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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb,
jsem velmi potěšen, že vám mohu představit tento nový strategický dokument,
který je výsledkem komunitního plánování sociálních služeb, jež má v Přerově dlouhou historii.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přerovsku na období let 2022-2024
je výstupem projektu s názvem „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb
na Přerovsku“, jež byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Realizátorem projektu
bylo Centrum pro komunitní práci východní Morava. Střednědobý plán vznikl za úzké
spolupráce města Přerova jako zadavatele sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb
a v neposlední řadě samotných uživatelů.
Cílem projektu bylo dlouhodobě zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovaných sociálních služeb,
zjistit efektivnost stávajících poskytovaných sociálních služeb, podpořit již existující sociální
služby a naplánovat zavedení nových a dostupnějších forem sociálních služeb.
Střednědobý plán vymezuje opatření směřující k zachování a rozvoji registrovaných sociálních
služeb pro cílové skupiny Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Rodina, děti a mládež
a Osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny. Obsahuje také opatření zaměřená
na podporu návazných služeb, projektů a aktivit v sociální oblasti.
Dovolím si touto cestou poděkovat všem zúčastněným, kteří se na zpracování materiálu
podíleli.

Mgr. Petr Kouba
1. náměstek primátora
statutárního města Přerova
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Komunitní plánování sociálních služeb obecně

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE:
• metoda, prostřednictvím které lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak,
aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů; jedná se o otevřený
proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb
ÚČASTNÍCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
• zadavatel: ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním
potřebám
• poskytovatel: ten, kdo požadované služby nabízí a realizuje (fyzická osoba, nestátní
nezisková organizace, organizace zřízená obcí, krajem, státem)
• uživatel: člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny
STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (= KOMUNITNÍ PLÁN):
• je výsledkem dohody mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb
• ukazuje, čeho je v dané komunitě zapotřebí a kam by měly plynout peníze
VÝHODY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ:
• hlavním přínosem je zapojení všech účastníků systému do přípravy a uskutečňování plánu
sociálních služeb; zvyšuje podíl veřejnosti na rozhodovacím procesu o způsobu zajišťování
sociálních služeb
• zajišťuje, aby služby odpovídaly zjištěným místním potřebám a reagovaly na místní
odlišnosti
PODSTATA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
•
•
•
•

zapojuje všechny, kterých se sociální služby týkají
je založeno na dialogu o podobě sociálních služeb
jeho základem je zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení
zásadní význam má poznání zájmů veřejnosti, všech zastoupených stran, jejich vzájemné
propojení a spolupráce

HLAVNÍ PRIORITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
•
•
•
•

partnerství mezi účastníky
zapojování místního společenství
hledání nových lidských a finančních zdrojů
práce s informacemi
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PRINCIPY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
• Bez dohody není KPSS
Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se (přinejmenším) tři strany, tj. uživatelé,
poskytovatelé a zadavatelé navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti. Svobodný
a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy. Dohoda musí být nejen
o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit.
• Posílení principů občanské společnosti
Každý má právo starat se o věci veřejné a společné. Komunitní plánování je z principu napojeno
na samosprávu obcí a měst. V řadě případů je obec (město, městská část) zároveň
i zřizovatelem zařízení poskytujících sociální služby. Mnoho poskytovatelů a všichni uživatelé
jsou mimo rámec tohoto subjektu. Je nutné, aby zastupitelé vnímali další subjekty poskytující
sociální služby v rámci obce jako rovnocenné partnery, vůči nimž plní funkci zřizovatele.
Komunitní plánování sociálních služeb propojuje aktivitu a potřeby občanů s rozhodováním
samosprávy.
• Bez uživatelů není KPSS
Teprve dosáhneme-li svobodného, aktivního a rovného zapojení uživatelů na všech úrovních,
můžeme hovořit o komunitním plánování sociálních služeb. Do té doby jde o užitečné kroky
na přípravě komunitního plánování. Princip pozitivní diskriminace pří zapojování uživatelů
je užitečný. Cílem pro uživatele je: „Už nikdy o nás bez nás“.
• Demokratická spolupráce
Do sociálních služeb můžeme dodržování lidských práv a demokratických principů zavést
jedině tehdy, budeme-li je sami dodržovat. V komunitním plánování má přednost souhlasné
rozhodnutí; tj. „dokud nesouhlasí všichni, není odsouhlaseno nic“. Hlasování je nouzový
prostředek, jímž přiznáváme, že se neumíme dohodnout.
• Vše je veřejné
Komunitní plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění
v komunitním plánování jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu
a výstupech komunitního plánování jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého
procesu.
• Svoboda vyjadřování
Každý má právo se vyjádřit. Je legitimní mluvit za sebe samotného i bez pověření, funkce
či mandátu od zájmové skupiny.
• Rovnost mezi všemi účastníky
Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy komunitního plánování
musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Jedině pak
je možná spolupráce, při níž jsou ke společnému prospěchu využity jedinečné znalosti,
zkušenosti, dovednosti a nakonec i formální a mocenská postavení jednotlivců.
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• Průběh je stejně důležitý jako výsledek
Kvalitně probíhající proces komunitního plánování je pro komunitu stejně přínosný jako vlastní
plán. Kvalita výstupů komunitního plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu.
• Legitimita
Legitimitu sociálním službám dávají přání a potřeby uživatelů. Jsou základnou, na které stojí
komunitní plánování. Nejlepší přístup k nim mají uživatelé. Uživatelům je nutné vytvářet
podmínky, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde to jde, i sami hledat řešení,
hledat nebo pojmenovávat potřeby.
• Cyklický proces
Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují
a je nutné se jimi opětovně zabývat na nové úrovni vývoje.
• Hledání nových lidských a finančních zdrojů
Na služby, které chceme, si musíme zajistit peníze. Získávání finančních prostředků není
možné bez konkrétního plánu. Při hledání zdrojů je nutné zohlednit již vytvořené a osvědčené.
Řešení, v něž komunitní plánování sociálních služeb vyústí, budou kompromisem přání
a možností místních lidských a finančních zdrojů. Hranice tohoto kompromisu však nejsou
dány zvenčí.
• Řešit dosažitelné
Komunitní plánování může být zaměřeno na jeden nebo více problémů v sociální oblasti. Šíře
záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a lidským
i materiálním zdrojům.
• Přání lidí je víc než normativy
Komunitní plán je především dohodou mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě
sociálních služeb. Analýzy popisující stav sociálních služeb a jejich porovnání s normativy
mohou být užitečnou pomůckou pro tuto dohodu, nemohou ji však nahradit.
VÝSLEDKEM KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
• je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním
potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
na služby jsou efektivně využívány; výsledkem procesu KPSS je zpracovaný Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb
CÍLEM STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA PŘEROVSKU
• je zajistit na Přerovsku fungování efektivního systému sociálních služeb, který bude
podporovat sociální začleňování u nejvíce ohrožených skupin obyvatel; tento systém bude
v maximální možné míře potlačovat nárůst počtu osob ohrožených sociálním vyloučením.
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2 Komunitní plánování sociálních služeb
na Přerovsku
2.1 O projektu Aktualizace procesu komunitního plánování
sociálních služeb na Přerovsku
Projekt komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku byl realizován od března 2020
do února 2022. Realizátorem projektu bylo Centrum pro komunitní práci východní Morava
ve spolupráci s partnerem projektu, statutárním městem Přerov. Projekt s názvem „Aktualizace
procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku“ byl financován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu
České republiky.
Cílem projektu bylo dlouhodobě zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovaných sociálních služeb,
zjistit efektivnost stávajících poskytovaných sociálních služeb, podpořit již existující sociální
služby a naplánovat zavedení nových a dostupnějších forem sociálních služeb. Dále pak zapojit
jednotlivé subjekty (zadavatele, poskytovatele, uživatele a veřejnost) do sociální problematiky
a potlačit sociální vyloučení u nejvíce ohrožených skupin obyvatel.
Podstatou projektu bylo především zefektivnění systému sociálních služeb s důrazem
na rozvoj současné nabídky služeb a její rozšíření o chybějící služby. Na základě zjištěných
potřeb cílových skupin byly naplánovány doplňující nebo nové typy sociálních služeb,
které by měly zmírnit dopad sociálního vyloučení.
Tento projekt podporuje v oblasti sociálních služeb metodu komunitního plánování,
která umožňuje zapojení a vzájemnou spolupráci všech účastníků komunitního plánování.
Moderní systém sociálních služeb bude zajišťovat dostupné a kvalitní služby zejména
pro cílové skupiny projektu. Pro zástupce cílových skupin měla celá akce výhody především
v možnosti aktivně se zapojit do plánování budoucí podoby sociálních služeb a možnost
prosadit své zájmy a potřeby.
V rámci projektu bylo podpořeno místní partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli
sociálních služeb. Byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny zabývající se problematikou seniorů,
osob se zdravotním postižením, rodin, dětí a mládeže a osob ohrožených sociálním vyloučením
a etnických menšin.
Hlavním výstupem projektu je tento předkládaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
(SPRSS), který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb,
které budou schopny reagovat na reálné potřeby občanů na území Přerovska.
Specifickým cílem projektu bylo zapojení široké veřejnosti prostřednictvím informační
kampaně do procesu plánování. Dílčím cílem projektu bylo vytvoření Katalogu poskytovatelů
sociálních a návazných služeb na Přerovsku, Letáčku Síť pomoci na Přerovsku a informačního
portálu sociálních služeb Přerovska (www.kpss-prerov.cz).
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Veřejnost měla možnost vyjádřit se k nabídce sociálních služeb prostřednictvím dotazníků
a veřejných projednání. Uživatelé a poskytovatelé služeb měli díky akci možnost podílet
se na plánování budoucí podoby služeb. Současně se rozšířila vzájemná spolupráce mezi
jednotlivými poskytovateli a městem.
Průběh celého projektu řídil koordinační tým složený z pracovníků Centra pro komunitní práci
východní Morava ve spolupráci se zástupci partnera projektu, statutárního města Přerov.

2.2 Cíle komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku
Všeobecným cílem projektu bylo zajistit na Přerovsku fungování efektivního systému
sociálních služeb, který bude podporovat začleňování u nejvíce ohrožených skupin obyvatel.
Projekt měl stanoveny dva hlavní cíle:
• zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovaných sociálních služeb
• potlačit sociální vyloučení u nejvíce ohrožených skupin obyvatel
Specifickými cíli projektu bylo:
• zapojit jednotlivé subjekty (zadavatele, poskytovatele, uživatele a veřejnost)
do problematiky sociálního začleňování
• zjistit efektivnost stávajících poskytovaných sociálních služeb
• podpořit již existující kvalitní sociální služby a naplánovat zavedení nových kvalitních
a dostupných sociálních služeb
• vytvořit rozvojovou strategii a střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Jednotlivé specifické cíle byly postupně naplněny během realizace projektu. Realizace
a naplnění všech těchto cílů projektu přispěje k řešení problematiky sociálního vyloučení
v daném regionu a rozvoji sociálních služeb nastavených dle potřeb uživatelů.
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3 Organizace komunitního plánování sociálních
služeb na Přerovsku
3.1 Organizační struktura

Rada a Zastupitelstvo
statutárního města Přerova

Centrum pro komunitní
práci východní Morava

Odbor sociálních věcí
a školství

Realizační tým projektu

Řídící skupina KPSS

Pracovní skupiny KPSS

Osoby
se zdravotním
postižením

Rodina, děti
a mládež

Senioři

Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením
a etnické
menšiny

Veřejnost
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3.2

Řídící skupina procesu komunitního plánování sociálních
služeb na Přerovsku

Obsazení Řídící skupiny projektu byl schválené Radou města Přerova na zasedání dne
5. března 2020 Složená byla ze zástupců zadavatele, poskytovatelů a uživatelů sociálních
služeb.
Hlavní činností Řídící skupiny bylo řízení a koordinace procesu komunitního plánování
sociálních služeb. Dalšími úkoly pak bylo monitorování postupu realizace projektu,
připomínkování závěrů jednotlivých pracovních skupin, schválení Katalogu poskytovatelů
sociálních a návazných služeb na Přerovsku, koordinace práce na jednotlivých částech
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a schválení konečné verze tohoto dokumentu.
Jednání Řídící skupiny bylo otevřeno pro vedoucí pracovních skupin, které předávaly
informace ze svých jednání; tím byla vytvořena možnost informovat i ostatní pracovní skupiny
a naopak.
Řídící skupina projektu KPSS se scházela pravidelně 1x za čtvrt roku a v případě nutnosti
dokončení jednotlivých úkolů častěji. Členové Řídící skupiny se dohodli, že se budou scházet
pravidelně i nadále. Předmětem jednání bude monitorování dodržování jednotlivých cílů
a priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

3.2.1 Členové Řídící skupiny
Mgr. Petr Kouba

Náměstek primátora

Mgr. Romana Pospíšilová

Vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá

Vedoucí oddělení sociálních služeb a bydlení

Bc. Alice Stavová

Městský úřad Kojetín – odbor vnitřních věcí, školství
a kultury

Mgr. Alena Pizúrová

Ředitelka Charity Přerov

Oldřiška Sedláčková
Mgr. Věra Vránová, PhD.

Předsedkyně Svazu tělesně postižených v ČR, z.s.
– místní organizace Přerov
Předsedkyně Komise pro sociální a zdravotní záležitosti
Rady města Přerova

Lucie Vláčilová

Uživatelka

Hana Makúchová

Uživatelka
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3.3 Pracovní skupiny procesu komunitního plánování
sociálních služeb
V rámci procesu komunitního plánování byly ustanoveny 4 pracovní skupiny,
které se pravidelně setkávaly, a které byly složeny ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů
a uživatelů sociálních služeb:
• Pracovní skupina pro seniory
• Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením
• Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež
• Pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny
3.3.1 Pracovní skupina pro seniory
Popis pracovní skupiny
Nárůst počtu seniorů a rostoucí potřeba sociální péče a služeb musí vést k rozvoji sociálních
systémů tak, aby reflektovaly různost sociální situace seniorů a efektivně bojovaly s rizikem
sociálního vyloučení a závislosti. Pro seniory je třeba zajistit takový systém sociálních služeb,
který jim umožní setrvat v přirozeném domácím prostředí co možná nejdéle (nebo po celý jejich
život), podpoří udržení jejich soběstačnosti a aktivity, zajistí prožití této fáze života důstojně
a současně pomůže rodinám, které o seniory pečují. Péči o seniory je třeba chápat jako nabídku
komplexních služeb, které se dotýkají všech sfér jejich života. Při poskytování služeb je třeba
respektovat individualitu seniora a jeho právo rozhodovat o službě.
Členové pracovní skupiny
Mgr. Jana Vilišová, DiS.

Sociální služby města Přerova, p.o.

Mgr. Martina Krejčířová

Charita Přerov

Mgr. Zuzana Mikulášková

Charita Přerov

Mgr. Monika Kubjatová, DiS.

Andělé stromu života p.s.

Oldřiška Sedláčková

Svaz tělesně postižených v České republice z.s.
místní organizace Přerov

Mgr. Bc. Blanka Laboňová

Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.

Bc. Ivana Raclavská

Charita Kojetín

Mgr. Jana Vargová

VČELKA sociální služby o.p.s.

Iva Pospíšilová, DiS.
Bc. Renata Konvičková

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí
a školství
Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí
a školství

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.

Uživatelka

Jana Šmahlíková

Uživatelka
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3.3.2 Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením
Prostřednictvím sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením je zajišťována pomoc
s péčí o vlastní osobu, se stravováním a ubytováním, pomoc s vedením domácnosti, pomoc
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc s výchovou
a vzděláním; dále poskytnutí ošetření, zprostředkování kontaktu se společenským prostředním,
je zajišťováno aktivizační činnost, psychoterapie a socioterapie a pomoc při uplatňování práv
a zájmů.
Členové pracovní skupiny
Mgr. Ivana Apolenářová

Alfa handicap-sdružení občanů se zdravotním
postižením přerovského regionu z.s.

Mgr. Martina Možná

Sociální služby města Přerova, p.o.

Pavel Soukup

Jsme tady, o.p.s.

Hana Ryšánková

Spolusetkávání Přerov, z.ú

Mgr. Dagmar Plšková

Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s.

Mgr. Dagmar Staňková

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

PhDr. Blanka Rektorová

Duševní zdraví, o.p.s.

Mgr. Kamila Hošková, DiS.

Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR, zapsaný spolek

Ing. Dušan Krpec

AUDIOHELP, z.s.

Bc. Marta Braunerová

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob
v České republice, z.s., Krajská organizace
Olomouckého kraje, p.s.

Mgr. Jana Vargová

VČELKA sociální služby o.p.s.

Ilona Hnízdilová

Charita Kojetín

Lenka Pazderová, DiS.

Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.

Mgr. Bc. Kateřina Steffanová

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí
a školství

Jaroslav Čermák

Uživatel

Tereza Novotná

Uživatelka

9

3.3.3 Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež
Cílovou skupinou je rodina s nezletilými dětmi a mládež krátce po dosažení zletilosti. V této
oblasti se zaměřujeme především na konkrétní pomoc členům rodiny, kteří se ocitli v těžké
životní situaci, díky čemuž je fungování rodiny ohroženo. Obecně se sociální pomoc rodinám
soustředí především na rodinné a právní poradenství, na ochranu zájmů nezletilých dětí,
na pomoc obětem násilí a trestných činů, prevenci kriminality, psychologickou a terapeutickou
pomoc a na zajištění důstojného a morálního života členů rodiny.
Členové pracovní skupiny
Mgr. Lenka Klíčová

Charita Přerov

Bc. Ivan Kandráč

Charita Přerov

Mgr. Pavel Šíma

Armáda spásy v České republice, z.s.

Bc. Karolína Duchoňová, DiS.

Armáda spásy v České republice, z.s.

Mgr. Diana Hlubková

KAPPA-HELP, z.s

Mgr. Martina Shaw

KAPPA-HELP, z.s.

Bc. Ema Homolová

Středisko sociální prevence Olomouc,
příspěvková organizace

Bc. Monika Pazderová, DiS.

SOS dětské vesničky, z.s.

Bc. Petra Bartalová

Člověk v tísni, o.p.s.

Bc. Ivana Zatloukalová

Charita Kojetín

Bc. Eva Poláchová, DiS.

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí
a školství

Mgr. Jana Jeklová

Maltézská pomoc, o.p.s.

Martina Chrástková, DiS.

Uživatelka

Jana Kupková, DiS.

Uživatelka
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3.3.4 Pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny
Osoby ohrožené sociálním vyloučením (OOSV) jsou různorodou skupinou, týká se zejména:
osob užívajících návykové látky, osob bez přístřeší, osob propuštěných z výkonu vazby
nebo z výkonu trestu odnětí svobody, osob propuštěných ze školského zařízení pro výkon
ústavní, ochranné výchovy, osob odcházejících z pěstounské péče z důvodu dosažení zletilosti,
dlouhodobě nezaměstnaných, osob trpících chudobou a osob nacházejících se v okamžité
nebo dlouhodobé krizové situaci.
Etnickou skupinu můžeme definovat jako minoritní skupinu, kterou spojuje rodový a rasový
původ, národnost, historické zkušenosti, náboženství, sociální a kulturní znaky (jazyk, obyčeje,
tradice, sociální rituály…). Nejpočetnější etnickou minoritou jsou na Přerovsku Romové.
Sociální služby jsou ve vztahu k Romům zaměřeny na problém sociálního vyloučení. Všechny
sociálně vyloučené skupiny vykazují společné znaky, které je odlišují od majoritní společnosti.
V případě Romů se jedná především o vysokou míru nezaměstnanosti, dlouhodobou závislost
na sociálním systému, nízkou vzdělanost a vyšší kriminalitu. Společně s odlišnými hodnotami
to vede k problémům v soužití s většinovou společností.
Členové pracovní skupiny
Mgr. Vojtěch Vodseďálek

Člověk v tísni, o.p.s.

Mgr. Ivana Smětalová

KAPPA-HELP, z.s.

Mgr. Diana Hlubková

KAPPA-HELP, z.s.

Bc. Adéla Trumberová

Charita Přerov

Mgr. Alena Pizúrová

Charita Přerov

Mgr. Michaela Luběnová
Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.
Ilona Doležálková, DiS.
Boleslav Buš, DiS.

Středisko sociální prevence Olomouc,
příspěvková organizace
Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí
a školství
Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí
a školství
Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí
a školství

Alžběta Štajnarová

Uživatelka

Pavel Mirga

Uživatel
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4 Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přerovsku
4.1 Postup zpracování dokumentu
Dokument byl vytvořen v souladu s krajskou Metodickou příručkou pro plánování sociálních služeb v obcích s rozšířenou působností
v Olomouckém kraji a Vnitřním předpisem pro tvorbu tematických koncepčních dokumentů statutárního města Přerova. Samotné tvorbě plánu
předcházela analytická fáze, tj. sběr a vyhodnocování dat potřebných pro plánování. Byly zhotoveny SWOT analýzy ve všech pracovních
skupinách, a pod odborným sociologickým dohledem byla zpracována Analýza aktuální sociální situace v regionu, jejíž důležité body jsou součástí
tohoto dokumentu.

4.2 Harmonogram zpracování dokumentu
Harmonogram realizace KPSS Přerov
ROK
Název aktivity / Měsíc

2020
3

4

5

6

2020/2021
7

8

9 10 11 12 1

Poznámky

2021/2022
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

Aktualizace základních dokumentů

Základní listina KPSS, Jednací řád Řídící skupiny,
Jednací řád Pracovních skupin

Vyhodnocení stávajících dokumentů

Vyhodnocení stávajícího SPRSS a Akčního plánu

Analýza aktuální sociální situace v regionu

Sociodemografická analýza, Analýza poskytovatelů
sociálních služeb, Analýza potřeb uživatelů, Analýza
zdrojů, SWOT analýza

Zpracování návrhové části SPRSS

Návrhová část SPRS

Zpracování implementační části SPRSS

Implementační část SPRS

Připomínkování SPRSS

Proces připomínkování SPRSS

Projednání SPRSS komisí

Projednání SPRSS Komisí pro sociální věci a
zdravotnictví

Projednání a schválení Radou města

Schválení Radou města Přerova

Projednání a schválení Zastupitelstvem města

Schválení Zastupitelstvem města Přerova

Zveřejnění SPRSS

Zveřejnění SPRSS

12

4.3 Proces konzultací návrhu plánu
Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přerovsku 2022-2024 byl předložen
k připomínkování i široké veřejnosti, kdy se občané města Přerova a obcí na Přerovsku mohli
k návrhu plánu vyjádřit prostřednictvím připomínkovacího formuláře. Během
připomínkovacího procesu nevznesli občané žádnou připomínku.

4.4 Proces schvalování návrhu plánu
Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přerovsku 2022-2024 byl předložen
k projednání a připomínkování v Komisi pro sociální věci a zdravotnictví města Přerova dne 8.
listopadu 2021. Komunitní plán byl následně projednán v Radě města Přerova dne 18. listopadu
2021 a usnesením č. 2777/74/10/2021 byl doporučen ke schválení na Zastupitelstvu města
Přerova. Zastupitelstvo města Přerova schválilo text komunitního plánu na svém 22. zasedání
dne 6. prosince 2021 usnesením č. 2403/22/10/2021.

4.5 Sledování a vyhodnocování plnění plánu, možnost
provádění změn v platném plánu
Vyhodnocování naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přerovsku
2022-2024 bude probíhat jednou ročně prostřednictvím sběru dat od poskytovatelů sociálních
a souvisejících služeb na základě stanovených hodnotících indikátorů výstupů a výsledků
uvedených u každého opatření. Střednědobý plán je cyklický dokument, který reaguje
na aktuální změny ve struktuře stávajících služeb v souladu s vývojem potřeb uživatelů služeb.
Pravidla přijímání změn jsou zaznamenána v dokumentu Statutárního města Přerova s názvem
Pravidla pro přijímání změn ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na Přerovsku
2022-2024.
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5 Analýza sociální situace na Přerovsku
Cílem Analýzy sociální situace bylo získat informace o stavu a nedostatcích sociálních služeb
na Přerovsku. Sloužily jako podklad pro rozhodování jednotlivých pracovních skupin
v projektu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku a k sestavení Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb.

5.1 Sociodemografická analýza
5.1.1 Vymezení území, pro které je plán tvořen
ORP Přerov tvoří 59 obcí a je součástí Olomouckého kraje. Město Přerov jako obec
s rozšířenou působností je centrem správního obvodu. ORP Přerov má 80 236 obyvatel,
což z něj dělá třetí nejpočetnější ORP ze 13 ORP Olomouckého kraje. Jeho obyvatelé tvoří
12,7 % populace Olomouckého kraje. Co do rozlohy je se 401 km2 až páté největší ORP kraje.
A ORP Přerov tvoří 7,6 % rozlohy Olomouckého kraje.
V komunitní plánování na Přerovsku je zapojeno 43 obcí ORP Přerov. Tato sociodemografická
analýza zahrnuje celé ORP jako základní územní jednotku. Ale jsou v ní zároveň vyjmuty
i obce zapojené do KPSS a jsou sledovány i jejich souhrnné údaje. Tyto souhrnné údaje za obce
zapojené do KPSS jsou značeny jako Přerovsko.
Obce zapojené do plánování sociálních služeb na Přerovsku:
1.
Brodek u Přerova
16.
Měrovice
2.
Buk
nad Hanou
3.
Císařov
17.
Nahošovice
4.
Citov
18.
Nelešovice
5.
Čechy
19.
Oldřichov
6.
Čelechovice
20.
Oplocany
7.
Grymov
21.
Oprostovice
8.
Hradčany
22.
Pavlovice
9.
Kojetín
u Přerova
10.
Kokory
23.
Polkovice
11.
Křenovice
24.
Prosenice
12.
Lazníčky
25.
Přerov
13.
Lazníky
26.
Radkova Lhota
14.
Lhotka
27.
Radkovy
15.
Lobodice
28.
Radslavice

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Radvanice
Rokytnice
Sobíšky
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Obce vyňaté z plánování sociálních služeb na Přerovsku:
1.
Beňov
9.
Lipová
2.
Bezuchov
10.
Líšná
3.
Bochoř
11.
Podolí
4.
Dobrčice
12.
Přestavlky
5.
Domaželice
13.
Říkovice
6.
Dřevohostice
14.
Stará Ves
7.
Horní Moštěnice
15.
Turovice
8.
Křtomil
16.
Vlkoš

14

Podíl obyvatel podle velikosti obce
ORP Přerov tvoří 59 obcí, které měly na konci roku 2019 dohromady 80 236 obyvatel. Přerov
s téměř 43 tisíci obyvatel je největší z nich a představuje 54 % populace ORP. V ORP je dalších
9 obcí, které mají přes 1 000 obyvatel. Tyto obce mají dohromady 19 534 obyvatel a tvoří
24 % obyvatel ORP. Největší z nich je obec Kojetín s 6 078 obyvateli. Zbývajících 48 obcí
ORP má méně než 1 000 obyvatel. Dohromady v nich žije 17 831 obyvatel, kteří představují
22 % populace ORP.
Podíl obyvatel podle velikosti obce

499 a méně
11%
500 až 999
11%

Přerov
54%
1000 a více
24%

Zdroj: ČSÚ
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5.1.2 Demografická analýza a prognóza
V ORP za dané období zemřelo více obyvatel, než se jich narodilo. V daném období se také
z ORP vystěhovalo více obyvatel, než se do něj přistěhovalo. Celkový přírůstek
tak byl za sledované období záporný. Úbytek stěhováním byl o něco vyšší než přirozený úbytek
a tvoří 59 % poklesu počtu obyvatel ORP Přerov.
Celkový přírůstek obyvatel ORP Přerov v letech 2009–2019
0
-100
-200
-300

-218

-256

-400

-366

-347

-322

-343

-381

-406

-500

-213

-433

-452

-600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Celkový přírůstek

Přirozený přírůstek

Přírůstek stěhováním

Zdroj: ČSÚ

Podrobný přehled všech výše uvedených údajů za období 2009 až 2019 je možné najít
v následující tabulce základních demografických ukazatelů pro ORP Přerov.
Základní demografické ukazatele ORP Přerov v letech 2009–2019
Ukazatel

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Počet obyvatel

84186

83820

83004

82661

82255

81933

81500

81282

81069

80617

80236

Celkový přírůstek

-256

-366

-347

-343

-406

-322

-433

-218

-213

-452

-381

Přirozený přírůstek

-36

-35

-154

-171

-201

-180

-259

-105

-136

-169

-241

Živě narození

860

880

741

734

738

701

730

808

809

789

760

Zemřelí

896

915

895

905

939

881

989

913

945

958

1001

Přírůstek stěhováním

-220

-331

-193

-172

-205

-142

-174

-113

-77

-283

-140

Přistěhovalí

843

818

784

837

845

950

949

993

1057

935

1030

Vystěhovalí

1063

1149

977

1009

1050

1092

1123

1106

1134

1218

1170

Zdroj: ČSÚ

Rozdělení obyvatel na tři hlavní věkové skupiny umožňuje názornější pohled na problematiku
stárnutí. Mezi lety 2009 a 2019 zaznamenala střední věková skupina (15 až 64 let) pokles
z 69,9 % na 63,5 %. Mírně se zvýšil podíl nejmladší části populace pod 15 let z 13,5 % na 14,6
%. Podíl nejstarší části populace nad 65 let se ale za stejné období zvýšil z 16,6 % na 21,9 %.
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Zatímco v roce 2009 byl přibližně každý šestý obyvatel ORP senior, v roce 2019 to již byl více
než každý pátý. V absolutních číslech to znamená nárůst z 13 953 seniorů v roce 2009
na 17 534 v roce 2019. To je nárůst o 3 581 seniorů.
Obyvatelstvo ORP Přerov podle produkčních skupin
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Zdroj: ČSÚ

Rozdělení obyvatel ORP na pětileté věkové kategorie ukazuje, že nejpočetnější je skupina
obyvatel ve věku 40 až 44 let. Mladší ročníky jsou výrazně méně početné.
Obyvatelstvo ORP Přerov podle věkových skupin
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Zdroj: ČSÚ

Průměrný věk obyvatel města Přerov se v období 2009 až 2019 zvýšil ze 41,9 na 44,9 let. To je
nárůst o 3 roky. Průměrný věk obyvatel ORP se zvýšil za stejné období ze 41,4 na 44.
Obyvatelstvo Přerova je tedy starší než zbytek ORP a stárne o něco rychleji. Podíl nejstarší
skupiny obyvatel nad 65 let je v Přerově 23,5 %.
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5.1.3 Vývoj dalších sociálních charakteristik na území Přerovska
Nezaměstnanost
Podíl nezaměstnaných osob v ORP Přerov kopíruje vývoj v celé republice. Na začátku roku
2016 byl podíl nezaměstnaných osob v ORP Přerov 8,5 %. Do března 2020 klesnul na 3,9 %.
Podíl nezaměstnaných v celé republice se snížil za stejné období z 6,1 % na 3,0 %. Podíl
nezaměstnaných v ORP se po celé období držel nad hodnotami za celou republiku,
ale postupně se k nim přibližoval.
Podíl nezaměstnaných osob
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Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce se snížil z počtu 4 619 na konci prvního
čtvrtletí 2016 na počet 2 038 ve stejném období roku 2020. Počet uchazečů ale minimální
hodnoty dosáhl v polovině roku 2019 a od té doby je patrný pomalý nárůst.
Počty volných míst v evidenci úřadu práce nevykazují takový jednoznačný trend. Tyto hodnoty
jsou více stabilní. Na začátku sledovaného období bylo 1 113 volných míst a na konci 811.
Na začátku sledovaného období tak na jedno volné místo připadalo 4,2 uchazečů. A na jeho
konci je to již jen 2,5 uchazečů na jedno volné místo.
Sňatkovost a rozvodovost
V roce 2019 bylo uskutečněno v ORP 417 svateb a 144 rozvodů. Ve všech letech sledovaného
období počet svateb převyšoval počet rozvodů. Největší počet svateb ve sledovaném období
se uskutečnil právě v roce 2019. Nejméně v roce 2014, kdy jich bylo 311.
Počet svateb a rozvodů v ORP v letech 2009 – 2019
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Počet rozvodů na sto svateb v daném roce měří index rozvodovosti. Ten byl maximální v roce
2011, kdy na 100 svateb připadalo 72 rozvodů. V posledních letech je vidět ale postupný nárůst
počtu svateb, a naopak pokles počtu rozvodů a v roce 2019 je index na hodnotě 35.
To tedy znamená 35 rozvodů na sto svateb.
Index rozvodovosti v ORP Přerov
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Mezi lety 2009 až 2018 se zvýšil podíl dětí narozených mimo manželství a poklesl podíl
těch narozených v manželství. Zatímco v roce 2009 se mimo manželství narodilo 340 dětí,
tedy 40 % dětí narozených v daném roce. V roce 2018 to bylo již 402 dětí a počet dětí
narozených mimo manželství byl tak v tomto roce 51 %. Data o počtu narozených mimo
manželství za rok 2019 nabyla v době zpracování této analýzy ještě k dispozici.
Počty dětí narozených v ORP
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Počty sňatků a rozvodů se v malých obcích v jednotlivých letech výrazně mění. A stejně
tak i index rozvodovosti. Proto následující tabulka obsahuje i počty sňatků a rozvodů za období
posledních pěti let (2015–2019). A uvedený index rozvodovosti je počítán za těchto pět let.
Čímž se částečně vyrovnávají výkyvy v jednotlivých letech. Index tak má určitou vypovídací
hodnotu i u malých obcí.
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5.2 Analýza poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb
5.2.1 Analýza sítě sociálních služeb
Tato analýza vychází z dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi poskytovateli všech
sociálních služeb působících na Přerovsku. Celkově bylo osloveno 29 poskytovatelů,
kteří dohromady zajišťují 59 sociálních služeb, a byli požádáni o vyplnění dotazníku.
V následující tabulce je přehled všech oslovených poskytovatelů a sociálních služeb. Někteří
z poskytovatelů dotazníky ale nedodali a nejsou tedy v analýze zahrnuti. Sociální služby,
za které nebyly dotazníky dodány, jsou v tabulce označeny oranžově a dále se s nimi v analýze
nepracuje.
Přehled sociálních služeb zapojených do průzkumu
Poskytovatel/Služba
identifikátor
Alfa handicap
Osobní asistence
3864515
Armáda spásy v České republice
Azylové domy
2904155
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
7160479
AUDIOHELP
Sociální rehabilitace
9541436
Centrum Dominika Kokory
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
8995153
Domovy pro seniory
5852897
Chráněné bydlení
4903592
Centrum sociálních služeb Kojetín
Odborné sociální poradenství
6973849
Pečovatelská služba
6971263
Člověk v tísni
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
9402652
Terénní programy
25755277
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova
Domovy pro seniory
8921686
Domov Na zámečku Rokytnice
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
8979469
Domovy pro seniory
8907426
Domov pro seniory Radkova Lhota
Domovy pro seniory
2773816
Domovy se zvláštním režimem
8409320
Domov pro seniory Tovačov
Domovy pro seniory
2172521
Domovy se zvláštním režimem
4075543
Duševní zdraví
Sociální rehabilitace
4183576
Charita Kojetín
Azylové domy
7208108
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Poskytovatel/Služba
identifikátor
Centra denních služeb
7448197
Odlehčovací služby
5002562
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
2320245
Charita Přerov
Nízkoprahová denní centra
3793136
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
8067654
Odborné sociální poradenství
8311953
Pečovatelská služba
7245387
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
6011965
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
5436194
zdravotním postižením
Jsme tady
Centra denních služeb
5002960
KAPPA-HELP
Kontaktní centra
9567487
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
2932606
Odborné sociální poradenství
4614010
Terénní programy
1403846
Městys Brodek u Přerova
Pečovatelská služba
8717119
Obec Čechy
Pečovatelská služba
6694421
Obec Troubky
Pečovatelská služba
6768700
Sdružení MOST K ŽIVOTU
Sociálně terapeutické dílny
1933279
Sociální rehabilitace
6356536
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
Odborné sociální poradenství
2500401
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
2026800
zdravotním postižením
Sociální služby města Přerova
Denní stacionáře
6433547
Domovy pro seniory
3742064
Domovy se zvláštním režimem
9841921
Odborné sociální poradenství
6485623
Osobní asistence
9130254
Pečovatelská služba
1926202
SOS Kompas Přerov
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4186421
Spolusetkávání Přerov
Denní stacionáře
4709217
Středisko sociální prevence Olomouc
Intervenční centra
3807446
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Poskytovatel/Služba
identifikátor
Odborné sociální poradenství
1016631
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice
Odborné sociální poradenství
7306950
Svaz tělesně postižených v ČR
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
3070130
zdravotním postižením
TyfloCentrum Olomouc
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
3426807
zdravotním postižením
Sociální rehabilitace
2092050
VČELKA sociální služby
Osobní asistence
7382079
Pečovatelská služba
3183436
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
1839173
zdravotním postižením
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Základní informace o sociálních službách
Na Přerovsku působí celkem 59 sociálních služeb. Ty zajišťují 20 druhů sociálních služeb,
přičemž dalších 12 druhů služeb zde není zastoupeno. Nejčastěji se vyskytuje odborné sociální
poradenství a pečovatelské služby. A třetí nejpočetnější jsou domovy pro seniory. Od pěti
služeb nejsou vyplněné dotazníky a v grafu jsou označeny červeně.
Na Přerovsku působí celkem 59 sociálních služeb. Ty zajišťují 20 druhů sociálních služeb,
přičemž dalších 12 druhů služeb zde není zastoupeno. Nejčastěji se vyskytuje odborné sociální
poradenství a pečovatelské služby. A třetí nejpočetnější jsou domovy pro seniory.
Počty registrovaných sociálních služeb podle druhu
Odborné sociální poradenství
Pečovatelská služba
Domovy pro seniory
Sociálně aktivizační služby pro seniory…
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s…
Sociální rehabilitace
Domovy se zvláštním režimem
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Osobní asistence
Azylové domy
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním…
Terénní programy
Chráněné bydlení
Intervenční centra
Kontaktní centra
Nízkoprahová denní centra
Odlehčovací služby
Sociálně terapeutické dílny
Domy na půl cesty
Krizová pomoc
Noclehárny
Podpora samostatného bydlení
Průvodcovské a předčitatelské služby
Raná péče
Služby následné péče
Telefonická krizová pomoc
Terapeutické komunity
Tísňová péče
Tlumočnické služby
Týdenní stacionáře
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Sociální služby podle druhu
Mezi službami je nejvíce služeb sociální prevence, kterých je celkem 22 (42 %). Podobně jsou
zastoupeny i služby sociálního poradenství, kterých je 21 (41 %). Nejméně zastoupeným
druhem sociálních služeb je sociální péče, kterou zajišťuje 9 (17 %) služeb.
Sociální služby podle druhu
Služby sociální
péče
17%

Sociální
poradenství
41%

Služby sociální
prevence
42%

Nejčastěji jsou služby poskytované ambulantní formou, jedná se celkově o 31 služeb. Terénní
formou je zajišťováno 30 služeb. Pobytovou formou je zajišťováno nejméně služeb.
Pobytových služeb je 9. Část služeb je ale poskytována jak terénní, tak ambulantní formou.
Takových služeb je 17 a v grafu jsou tak započítány u obou forem.
Sociální služby podle formy
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Zaměření sociálních služeb na cílové skupiny
Pokud jde o cílové skupiny, na většinu z cílových skupin se zaměřuje alespoň jedna
ze sledovaných sociálních služeb. Nejčastěji se služby zaměřují na pomoc seniorům (23 služeb).
Následují osoby s různými druhy postižení a zdravotních problémů. Nejčastěji to je tělesné
postižení (14 služeb), a chronické onemocnění (12 služeb). Alespoň jedna služba se zaměřuje
na práci s 20 cílovými skupinami. Na pětici cílových skupin se nezaměřuje ani jedna
ze sledovaných služeb.
Cílové skupiny sociálních služeb
senioři
osoby s tělesným postižením
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
rodiny s dítětem/dětmi
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let…
osoby se sluchovým postižením
osoby s chronickým duševním…
osoby žijící v sociálně vyloučených…
osoby v krizi
etnické menšiny
oběti domácího násilí
osoby bez přístřeší
osoby ohrožené závislostí nebo závislé…
osoby, které vedou rizikový způsob…
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
imigranti a azylanti
osoby do 26 let věku opouštějící…
osoby komerčně zneužívané
osoby po výkonu trestu
osoby s poruchou autistického spektra…
0
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Hodnocení poptávky po službách
Většina služeb uvádí, že poptávka po nich je větší, než je jejich stávající kapacita.
Že je poptávka výrazně vyšší uvedlo 9 (17 %) služeb a že je poptávka mírně vyšší uvedlo dalších
20 (38 %) služeb. Oproti tomu ale 22 (41 %) služeb uvedlo, že jejich kapacita je mírně vyšší
než poptávka. A 2 (4 %) služby uvedly, že její kapacita je výrazně vyšší než poptávka.
Hodnocení stávající poptávky po sociálních službách
Kapacita je
výrazně vyšší
4%

Kapacita je
mírně vyšší
41%

Poptávka je
výrazně vyšší
17%

Poptávka je
mírně vyšší
38%

Zaměstnanci sociálních služeb
V sociálních službách pracuje celkem 897 zaměstnanců, kteří mají dohromady 663
přepočtených úvazků. Mezi zaměstnanci převládají zaměstnanci přímé péče. Jejich přepočtené
úvazky tvoří 73 % všech úvazků. Na ostatní pracovníky připadá 27 % úvazků.
Počty zaměstnanců a úvazků v sociálních službách
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Většina služeb je poměrně malých a jejich zaměstnanci mají v součtu méně než 10
přepočtených úvazků. Největší služba z pohledu počtu přepočtených úvazků je domov
se zvláštním režimem provozovaný organizací Domov pro seniory Radkova Lhota,
který jich má 88.
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5.2.2 Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb
Tato analýza vychází z dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi uživateli všech
sociálních služeb působících na Přerovsku.
Byly osloveny stejné služby, které jsou zahrnuty v analýze poskytovatelů. Celkově bylo tedy
osloveno 25 poskytovatelů, kteří dohromady zajišťují 69 sociálních služeb. A byli požádáni,
aby svým klientům doručily dotazníky k vyplnění a ty následně vybrali a předali
k vyhodnocení.
Ne všechny služby ale dodaly vyplněné dotazníky. Mohlo to být dáno i nízkým počtem klientů
z regionu, jejich horší dostupností, ochotou vyplňovat dotazník nebo situací kolem epidemie
koronaviru.
Struktura respondentů
Dotazník vyplnilo celkem 523 uživatelů sociálních služeb. Průměrný věk respondentů je 60 let.
Nejstaršímu respondentovi je 106 let. Nejnižší uvedený věk je 7 let. Z celkového počtu 523
respondentů jsou 4 % mladších 18 let. Respondenti ve věku 18 – 40 let tvoří 21 % a respondenti
ve věku 41 – 64 let tvoří 22 %. Nejvíce jsou zastoupeni senioři, tedy respondenti ve věku 65 let
a více, kteří tvoří 53 % vzorku.
Struktura respondentů podle věku
17 let a méně
4%
65 let a více
53%

18 - 40 let
21%

41 - 64 let
22%

Struktura respondentů dle cílových skupin
Respondenti byli požádáni, aby se zařadili pod vybrané cílové skupiny, s ohledem na službu,
kterou využívají. Jeden respondent se mohl zařadit pod více skupin (například jako zdravotně
postižený a senior). Protože jednotlivé cílové skupiny nejsou jednoznačně vymezeny,
kdy by bylo každého respondenta možno zařadit pouze do jedné z nich.
Součet podílů v následujícím grafu tak netvoří 100 %, ale 157 %, kdy část respondentů
se zařadila pod více než jednu skupinu. Nejčastěji se respondenti označili za seniory (53 %)
a osoby se zdravotním postižením (42 %). Třetí nejpočetnější skupina jsou děti, mládež
a rodiče, kam se zařadilo 20 % respondentů. Následují skupiny Romové (14 %), osoby v krizi
(11 %), osoby bez přístřeší (7 %), osoby pečující o zdravotně postižené (6 %), drogově závislí
(2 %). Nejméně zastoupená je skupina oběti násilí, kam se zařadilo 1 % respondentů.
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Struktura respondentů dle cílových skupin
Senioři (65 let a více)
Osoby se zdravotním postižením
Děti, mládež nebo rodiče
Romové
Osoby v krizi
Osoby bez přístřeší
Osoby pečující o zdravotně postiženého
Drogově závislí
Oběti násilí

53%
42%
20%
14%
11%
7%
6%
2%
1%
0%
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Mezi respondenty se zdravotním postižením se nejčastěji vyskytují takoví, kteří mají tělesné
postižení (62 %). Následují respondenti se zrakovým postižením (24 %) a s duševním
postižením (18 %). Nejméně je respondentů s mentálním a sluchovým postižením.
U obou postižení je to shodně 14 %. Součet hodnot v grafu opět netvoří 100 % ale 133 %,
protože část respondentů má více než jeden druh postižení.
Návrhy na pomoc cílovým skupinám
V odpovědích těchto respondentů by bylo možné vymezit tři základní témata. Jedná
se o odstraňování bariér (23 %), zlepšení nabídky sociálních či jiných služeb pomáhajícím
těmto skupinám (22 %) a pak zlepšit možnosti trávení volného času (15 %).
Cílová skupina senioři a osoby se zdravotním postižením
Návrhy respondentů ze skupiny seniorů a osoby se zdravotním postižením byly sloučeny
do jedné kategorie. Respondenti tedy nepožadují jeden konkrétní druh služby. Ale jsou uváděny
různé druhy jako senior taxi nebo pobytové služby. Toto téma uvedlo 22 % respondentů.
Návrhy od uživatelů na pomoc cílové skupině:
• Chráněná dílna.

•

Taxi zdarma pro postižené.

•

Chráněné bydlení.

•

Více bezbariérových bytů k bydlení.

•

Odlehčovací služba přímo
v Přerově.

•

•

Odpovídající zařízení pro osoby
trpící demencí.

Více bytů pro lidi se zdravotním
postižením, aby mohli žít sami
s pomocí asistenta.

•

Více jednopokojových bytů.

•

Vybudovat dům pro seniory
v Kojetíně.

•

Z hotelu Strojař udělat bydlení
pro seniory.

•

Zřídit spolubydlení.

•

•

Rozšíření služby senior taxi (využití
taxi i mimo lékaře a úřady),
možnost tuto službu čerpat více než
10x, možnost předplacení službypaušálu.
Snad jen kdyby bylo více DPS nebo
míst v domově pro seniory.
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Třetí nejpočetnější okruh návrhů se týkal volnočasových aktivit. Kdy by respondenti chtěli více
aktivit pro seniory případně zdravotně postižené. Respondenti uvádí kulturní akce, zájezdy
nebo mít možnost se setkávat s ostatními. Toto téma uvedlo 15 % respondentů.
•

Zájezdy jednodenní.

•

Kroužky pro postižené.

•

Kulturní akce.

•

Nějaké aktivity pro seniory, jsem
dost osamělý.

•

Spolek pro seniory, častější setkání
s vrstevníky.

•

Sportovní aktivity, výlety, plavání.

•

Srazy seniorů.

Opakovaně respondenti zmiňovali ale i požadavek na více laviček (4 %). Nedostatek laviček je
pro tuto skupinu forma bariéry, kdy si respondenti nemohou při delších cestách sednout
a odpočinout.
V komentáři bylo opakovaně rovněž uváděno téma bezpečnosti (3 %).
•

Osvěta bezpečnosti seniorů.

•

Uklidnit romskou skupinu, aby nedělali nepořádek na náměstí, v parku. Bojím se.

•

Větší bezpečnost pro seniory-ochrana před nepřizpůsobivými (žebrání, nátlak).

Následuje přehled všech komentářů od seniorů a osob se zdravotním postižením,
které nespadají ani do jedné z uvedených kategorií.
•

Aby si člověk v důchodu mohl
koupit prášky, když má malý
důchod, aby důchodci měli
zlevněné věci, přilepšit jim,
aby nemuseli platit navíc.

•

Semafory málo svítí, hlavně na
křižovatce Komenského-Velké
Novosady, špatně seřízeno, snad od
posledních oprav v těchto místech.

•

Tolerance od zdravých osob, větší
vstřícnost na úřadech při
vyřizování.

•

Je tady málo práce pro lidi
se zdravotním postižením.

•

Kněze.

•

Upravit hřbitov, WC, dlažba.

•

Lepší dostupnost lékařů.

•

Větší ohled na invalidy na vozíku.

•

Lepší zdravotní služby, jezdíme do
Olomouce.

•

Víc dostupná zdravotní péče doma.

•

Víc pomáhat druhým.

•

Víc pozornosti-motivace.

•

Více informovat, co se děje v obci.

•

•

Možná lepší informovanost seniorů
o tom, co způsobí půjčky a aby byli
senioři více chráněni před "šmejdy"
v oblasti půjček.
Návštěva lékaře u pacienta.
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Cílová skupina etnické menšiny
Další skupinou respondentů jsou etnické menšiny, především Romové. Většina z nich
se zároveň zařadila i do skupiny děti, mládež nebo rodiče. A několik i do skupiny lidí
bez domova nebo v krizi. U této skupiny je možné identifikovat čtyři hlavní témata. Jedná
se o bydlení, aktivity a hřiště pro děti, diskriminace a pracovní místa.
Návrhy od uživatelů na pomoc cílové skupině
Nejčastěji respondenti zmiňovali ve svých komentářích potřebu bydlení. Uváděli potřebu
zlepšit dostupnost bydlení obecně nebo uváděli přímo potřebu sociálních bytů.
•

Mít lepší bydlení pro lidi.

•

Aby se zlepšila možnost získat
dobré bydlení a zrušila bych
bezdoplatkovou zónu.

•

Sociální byty.

•

Ubytovna pro rodinu s dětmi.

•

Dostatek sociálních bytů.

•

Aby byly více dostupné byty pro
mladé rodiny s dětmi ne jen na
Kojetínské ulici.

•

Lepší pracovní a bytové podmínky.

•

Sociální bydlení v lepší kvalitě pro
lidi, kteří se snaží.

Druhým nejčastějším tématem romských respondentů bylo zlepšení nabídky aktivit a hřišť
pro děti.
Třetím tématem byly stížnosti na diskriminaci či rasismus většinové části populace. Přičemž
ale respondenti neuváděli většinou žádné bližší informace.
A poslední častější téma byla práce. Kdy by respondenti chtěli, aby byla větší nabídka volných
pracovních míst.
Ostatní cílové skupiny
Zůstalo přibližně třicet respondentů, kteří nespadají do výše uvedených skupin.
Tito respondenti se většinou řadili do několika skupin současně. Nejčastěji se jednalo o lidi
bez domova nebo v krizi. Dále pak skupinu děti, mládež a rodiče. A zastoupeni jsou mezi nimi
i respondenti, kteří se označili jako uživatelé drog nebo oběti násilí.
U této skupiny respondentů se objevuje jen jedno hlavní téma a to bydlení. To uvedla
v komentáři více než polovina z nich. Respondenti uváděli, že by byla potřeba azylových domů
nebo ubytoven.
Dále pak respondenti uváděli městské nebo sociální byty. Tato skupina tedy ve svých
komentářích nepočítá s byty na běžném trhu. Ale s ubytováním, které zajišťují sociální služby
nebo město formou sociálního bydlení.
Mimo téma bydlení se ostatní témata objevují již spíše jednotlivě. Respondenti uvádí
např. potřebu více hřišť či aktivit pro děti, zlepšení dopravy ve městě nebo zlepšení bezpečnosti.
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5.3 SWOT analýzy pracovních skupin
5.3.1 Pracovní skupina pro seniory

•

•

•

•

Silné stránky
Existence provázané sítě kvalitních
poskytovatelů sociálních a návazných
služeb pro seniory
Pečovatelskou službu na Přerovsku nabízí
7 poskytovatelů sociálních služeb a osobní
asistenci 3 poskytovatelé
Na Přerovsku působí 6 domovů pro seniory
a 3 domovy se zvláštním režimem
Příležitosti
Podpora terénních sociálních služeb
pro seniory, podpora zřízení odlehčovacích
služeb

•

Rozšíření provozní doby osobní asistence
tak, aby byla poskytována 24 hodin denně

•

Podpora domácí zdravotní péče pro osoby
propuštěné z nemocnice do domácího
ošetřování

•

Slabé stránky
Finanční náročnost zajištění provozu
sociálních služeb

•

Složitý systém sociálních služeb a špatná
orientace veřejnosti v sociálních službách
a obecně v sociálním systému

•

Absence pobytové odlehčovací služby

•

Hrozby
Nejistota financování sociálních služeb

•

Zrychlování
trendu
demografického
stárnutí populace, které bude zvyšovat
poptávku po terénních i pobytových
sociálních službách pro seniory

•

Nedostatek
finančních
prostředků
některých seniorů na základní životní
potřeby a sociální služby

V rámci tvorby SWOT analýzy pracovní skupiny bodovaly jednotlivé kvadranty. Každý z členů
měl 3 body, které udělil jednotlivým, dle nich nejdůležitějším, bodům vypsaných v kvadrantech
(silným a slabým stránkám, příležitostem a hrozbám). Nyní nahlížíte na SWOT 3 analýzu,
do které jsme vybrali z každého kvadrantu tři nejčastěji hodnocené body. Pracovní skupina
označila jako nejsilnější stránku existenci provázané sítě kvalitních poskytovatelů sociálních
a návazných služeb pro seniory, která se skládá z vysokého počtu těchto služeb na celé ORP.
Vyzdvihli především počet domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem
a pečovatelských služeb s osobní asistencí. Zároveň vnímají velkou podporu města
při zřizování služeb nových. Navzdory tomu v ORP chybí pobytové odlehčovací služby.
V rámci nastavených opatření plánů máme zaznamenané zřízení právě této služby. Přítěží
silným stránkám je finanční náročnost zajištění provozu služeb, kterou skupina označovala
jako nejslabší stránku. Mezery vidí i v složitém systému sociálních služeb a špatné orientaci
veřejnosti v sociálním systému. Snaha zmírnit tuto situaci je ze strany Statutárního města
Přerova především v informování veřejnosti prostřednictvím výstupů z komunitního plánování
sociálních služeb, jako například veřejných projednáních, letáčcích či katalogu poskytovatelů
sociálních a návazných služeb. Příležitosti, které vidí pracovní skupina pro seniory,
jsou v rozšíření provozní doby osobní asistence či podpoře domácí zdravotní péče pro osoby
propuštěné z nemocnice do domácího ošetřování. Zde se to týká nejen seniorů, ale i osob
pečujících.
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5.3.2 Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením

•

Silné stránky
Existence rozmanité sítě kvalitních
sociálních služeb pro osoby s různými typy
postižení

•

Existence navazujících služeb pro OZP
- činnost neziskového sektoru

•

Existence dostatečného počtu obecních
bytů zvláštního určení-bezbariérových
bytů (celkem 44 bytů) s dostupným
nájemným
Příležitosti
Podpora rozšiřování pracovních příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením

•
•

Intenzivnější propagace sociálních služeb

•

Zřízení a podpora nových sociálních služeb
– odlehčovací služby, chráněné bydlení,
samostatné
bydlení,
bydlení
pro psychiatrické pacienty, kteří nesplňují
kritéria pro přidělení bytu zvláštního určení

•

Slabé stránky
Finanční náročnost při zajištění provozu
sociálních služeb

•

Nepružný systém v rámci přiznávání
příspěvku na péči – neschopnost pružně
reagovat na aktuální stav a potřeby osoby
s postižením

•

Nedostatečné příležitosti pro zaměstnávání
osob se zdravotním postižením

•

Hrozby
Nejistota financování sociálních služeb

•

Předsudky ze strany veřejnosti vůči
osobám se zdravotním postižením
a s duševním onemocněním

•

Hrozba sociální izolace osob se zdravotním
postižením

V rámci tvorby SWOT analýzy pracovní skupiny bodovaly jednotlivé kvadranty. Každý z členů
měl 3 body, které udělil jednotlivým, dle nich nejdůležitějším, bodům vypsaných v kvadrantech
(silným a slabým stránkám, příležitostem a hrozbám). Nyní nahlížíte na SWOT 3 analýzu,
do které jsme vybrali z každého kvadrantu tři nejčastěji hodnocené body. Jako nejsilnější
stránku v oblasti sociálních služeb cílové skupiny osob se zdravotním postižením označovali
členové pracovní skupiny existenci rozmanité sítě sociálních služeb, kterou vnímají
jako základní pilíř k naplňování potřeb uživatelů. S podporou tohoto pilíře počítáme a v rámci
nastavených opatření zachováváme všechny fungující sociální služby pro danou cílovou
skupinu. Celou síť sociálních služeb doplňují služby navazující. Zásluhu na této rozmanité
návazné oblasti má i Statutární město Přerov, které prostřednictvím dotačních programů
doplňující služby podporuje. Problém zachování stability však může nastat v případě,
že se projeví nejslabší stránka, a to finanční náročnost zajištění provozu těchto služeb. Zároveň
vidí jako překážku neschopnost pružně reagovat na aktuální stav a potřeby osob se zdravotním
postižením, kterou má na svědomí nepružný systém v rámci přiznávání příspěvku na péči.
Celou tuto sféru služeb doplňuje podpora rozšiřování pracovních příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením. Aktuálně ji členové skupiny označovali jako nedostatečnou a mají
v plánu sami vyvinou aktivitu ke zlepšení situace. V oblasti hrozeb se, stejně jako ve slabých
stránkách, nejčastěji zmiňovala nejistota financování sociálních služeb.
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5.3.3 Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež
Silné stránky
•

Máme
rozmanitou
síť
kvalitních
poskytovatelů
sociálních
služeb,
kteří se podílejí na společných projektech

•

Organizace spolupracují s
sociálně právní ochrany dětí

•

Flexibilita a nízkoprahovost poskytovatelů
sociálních služeb

•
•

•

•

orgánem

Slabé stránky
Nedostatečná
podpora
motivačních
programů zaměřených na návazné
vzdělávání a uplatnění na trhu práce u dětí
z rodin ze sociálně znevýhodněného
prostředí

•

Počet terénních pracovníků pro práci
s rodinami a děti a mládež

•

Životní a bytové podmínky rodin
v sociálně
vyloučených
lokalitách
a na ubytovnách, kde žijí sociálně
vyloučené osoby

Příležitosti
Podpora a rozvoj dluhového poradenství

•

Zřízení startovacích bytů pro mladé rodiny
s dětmi a pro mladé lidi na začátku
ekonomické kariéry

•

Zadluženost rodin a odkládání řešení
nepříznivé finanční situace rodiny

•

Nezájem dětí a mládeže ze sociálně
znevýhodněného prostředí o nabízené
sociální
služby,
o
volnočasové
a o vzdělávací aktivity o uplatnění na trhu
práce

Rozvoj projektu tréninkového bydlení

Hrozby
Riziko vzniku a rozšíření sociálně
patologických jevů v rodinách s dětmi,
riziko růstu případů domácího násilí

V rámci tvorby SWOT analýzy pracovní skupiny bodovaly jednotlivé kvadranty. Každý z členů
měl 3 body, které udělil jednotlivým, dle nich nejdůležitějším, bodům vypsaných v kvadrantech
(silným a slabým stránkám, příležitostem a hrozbám). Nyní nahlížíte na SWOT 3 analýzu,
do které jsme vybrali z každého kvadrantu tři nejčastěji hodnocené body. Jako nejsilnější
stránku v oblasti sociálních služeb cílové skupiny rodina, děti a mládež označovali členové
existenci rozmanité sítě kvalitních poskytovatelů sociálních služeb, na které stojí hlavní pomoc
cílové skupině. Z tohoto důvodu jsme do opatření tohoto plánu vypsali zachování všech těchto
služeb. Zároveň vnímají jako velmi pozitivní spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany
dětí, kterou umístili na stejnou pozici důležitosti a vyzdvihli její bezproblémovost. V oblasti
slabých stránek upozorňovali členové na nedostatečnou podporu motivačních programů
zaměřených na návazné vzdělávání a uplatnění na trhu práce v souvislosti s dětmi z rodin,
které jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí. V návaznosti na tuto slabou stránku vnímají
členové vysoké riziko vzniku a rozšíření sociálně patologických jevů v rodinách s dětmi.
Celá situace má za následek riziko růstu domácího násilí, které je vyvrcholením této situace.
Spojitost s tím má i podpora a rozvoj dluhového poradenství, které v těchto případech bývá
často doprovodné. Členové pracovní skupiny se shodují, že je právě podpora a rozvoj
dluhového poradenství největší příležitostí, jak dopady sociálně patologických jevů zmírnit.
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5.3.4 Pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny
Silné stránky
• Máme síť kvalitních poskytovatelů
sociálních a návazných služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením
• Prevence sociálního vyloučení realizují
jak poskytovatelé sociálních služeb, nestátní
neziskové organizace, tak Oddělení sociální
prevence a pomoci Magistrátu města
Přerova
• Realizace

projektu

„Domovník

Slabé stránky
• Absence
sociální
služby
a Azylové bydlení
• Nedostatečná finanční
působících v SVL

Noclehárna

podpora

NNO

• Absence sociálního podnikání v Přerově

–

preventista“
•

Příležitosti
Podpora a rozvoj komunitní práce, terénních
programů a zefektivnění pomoci dluhového
poradenství

Hrozby
• Prohlubování předluženosti a chudoby, práce
na černo

•

Zřízení a podpora nových sociálních služeb

• Nárůst
sociálně
patologických
(prostituce, lichva, krádeže, drogy)

•

Udržení sociální rovnováhy a snižování
sociálního napětí

• Nejistota financování sociálních služeb

jevů

V rámci tvorby SWOT analýzy pracovní skupiny bodovaly jednotlivé kvadranty. Každý z členů
měl 3 body, které udělil jednotlivým, dle nich nejdůležitějším, bodům vypsaných v kvadrantech
(silným a slabým stránkám, příležitostem a hrozbám). Nyní nahlížíte na SWOT 3 analýzu,
do které jsme vybrali z každého kvadrantu tři nejčastěji hodnocené body. Jako nejsilnější
stránku v oblasti sociálních služeb cílové skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením
označovali členové pracovní skupiny prevenci sociálního vyloučení a činnost oddělení sociální
prevence a pomoci Magistrátu města Přerova. Prevenci vnímají jako nejstěžejnější službu,
kterou vykonává celá škála sítě kvalitních poskytovatelů sociálních a návazných služeb,
která byla označována jako nejdůležitější hned po prevenci. Projekt „Domovník-preventista“
je další službou, která se v Přerově vyskytuje a posiluje tak samotnou prevenci. Úkolem
domovníků je dohlížet na pořádek v městských domech v sociálně vyloučených lokalitách
a předcházet porušování pravidel občanského a sousedského soužití. Co se týče finanční sféry
pro danou cílovou skupinu, roste předluženost a je potřeba zajistit zefektivnění pomoci v oblasti
dluhového poradenství, na čemž se členové skupiny shodovali jednohlasně. Pomoc přichází
i ze strany komunitní práce a terénních programů, v nichž vidí skupina velký potenciál.
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5.4 Analýza zdrojů poskytovatelů sociálních služeb
Tato analýza vychází z dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi poskytovateli všech
sociálních služeb působících na Přerovsku. Celkově bylo osloveno 29 poskytovatelů,
kteří dohromady zajišťují 59 sociálních služeb, a byli požádáni o vyplnění dotazníku.
V následující tabulce je přehled všech oslovených poskytovatelů a sociálních služeb. Někteří
z poskytovatelů dotazníky ale nedodali a nejsou tedy v analýze zahrnuti. A u několika služeb
nejsou data kompletní. Bližší informace jsou v podrobných přehledech za jednotlivé služby.
V následující tabulce je přehled oslovených služeb, oranžově jsou označeny ty, od kterých není
žádný údaj o financích. Ty v této analýze nijak nefigurují.
Přehled sociálních služeb zapojených do průzkumu
Poskytovatel/Služba

identifikátor
Alfa handicap

Osobní asistence
Armáda spásy v České republice
Azylové domy
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
AUDIOHELP
Sociální rehabilitace
Centrum Dominika Kokory
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Chráněné bydlení
Centrum sociálních služeb Kojetín
Odborné sociální poradenství
Pečovatelská služba
Člověk v tísni
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Terénní programy
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova
Domovy pro seniory
Domov Na zámečku Rokytnice
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domov pro seniory Radkova Lhota
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domov pro seniory Tovačov
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Duševní zdraví
Sociální rehabilitace
Charita Kojetín
Azylové domy

3864515
2904155
7160479
9541436
8995153
5852897
4903592
6973849
6971263
9402652
25755277
8921686
8979469
8907426
2773816
8409320
2172521
4075543
4183576
7208108
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Poskytovatel/Služba
identifikátor
Centra denních služeb
7448197
Odlehčovací služby
5002562
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
2320245
Charita Přerov
Nízkoprahová denní centra
3793136
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
8067654
Odborné sociální poradenství
8311953
Pečovatelská služba
7245387
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
6011965
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
5436194
postižením
Jsme tady
Centra denních služeb
5002960
KAPPA-HELP
Kontaktní centra
9567487
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
2932606
Odborné sociální poradenství
4614010
Terénní programy
1403846
Městys Brodek u Přerova
Pečovatelská služba
8717119
Obec Čechy
Pečovatelská služba
6694421
Obec Troubky
Pečovatelská služba
6768700
Sdružení MOST K ŽIVOTU
Sociálně terapeutické dílny
1933279
Sociální rehabilitace
6356536
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
Odborné sociální poradenství
2500401
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
2026800
postižením
Sociální služby města Přerova
Denní stacionáře
6433547
Domovy pro seniory
3742064
Domovy se zvláštním režimem
9841921
Odborné sociální poradenství
6485623
Osobní asistence
9130254
Pečovatelská služba
1926202
SOS Kompas Přerov
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4186421
Spolusetkávání Přerov
Denní stacionáře
4709217
Středisko sociální prevence Olomouc
Intervenční centra
3807446
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Poskytovatel/Služba
identifikátor
Odborné sociální poradenství
1016631
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice
Odborné sociální poradenství
7306950
Svaz tělesně postižených v ČR
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
3070130
postižením
TyfloCentrum Olomouc
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
3426807
postižením
Sociální rehabilitace
2092050
VČELKA sociální služby
Osobní asistence
7382079
Pečovatelská služba
3183436
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
1839173
postižením

5.4.1 Struktura výdajů
V roce 2019 byly celkové výdaje sociálních služeb 430,7 mil. Kč. Většinu z nich tvořily
mzdové náklady. Při výši 324,3 mil. Kč představovaly 75,3 % celkových výdajů. Druhou
největší položkou pak byly provozní náklady. Při 99,0 mil. Kč tvořily 23,0 % celkových výdajů.
Za rok 2019 měly služby investiční výdaje ve výši 4,4 mil. Kč (1,0 %). Zbývající 3,0 mil. Kč,
které tvoří 0,7 %, připadaly na ostatní výdaje.
Struktura výdajů
Investiční Ostatní
1,0%
0,7%

Provozní
23,0%

Mzdové
75,3%
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Struktura výdajů podle jednotlivých sociálních služeb za rok 2019 (kč)
Poskytovatel/Služba
Osobní asistence
Azylové domy
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální rehabilitace
Odborné sociální poradenství
Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Terénní programy
Domovy pro seniory
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Sociální rehabilitace
Azylové domy

Provozní
Mzdové
Alfa handicap
327 824
2 445 742
Armáda spásy v České republice
2 535 032
4 647 787
1 013 435
2 257 751
AUDIOHELP
15 000
96 000
Centrum sociálních služeb Kojetín
59 315
796 674
801 198
7 132 413
Člověk v tísni
1 172 186
6 175 956
1 337 876
7 931 921
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova
8 936 335
39 971 822
Domov pro seniory Radkova Lhota
10 480 663
24 803 953
16 415 914
55 955 782
Domov pro seniory Tovačov
8 764 473
21 167 925
11 642 808
31 711 359
Duševní zdraví
1 193 534
4 660 836
Charita Kojetín
482 341
2 487 116

Investiční

Ostatní

Celkem

-

80 950

2 854 516

-

-

7 182 819
3 271 186

-

-

111 000

-

20 348
260 138

876 337
8 193 749

-

-

7 348 142
9 269 797

1 074 337

243 712

50 226 206

487 225
794 946

-

35 771 841
73 166 642

860 135
1 222 517

-

30 792 533
44 576 684

-

-

5 854 370

-

-

2 969 456

38

Poskytovatel/Služba
Centra denních služeb
Odlehčovací služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Odborné sociální poradenství
Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Provozní
391 207
478 140
357 306
Charita Přerov
283 602
406 552
206 986
1 469 365
308 460

Mzdové
1 905 592
1 330 840
2 850 820

Investiční
-

Ostatní
-

Celkem
2 296 799
1 808 980
3 208 126

353 777
1 412 843
829 695
6 048 244
1 485 542

-

2 064
31 880
18 391
385 971
27 147

639 443
1 851 275
1 055 072
7 903 580
1 821 149

215 049

320 657

-

3 545

539 251

-

4 295 406

-

1 499 476
2 008 663
573 200
1 520 900

-

1 198 020

-

-

-

1 608 726

6 150
5 850

1 284 500
1 233 493

Jsme tady
Centra denních služeb
459 047
3 836 359
KAPPA-HELP
Kontaktní centra
98 757
1 400 719
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
182 063
1 826 600
Odborné sociální poradenství
20 500
552 700
Terénní programy
150 337
1 370 563
Městys Brodek u Přerova
Pečovatelská služba
131 649
1 066 371
Pečovatelská služba Čechy
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba obce Troubky
Pečovatelská služba
110 700
1 498 026
Sdružení MOST K ŽIVOTU
Sociálně terapeutické dílny
396 384
881 966
Sociální rehabilitace
274 681
952 962
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
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Poskytovatel/Služba
Provozní
Mzdové
Investiční
Odborné sociální poradenství
47 793
167 530
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
53 266
545 430
postižením
Sociální služby města Přerova
Denní stacionáře
1 622 657
3 572 715
Domovy pro seniory
8 599 597
17 468 439
Domovy se zvláštním režimem
9 082 967
18 082 927
Odborné sociální poradenství
15 384
138 208
Osobní asistence
139 534
1 584 164
Pečovatelská služba
5 491 994
30 123 198
SOS Kompas Přerov
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Spolusetkávání Přerov
Denní stacionáře
958 675
3 581 875
Středisko sociální prevence Olomouc
Intervenční centra
496 636
3 309 446
Odborné sociální poradenství
286 038
1 767 961
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice
Odborné sociální poradenství
238 575
31 425
Svaz tělesně postižených v ČR
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
169 178
696 000
postižením
TyfloCentrum Olomouc
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
43 728
90 732
postižením
Sociální rehabilitace
43 632
247 445
VČELKA sociální služby
Osobní asistence
110 311
98 120
Pečovatelská služba
456 830
620 949
-

Ostatní
-

Celkem
215 323

-

598 696

-

5 195 372
26 068 036
27 165 894
153 592
1 723 698
35 615 192

-

-

-

4 540 550

-

3 806 082
2 053 999

-

270 000

1 872 557

2 737 735

-

134 460

-

291 077

-

208 431
1 077 779
40

Poskytovatel/Služba
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Celkem

Provozní

Mzdové

Investiční

Ostatní

Celkem

15 500

29 480

-

-

44 980

98 991 013

324 323 356

4 439 160

2 958 703

430 712 232

Vývoj příjmů
Většina sociálních služeb působila na Přerovsku již v roce 2014. V roce 2014 měly všechny tyto služby souhrnné příjmy 260,0 mil. Kč. Do roku 2019 se příjmy
těchto služeb navýšily na 418,3 mil. Kč. Jejich příjmy se tedy za sledované období navýšily v souhrnu o 61 % oproti roku 2014.
Ne všechny služby působily v regionu již v roce 2014. Menší část služeb začala působit až v průběhu sledovaného období, případně nedodaly údaje za všechny
roky. V údajích za rok 2019 je zahrnuto i několik služeb, které nedodaly údaje o příjmech za dřívější roky, a jsou u nich známé pouze příjmy
za rok 2019. Všechny tyto služby měly za rok 2019 souhrnné příjmy ve výšce 8,7 mil. Kč. Souhrnný příjem všech služeb tak byl na konci období 426,7 mil. Kč.

Příjmy sociálních služeb v letech 2014 – 2019 (miliony Kč)
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Příjmy sociálních služeb v letech 2014 – 2019
Poskytovatel/Služba
Osobní asistence
Azylové domy
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální rehabilitace
Odborné sociální poradenství
Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Terénní programy
Domovy pro seniory
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Sociální rehabilitace
Azylové domy

2014

2015
2016
Alfa handicap
2 296 262
2 687 341
2 406 920
Armáda spásy v České republice
5 025 799
5 158 125
5 388 570
1 342 028
1 855 681
2 006 359
AUDIOHELP
Centrum sociálních služeb Kojetín
134 809
287 574
5 454 442
5 952 433
5 919 913
Člověk v tísni
4 797 565
5 225 064
5 438 604
6 338 755
6 833 965
6 527 000
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova
38 507 287
38 593 408
39 476 597
Domov pro seniory Radkova Lhota
21 380 921
24 466 655
24 048 586
31 790 968
46 149 485
50 348 812
Domov pro seniory Tovačov
31 843 589
32 268 068
25 442 418
14 817 703
16 427 307
25 709 595
Duševní zdraví
915 631
1 978 142
2 246 663
Charita Kojetín
1 900 347
1 912 543
2 294 450

2017

2018

2019

2 879 890

3 260 340

3 022 800

6 179 398
2 380 233

6 788 522
2 470 791

7 182 819
3 212 544

-

-

-

354 160
6 501 620

535 341
7 555 086

876 337
8 333 822

6 151 563
7 465 314

7 061 398
7 640 493

7 348 142
9 269 797

43 028 652

48 304 393

50 226 206

25 738 185
40 007 697

30 665 661
62 752 806

35 474 608
72 400 574

30 669 390
29 086 940

33 547 861
32 441 403

29 989 958
44 113 257

2 948 894

4 343 720

5 460 383

2 191 861

2 531 811

2 949 256
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Poskytovatel/Služba
Centra denních služeb
Odlehčovací služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2014
1 642 332
1 551 264

Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Odborné sociální poradenství
Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

735 000
630 050
4 805 762
962 900
126 692

2015
1 282 574
1 947 631
Charita Přerov
880 700
650 707
4 707 570
1 135 500
258 972

2016
1 274 230
1 787 331

2017
1 481 519
103 795
1 794 423

2018
1 962 639
1 497 562
2 219 423

2019
2 296 799
1 808 980
3 208 126

952 953
703 127
5 201 823
1 165 510

1 479 786
910 800
5 781 521
1 216 500

1 614 000
1 002 500
6 772 959
1 477 146

616 418
1 818 405
1 045 673
7 747 484
1 772 843

321 395

336 708

457 119

455 079

3 577 155

4 295 406

1 560 100
1 684 880
67 000
953 100

1 499 476
2 008 663
573 200
1 520 900

1 127 294

1 198 020

-

348 665

64 053

167 542

1 340 523
1 235 400

1 284 500
1 303 493

Jsme tady
Centra denních služeb
2 307 507
1 884 594
2 621 030
3 111 865
KAPPA-HELP
Kontaktní centra
1 659 130
1 062 000
1 146 500
1 997 487
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
1 683 784
1 292 407
1 415 085
2 011 243
Odborné sociální poradenství
47 300
83 540
Terénní programy
801 502
576 200
844 300
1 226 888
Městys Brodek u Přerova
Pečovatelská služba
1 121 070
989 169
839 299
941 925
Pečovatelská služba Čechy
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba obce Troubky
Pečovatelská služba
Sdružení MOST K ŽIVOTU
Sociálně terapeutické dílny
1 203 000
957 100
1 183 600
1 173 115
Sociální rehabilitace
1 010 000
961 100
1 034 800
1 052 800
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
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Poskytovatel/Služba
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

2014
181 108

2015
140 990

2016
167 897

2017
165 161

2018
219 973

2019
215 323

136 808

112 986

204 502

413 349

502 905

598 696

5 234 320
24 252 725
25 595 343
216 444
1 817 429
33 375 567

5 195 372
26 068 036
27 165 894
153 592
1 723 698
35 615 192

-

-

4 152 234

4 540 550

2 344 367
1 694 343

3 806 082
2 053 999

312 500

270 000

3 010 517

2 737 734

174 600

134 460

262 410

291 077

-

208 431
1 077 779

Sociální služby města Přerova
Denní stacionáře
5 394 599
4 410 011
4 215 942
4 621 024
Domovy pro seniory
19 052 246
19 044 005
19 900 506
21 337 122
Domovy se zvláštním režimem
19 316 210
19 892 112
21 196 794
22 507 476
Odborné sociální poradenství
206 184
185 279
193 484
203 567
Osobní asistence
1 461 038
1 599 895
1 523 118
1 611 625
Pečovatelská služba
20 665 356
21 785 363
24 583 937
27 165 382
SOS Kompas Přerov
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Spolusetkávání Přerov
Denní stacionáře
3 392 202
3 507 273
3 516 760
4 028 053
Středisko sociální prevence Olomouc
Intervenční centra
1 793 144
1 947 321
1 978 642
2 079 165
Odborné sociální poradenství
1 283 452
1 384 224
1 342 941
1 465 436
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice
Odborné sociální poradenství
263 300
242 000
239 200
356 900
Svaz tělesně postižených v ČR
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
TyfloCentrum Olomouc
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
101 760
116 260
114 260
153 998
se zdravotním postižením
Sociální rehabilitace
101 760
116 260
174 720
233 180
VČELKA sociální služby
Osobní asistence
Pečovatelská služba
-
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Poskytovatel/Služba
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Celkem

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

44 980

260 000 457

282 713 229

297 433 047

316 629 151

381 678 154

426 731 069
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5.4.2 Struktura zdrojů financování sociálních služeb
Sledované sociální služby měly v roce 2019 celkové příjmy ve výši 426,7 mil. Kč. Při detailním
pohledu se ukazuje, že hlavní roli ve financování těchto služeb hraje Ministerstvo práce
a sociálních věcí (MPSV) a platby klientů. Z MPSV pochází celkově 166,3 mil. Kč a od klientů
127,2 mil. Kč. Třetím největším zdrojem je krajský úřad, od kterého pochází 39,1 mil. Kč.
A čtvrtým zdrojem v pořadí jsou platby od zdravotních pojišťoven, které tvoří 31,7 mil. Kč.
Na všechny ostatní zdroje pak připadá v souhrnu 62,5 mil. Kč.
Město Přerov těmto službám přispívá částkou 20,5 mil. Kč. Město Přerov tak představuje pátý
největší zdroj financování sociálních služeb v regionu. Ostatní obce ORP pak přispívají dalšími
5,3 mil. Kč. Na financování těchto služeb se podílí i obce mimo ORP Přerov. Od nich pochází
0,5 mil. Kč.
Příjmy sociálních služeb z jednotlivých zdrojů (miliony Kč)
MPSV

166,3

Platby klientů

127,2

Krajský úřad

39,1

Zdravotní pojišťovna

31,7

Město Přerov

20,5

Ostatní zdroje

19,9

Zdroje EU

13,4

Ostatní obce ORP Přerov

5,3

Sponzoři, dary

1,5

Úřad práce

1,3

Jiné obce (mimo ORP)

0,5

Jiná ministerstva (MŠMT, MZ)

0,1
0
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150
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Struktura příjmů je názorně zobrazena v následujícím grafu. Je v něm vidět, že příjmy
od MPSV tvoří 39 % příjmů služeb a příjmy od klientů tvoří 29,8 %. Tato dvojice největších
zdrojů tak pokrývá 67,8 % příjmů služeb.
Žádný z dalších zdrojů již nepřekračuje 10 %. Příjmy od krajského úřadu tvoří 9,2 %
a od zdravotních pojišťoven 7,4 %. Příjmy od města Přerov tvoří 4,8 % příjmů těchto sociálních
služeb. A příjmy od ostatních obcí ORP představují dalších 1,2 %.
Struktura zdrojů
Město Přerov Ostatní
9,8%
4,8%
Zdravotní pojišťovna
7,4%

MPSV
39,0%

Krajský úřad
9,2%
Platby klientů
29,8%
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-

-
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-

-

2 649

Zdravotní
pojišťovna

Jiná
ministerstva
(MŠMT,
MZ)
Krajský
úřad
-

458

-

AUDIOHELP
Centrum sociálních služeb Kojetín
3 663
Člověk v tísni

Sociální rehabilitace

-

-

-

Odborné sociální poradenství
Pečovatelská služba

-

876
3 764

-

30

-

175

25

-

24

70

Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem

-

-

Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem

-

10
63

151
8 136
142
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova
5
16 088
8 986
3 273
Domov pro seniory Radkova Lhota
4 677
5 519
6 983
18 483
9 313 13 538
Domov pro seniory Tovačov
43
9 499
5 930
1 226
17 800
1 717
2 655
Duševní zdraví

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Terénní programy
Domovy pro seniory

5 733

-

-

-

Celkem

335

Ostatní
zdroje

Azylové domy
Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

Sponzoři,
dary

-

Platby
klientů

-

Zdroje EU
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Alfa handicap
2 898
Armáda spásy v České republice
-

Úřad práce

Osobní asistence

MPSV

Jiné obce
(mimo ORP)

Ostatní obce
ORP Přerov

Poskytovatel/Služba

Město
Přerov

Struktura zdrojů financování jednotlivých služeb (tisíce Kč)

-

-

-

-

-

3 023

-

5 414

1 354

41

39

7 183

-

-

-

51

-

3 213

-

-

-

-

-

-

-

-

837

5

65

876
8 334

-

1 410

-

-

-

7 348

-

817

-

-

-

9 270

-

-

21 579

35

165

50 226

-

-

17 789
30 483

177
29

330
555

35 475
72 401

-

-

7 616
10 911

90
137

5 575
10 831

29 990
44 113

47

80
34
210

115

-

-

Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež
Odborné sociální poradenství
Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
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Celkem

-

Ostatní
zdroje

Azylové domy
Centra denních služeb
Odlehčovací služby
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

Sponzoři,
dary

1 747

Platby
klientů

MPSV

-

Zdroje EU

Jiné obce
(mimo ORP)

-

Úřad práce

Ostatní obce
ORP Přerov

140

Zdravotní
pojišťovna

Město
Přerov

Sociální rehabilitace

Jiná
ministerstva
(MŠMT,
MZ)
Krajský
úřad

Poskytovatel/Služba

Charita Kojetín
1 590
428
1 022
356

-

-

3 530

-

8

36

5 460

-

-

2 256
-

408
215
106

190
26
-

15
4
-

2 949
2 297
1 809

-

2 332

-

-

-

-

58

5

3 208

-

-

-

-

7

-

-

7

353

616

55

-

-

1 457

-

211

-

89

-

-

3

4

1 818

100
530

10

-

834
4 687

-

86
813

-

-

-

1 592

25
60

0
55

1 046
7 747

60

-

-

1 296

-

335

-

79

-

-

0

3

1 773

80

-

-

-

111

52

-

-

-

31

75

106

455

Centra denních služeb

140

-

-

2 584

-

803

-

473

-

28

4 295

Kontaktní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež
Odborné sociální poradenství
Terénní programy

70

-

-

Jsme tady
267
KAPPA-HELP
1 401
-

-

-

-

3

25

-

1 499

55

-

-

1 827

-

-

-

-

-

-

127

-

2 009

55
60

10

-

518
1 451

-

-

-

-

-

-

-

-

573
1 521

-

813

Charita Přerov
-
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Pečovatelská služba

-

Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace

80
70

Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

35
35

10

Zdroje EU

Úřad práce

Zdravotní
pojišťovna

Jiná
ministerstva
(MŠMT,
MZ)
Krajský
úřad

MPSV

Jiné obce
(mimo ORP)
-

Denní stacionáře
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Odborné sociální poradenství
Osobní asistence
Pečovatelská služba

19
7 600
3 401
154
8
6 256

-

5
-

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

-

-

-

277

-

-

-

Sociální služby města Přerova
3 644
6 129
1 517
9 775
2 496
1 401
21 581
SOS Kompas Přerov
-

-

-

-

Celkem

-

Ostatní
zdroje

Pečovatelská služba

Sponzoři,
dary

-

Městys Brodek u Přerova
144
900
Pečovatelská služba Čechy
259
Pečovatelská služba obce Troubky
Sdružení MOST K ŽIVOTU
1 205
1 233
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
10
161
-

Platby
klientů

Pečovatelská služba

Ostatní obce
ORP Přerov

Město
Přerov

Poskytovatel/Služba

154

-

-

1 198

33

-

57

349

168

-

-

168

-

-

-

1 285
1 303

-

5

4

215

267

-

-

5

4

599

-

-

1 482
10 284
10 943
300
7 495

-

46
539
552
0
14
283

5 195
26 068
27 166
154
1 724
35 615

-

-

-

-

-

-

Spolusetkávání Přerov
49

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

355

3 350
Středisko sociální prevence Olomouc
3 364
442
1 900
131
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice
270
Svaz tělesně postižených v ČR

-

796

62

111

4 541

-

-

-

12

3 806
2 054

-

-

-

-

270

-

-

MPSV

Celkem

-

Ostatní
zdroje

Odborné sociální poradenství

Sponzoři,
dary

10

Platby
klientů

Intervenční centra
Odborné sociální poradenství

Zdroje EU

-

Úřad práce

Jiné obce
(mimo ORP)

21

Zdravotní
pojišťovna

Ostatní obce
ORP Přerov

200

Jiná
ministerstva
(MŠMT,
MZ)
Krajský
úřad

Město
Přerov

Denní stacionáře

Poskytovatel/Služba

-

-

-

-

39

-

2 024

239

80

2 738

-

-

-

-

-

-

134

-

-

-

-

-

-

291

-

-

-

59
93

-

-

208
1 078

-

-

-

-
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TyfloCentrum Olomouc
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
Sociální rehabilitace
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
Celkem

35

-

-

-

-

99

30

-

-

-

-

-

261
VČELKA sociální služby
150
985
-

-

-

-

45

-

-

-

-

20 477

5 312

494

166 302

111

39 056

31 688

1 284

13 427 127 229

1 481

19 871 426 731
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6 Strategická část dokumentu
Následující část obsahuje vizi, priority, cíle a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na Přerovsku na období let 2022‒2024. Je rozdělena do sedmi podkapitol.
První podkapitola obsahuje vizi celého procesu, která je popisem žádoucího budoucího stavu
rozvoje sociálních služeb na Přerovsku, kterou chceme prostřednictvím plánu dosáhnout.
V další kapitole jsou popsány priority, které rozvádí definovanou vizi. Následně jsou popsány
průřezové cíle, které jsou společné pro všechny pracovní skupiny. V dalších čtyřech kapitolách
jsou zaznamenány cíle a opatření za jednotlivé pracovní skupiny. První cíl u každé pracovní
skupiny zaměřuje na zachování a rozvoj stávající sítě sociálních služeb pro danou cílovou
skupinu na Přerovsku. Po nich následují cíle a opatření na zřízení nových služeb a cíle
a opatření s aktivitami souvisejících služeb. Jednotlivé cíle a opatření jsou pak zaznamenány
v přehledných tabulkách.

6.1 Vize komunitního plánování sociálních služeb

ORP Přerov-region, kde je zajištěna dostupná, provázaná a široká síť
sociálních a návazných služeb pro všechny občany, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi.

6.2 Priority komunitního plánování sociálních služeb
V rámci komunitního plánování sociálních služeb byly nastaveny priority jakožto základní
oblasti, které je potřeba zachovat a rozvíjet. Priority vycházejí z nastavených pracovních
skupin, jež jsou pro oblast Přerovska klíčové, a zároveň byla jako priorita nastavena oblast
průřezová, která jde napříč cílovými skupinami.
Priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přerovsku
0. Průřezové priority
1. Rodina, děti a mládež
2. Osoby se zdravotním postižením
3. Senioři
4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny
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6.3 Průřezové priority
Následující část průřezových priorit obsahuje cíle a opatření, která jsou společná pro více
pracovních skupin. Jedná se především o podporu procesu plánování sociálních služeb na území
Přerovska, podporu aktivit zaměřených na propagaci sociálních služeb, podporu spolupráce
s Mikroregiony a MAS na území Přerovska a rozvoj dobrovolnických aktivit. Na tvorbě
společných cílů a opatření se podíleli zejména členové Řídící skupiny, kteří pracovali s podněty
z pracovních skupin a rovněž vycházeli z výstupů provedených výzkumů, které poukazovaly
na potřebu zabývat se daným problémem komplexně.
6.3.1 Přehled definovaných společných cílů a opatření napříč pracovními skupinami
na roky 2022–2024
0.1 Podpora procesu plánování sociálních služeb
0.1.1 Zachování kontinuity procesu plánování sociálních služeb
0.1.2 Rozvoj a upevnění spolupráce v rámci plánování sociálních služeb
s poskytovateli v ORP Přerov
0.2 Podpora aktivit zaměřených na propagaci sociálních služeb
0.2.1 Podpora propagace sociálních služeb
0.2.2 Průběžná aktualizace informačního portálu sociálních služeb, online katalogu
poskytovatelů sociálních a návazných služeb a letáčku síť pomoci
0.3 Podpora spolupráce s Mikroregiony a MAS na území Přerovska
0.3.1 Nastavení spolupráce s mikroregiony a MAS na území ORP Přerov a definování
jejich potřeb v sociální oblasti
0.3.2 Posílení informovanosti mikroregionů a MAS
0.4 Rozvoj dobrovolnických aktivit
0.4.1 Podpora rozvoje dobrovolnictví – Maltézská pomoc, o.p.s.
6.3.2 Popis cílů a tabulky průřezových opatření na roky 2022– 2024
Číslo/kód
Průřezový cíl
Charakteristika
cíle

Opatření
vedoucí
k naplnění cíle

0.1
Podpora procesu plánování sociálních služeb
Cílem je podporovat plánování a rozvoj sociálních služeb prostřednictvím
metody komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v rámci
Přerovska a snaha zapojit do něj co nejvíce uživatelů. Cílem je zároveň
snaha upevňovat a prohlubovat spolupráci poskytovatelů sociálních
služeb.
0.1.1 Zachování kontinuity procesu plánování sociálních služeb
0.1.2 Rozvoj a upevnění spolupráce v rámci plánování sociálních služeb
s poskytovateli v ORP Přerov
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1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

všechny cílové skupiny

5

Druh služby

všechny druhy služeb

6

Forma služby

všechny formy služeb

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

0.1.1
Zachování kontinuity procesu plánování sociálních služeb
Cílem opatření je zachovat v oblasti sociálních služeb metodu
komunitního plánování, která umožňuje zapojení a vzájemnou
spolupráci všech účastníků triády KPSS: zadavatel, poskytovatelé
a uživatelé sociálních služeb. Po dobu platnosti střednědobého plánu
je žádoucí evaluace a pravidelné vyhodnocování opatření, která jsou
v dokumentu obsažena. Zadavatel bude každoročně organizovat
schůze Řídící skupiny i pracovních skupin KPSS. Průběžně bude
mapovat stav sítě sociálních služeb a zjišťovat nově vzniklé potřeby
v sociální oblasti tak, aby směřoval k optimálnímu nastavení počtu
a druhů sociálních služeb, s ohledem na kapacity veřejných zdrojů.
Pokračování procesu KPSS tak umožní další rozvoj a zkvalitnění sítě
registrovaných i návazných sociálních služeb. Velmi důležité je
rovněž prohlubování spolupráce s Olomouckým krajem v oblasti
plánování sociálních služeb.

1. Udržení aktivního procesu komunitního plánování sociálních
služeb.
2. koordinace a podpora dalšího rozvoje sociálních služeb
3. zkvalitňování a aktualizace sítě sociálních služeb
1. neochota poskytovatelů sociálních služeb účastnit se schůzí
KPSS a spolupracovat při procesu plánování sociálních služeb
2. nedostatečná aktivita zadavatele v oblasti KPSS
1. zajištění činnosti organizační struktury KPSS po dobu platnosti
střednědobého plánu
2. spolupráce zadavatele s členy organizační struktury KPSS
při řešení aktuálních problémů v oblasti sociálních služeb
3. pravidelný monitoring nastavení sítě sociálních služeb
a aktuálních potřeb uživatelů
4. průběžná evaluace plnění cílů a opatření střednědobého plánu
5. prohlubování spolupráce s Olomouckým krajem, posilování
návaznosti střednědobého plánování na krajské a ORP úrovni
2022 – 2024
2 000 Kč/rok
Rozpočet statutárního města Přerova
Statutární město Přerov – Odbor sociálních věcí a školství,
poskytovatelé sociálních služeb
• počet setkání Řídící skupiny: min. 1 za rok
• počet setkání pracovních skupin: min. 2 za rok
• evaluace plnění cílů a opatření střednědobého plánu: 1x za
rok
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1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

všechny cílové skupiny

5

Druh služby

všechny druhy služeb

6

Forma služby

všechny formy služeb

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10
11
12
13
14
15

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření
Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

Číslo/kód
Průřezový cíl
Charakteristika
cíle
Opatření
vedoucí
k naplnění cíle

0.1.2
Rozvoj a upevnění spolupráce mezi poskytovateli sociálních
služeb v ORP Přerov
Cílem opatření je rozvíjet a upevňovat spolupráci poskytovatelů
sociálních služeb. Odbor sociálních věcí a školství iniciuje a zaštiťuje
setkávání poskytovatelů sociálních služeb. Na společných setkáních
poskytovatelé řeší problematiku sociálních služeb, koordinují svou
činnost a navzájem se informují o aktuálním dění ve službách. Odbor
sociálních věcí a školství dále organizuje interdisciplinární setkání,
jejichž cílem je prohlubování mezioborové spolupráce se subjekty
z dalších oblastí – zdravotnictví, školství, soudnictví, atp.

1. Upevnění a rozvoj spolupráce mezi poskytovateli sociálních
služeb.
2. Rozvoj interdisciplinární spolupráce.
3. Zkvalitňování sociálních služeb.
1. neochota zadavatele organizovat společná setkání
2. neochota poskytovatelů sociálních služeb prohlubovat
vzájemnou spolupráci
1. vytvoření prostoru k setkávání poskytovatelů sociálních služeb
2. realizace společných setkání a diskuzí
2022 – 2024
5 000 Kč/rok
Rozpočet Statutárního města Přerova
Statutární město Přerov – Odbor sociálních věcí a školství,
poskytovatelé sociálních služeb
•

počet setkání poskytovatelů sociálních služeb za rok

0.2
Podpora aktivit zaměřených na propagaci sociálních služeb
Cílem je vyhodnocovat a podporovat oblast propagace sociálních služeb
a průběžně aktualizovat již vzniklé propagační materiály.
0.2.1 Podpora propagace sociálních služeb
0.2.2 Průběžná aktualizace informačního portálu sociálních služeb,
online katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb a letáčku
síť pomoci
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1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření:

4

Cílová skupina

všechny cílové skupiny

5

Druh služby

všechny druhy služeb

6

Forma služby

všechny formy služeb

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

0.2.1
Podpora propagace sociálních služeb
Cílem opatření je zajistit a zefektivnit propagaci sociálních služeb
tak, aby došlo k posílení informovanosti široké veřejnosti o nabídce
sociálních služeb v ORP Přerov. Dostupnost informací o sociálních
a návazných službách je nezbytným předpokladem pro to, aby lidé
mohli sociální služby efektivně využívat. Orientace ve službách je pro
širší veřejnost stále velmi obtížná a potenciální uživatelé nemají
o službách dostatek informací. Pro přenos informací směrem
k veřejnosti budou využívány různé informační zdroje: webové
stránky města Přerova, periodikum Přerovské listy, informační letáky
věnované jednotlivým cílovým skupinám, webové stránky a sociální
sítě poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Významným
nástrojem propagace služeb je také pravidelná akce Týden sociální
práce, která poskytne prostor pro prezentaci komunitního plánování
i poskytovatelů sociálních služeb.

1. Je zajištěn přenos informací o nabídce sociálních služeb směrem
k široké veřejnosti. Osoby, které se ocitají v nepříznivé sociální
situaci, mají snadný přístup k informacím o nabízené péči
a pomoci v sociální oblasti.
1. nezájem poskytovatelů účastnit se propagačních akcí
2. nezájem veřejnosti o informace ze sociální oblasti
3. výběr nevhodných či nedostatečných informačních prostředků
1. propagace sociálních služeb, přenos informací o službách
prostřednictvím různých informačních kanálů: tištěná média,
internet, kabelová televize
2. propagace sociálních služeb a KPSS na akcích pořádaných
Odborem sociálních věcí a školství a na akci Týden sociální
práce, kterou odbor pořádá jednou ročně za účelem prezentace
nabídky sociální práce a pomoci ve městě Přerově
2022 – 2024
15 000 Kč/rok
Rozpočet statutárního města Přerova
Statutární město Přerov – Odbor sociálních věcí a školství,
poskytovatelé sociálních služeb
• počet zrealizovaných propagačních akcí za rok
• počet článků a reportáží o sociálních službách v médiích
za rok
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1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření:

4

Cílová skupina

5
6
7
8
9

Druh služby
Forma služby
Vymezení územního
dopadu opatření
Přepokládané dopady
opatření
Rizika a ohrožení
opatření
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

10

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

0.2.2
Průběžná aktualizace informačního portálu sociálních služeb,
online katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb
a letáčku Síť pomoci
Internetový informační portál představuje společný prostor ke sdílení
informací, který poskytne uživatelům možnost vyhledání potřebných
služeb. Databáze poskytovatelů sociálních služeb a služeb návazných
obsahuje informace o sociálních službách, díky kterým se uživatel
lépe zorientuje v nabídce poskytované péče a pomoci.
Dalšími zdroji informací z oblasti sociálních služeb jsou Katalog
poskytovatelů sociálních a návazných služeb, který je v elektronické
podobě k dispozici na webových stránkách města Přerova, a leták Síť
pomoci. Cílem opatření je průběžná aktualizace informačního
portálu, katalogu a letáčku Síť pomoci.
všechny cílové skupiny
všechny druhy služeb
všechny formy služeb
SO ORP Přerov
1. Posílení informovanosti široké veřejnosti prostřednictvím
informačního portálu, katalogu a letáku Síť pomoci.
2. nedostatečná spolupráce ze strany poskytovatelů
3. některé cílové skupiny nemají přístup k internetu
1. každoroční aktualizace informačního portálu ve spolupráci
s poskytovateli sociálních služeb
2. každoroční aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních
a návazných služeb a letáčku Síť pomoci ve spolupráci
s poskytovateli
2022 – 2024
4 000 Kč/rok
Rozpočet Statutárního města Přerova
Statutární město Přerov – Odbor sociálních věcí a školství,
poskytovatelé sociálních služeb
• návštěvnost portálu za rok
• počet distribuovaných letáků za rok
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Číslo/kód
Průřezový cíl
Charakteristika
cíle
Opatření
vedoucí
k naplnění cíle

0.3
Podpora spolupráce s Mikroregiony a MAS na území Přerovska
Cílem je v rámci spolupráce s mikroregiony a MAS na území Přerovska
definovat hlavní potřeby v oblasti sociálních služeb, nastavit schůdnou
formu spolupráce a celkově díky postupnému plnění cíle posílit jejich
informovanost.
0.3.1 Nastavení spolupráce s mikroregiony a MAS na území ORP
Přerov a definování jejich potřeb v sociální oblasti
0.3.2 Posílení informovanosti mikroregionů a MAS

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

všechny cílové skupiny

5

Druh služby

všechny druhy služeb

6

Forma služby

všechny formy služeb

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
11

0.3.1
Nastavení spolupráce s mikroregiony a MAS na území ORP
Přerov a definování jejich potřeb v sociální oblasti
Jednotlivé mikroregiony a MAS působící na území ORP Přerov
disponují cennými aktuálními informacemi o potřebách občanů
v rámci svých území. Obě tyto formy mají ve valné většině případů
zpracovanou společnou dlouhodobou či střednědobou koncepci
územního rozvoje. V rámci koordinace poskytování sociálních služeb
je žádoucí nastavit spolupráci s těmito subjekty a definovat potřeby
daných oblastí v rovině sociální.

1. Je navázána a prohlubována spolupráce s mikroregiony a MAS
v sociální oblasti. Nastavení kontinuální spolupráce přispěje
k efektivnímu koordinování sociálních služeb na území celého
ORP Přerov.
2. Dochází k přenosu informací o potřebách daných oblastí,
což umožní efektivněji nastavit síť sociálních služeb a reagovat
na aktuální potřeby obyvatel.
1. nezájem o spolupráci ze strany zástupců mikroregionů a MAS
na území ORP Přerov
1. navázání spolupráce se zástupci mikroregionů a MAS, nastavení
pravidelné komunikace a setkávání zástupců obcí se zadavatelem
2. koordinace poskytování sociálních služeb v rámci celého ORP
Přerov
3. definování potřeb v oblasti sociálních služeb a zohlednění potřeb
v procesu aktualizace sítě sociálních služeb
4. zvýšení povědomí obcí o procesu KPSS a zmapování možnosti
zapojení zástupců obcí do pracovních skupin KPSS
2022 – 2024
2 000 Kč/rok
57

Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků
13

Rozpočet statutárního města Přerova
Statutární město Přerov – Odbor sociálních věcí a školství, Řídící
skupina, Místní akční skupiny, mikroregiony, obce ORP Přerov
•

počet setkání za rok

1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření:

4

Cílová skupina

všechny cílové skupiny

5

Druh služby

všechny druhy služeb

6

Forma služby

všechny formy služeb

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový
11 harmonogram plnění
opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků

0.3.2
Posílení informovanosti mikroregionů a MAS
Cílem opatření je podpořit v rámci nastavení pravidelné a kontinuální
spolupráce s mikroregiony a MAS v sociální oblasti informovanost
o nabídce sociálních služeb, a to jak u zástupců daných územních
celků a starostů obcí, tak u široké veřejnosti.

1. Je zajištěno zvýšení informovanosti zástupců mikroregionů
a MAS o sociálních službách a možnostech pomoci občanům
v tíživé sociální situaci.
2. Zvýšení informovanosti o významu zajištění dostupných
sociálních služeb se pozitivně promítne do zájmu jednotlivých
obcí ORP Přerov o finanční spoluúčast na financování sociálních
služeb.
3. Povědomí o nabídce sociálních služeb je posilováno u veřejnosti
i v menších obcích ORP Přerov.
1. malý zájem o spolupráci ze strany zástupců mikroregionů a MAS
na území ORP Přerov
1. zajištění informovanosti starostů dotčených obcí o významu
sociálních služeb, jejich druzích a formách a o možnosti finančně
se podílet na zajištění provozu sociálních služeb
2. posílení informovanosti široké veřejnosti v dotčených obcích,
zajištění dostupnosti různých informačních prostředků
(informační portál, katalog), distribuce letáků o sociálních
službách
2022 – 2024
2 000 Kč/rok
Rozpočet statutárního města Přerova
Statutární město Přerov – Odbor sociálních věcí a školství, Řídící
skupina, Místní akční skupiny, mikroregiony, obce ORP Přerov
•

zvýšení informovanosti
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Číslo/kód
Průřezový cíl
Charakteristika
cíle
Opatření
vedoucí
k naplnění cíle

0.4
Rozvoj dobrovolnických aktivit
Cílem je podpořit rozvoj dobrovolnické činnosti v oblasti sociálních
a návazných služeb tak, aby poskytovatelé mohli ve svých organizacích
využívat kontinuálně pomoc dobrovolníků, čímž podpoří fungování
jejich služeb.
0.4.1 Podpora rozvoje dobrovolnictví – Maltézská pomoc, o.p.s.

1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

všechny cílové skupiny

5

Druh služby

34 ostatní: dobrovolnictví

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

0.4.1
Podpora rozvoje dobrovolnictví
Opatření si klade za cíl rozvoj dobrovolnické činnosti a zajištění její
koordinace a optimalizace v registrovaných i návazných službách.
Dobrovolnické aktivity mohou významně napomoci ke zkvalitnění
poskytovaných služeb v organizacích sociálního a sociálnězdravotního charakteru. Dobrovolníci působí jako dobrovolní
společníci, kteří věnují svůj čas a pozornost různým cílovým
skupinám – dětem a mládeži, seniorům i osobám s handicapem či se
závažným onemocněním. Uplatňují se nejen v nemocnici, v dětském
domově, v domovech pro seniory a v dalších zařízeních sociálních
služeb, ale i v domácnostech klientů, kde pomáhají realizovat aktivity
směřující k podpoře osamělých seniorů či se angažují v oblasti
doučování a organizace volného času u dětí a mládeže ze sociálně
znevýhodněného prostředí.
Cílem opatření je podpora dobrovolnického programu organizace
Maltézská pomoc, která je držitelem akreditace Ministerstva vnitra
pro dobrovolnickou službu a která realizuje dobrovolnické programy
na území města Přerova od roku 2011, a projektů dalších subjektů.
V rámci opatření dojde k prohloubení spolupráce dobrovolnické
organizace s poskytovateli sociálních a zdravotnických služeb,
navýšení počtu dobrovolníků, zajištění finanční podpory
dobrovolnické činnosti z dotačního programu města Přerova a
v neposlední řadě ke zvýšení povědomí laické i odborné veřejnosti o
dobrovolnické činnosti.

1. Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením
v přirozeném prostředí i ve zdravotnických zařízeních
a zařízeních sociálních služeb prostřednictvím dobrovolníků,
zvýšení kvality života a zmírnění sociální izolace.
2. Aktivizace dětí a mládeže ohrožených v důsledku sociálního
či
zdravotního
znevýhodnění,
realizace
podnětných
volnočasových aktivit, zlepšení prospěchu dítěte díky doučování
dobrovolníkem, zajištění pozitivních vzorů pro dítě, podpora
pozitivních sociálních vztahů a emoční stránky u dětí a mládeže
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9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

3. sbližování generací a prohloubení solidarity mezi generacemi.
4. zvýšení povědomí široké veřejnosti o významu dobrovolnické
činnosti a posílení zájmu veřejnosti aktivně se angažovat
v oblasti dobrovolnictví a pomáhat potřebným
1. neochota poskytovatelů sociálních služeb ke spolupráci
s dobrovolnickým centrem
2. nepodaří se oslovit veřejnost a najít nové dobrovolníky
3. nedostatek finančních prostředků na rozvoj dobrovolnické
činnosti
1. rozvoj dobrovolnického programu Maltézské pomoci
2. zmapování zájmu o služby dobrovolníků ze strany
zdravotnických a sociálních zařízení
3. aktivní spolupráce dobrovolnického centra s poskytovateli
sociálních služeb, setkávání zainteresovaných subjektů
4. zvýšení počtu dobrovolníků zapojených do zajištění péče
o uživatele v zařízeních zdravotnických a sociálních služeb
i dobrovolníků působících v domácnostech uživatelů
5. finanční podpora dobrovolnické činnosti
6. realizace akcí a aktivit zaměřených na propagaci dobrovolnické
činnosti, spolupráce s médii v oblasti propagace dobrovolnictví
2022-2024
Maltézská pomoc: 280 000 Kč/rok
Dotace MV ČR, dotace Olomouckého kraje, dotace města Přerova,
dary fyzických a právnických osob
Maltézská pomoc, o.p.s.; poskytovatelé sociálních služeb, další
fyzické a právnické osoby.
• Počet zapojených dobrovolníků: 80 za rok.
• Počet dobrovolnických hodin: 2400 rok.
• Setkání subjektů zainteresovaných v oblasti dobrovolnictví:
1x za rok.
• Propagace v médiích (webové stránky a sociální sítě
poskytovatele, webové stránky města Přerova, místní média):
6x za rok.
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6.4 Priorita Rodina, děti a mládež
Priorita se zabývá poměrně širokým spektrem potřeb dětí, mládeže a rodin s dětmi do 26 let
věku, a to nejen funkčních rodin, ale také rodin neúplných s nezaopatřenými dětmi, situací dětí,
jejichž rodinné prostředí je nevyhovující, či dětí, které potřebují speciální péči. Tyto rodiny
mohou využít služeb, které jsou zaměřeny na sociální prevenci, poradenství, náhradní rodinnou
péči, pomoc a podporu v obtížných životních situacích, a také služby volnočasových aktivit,
kterým se priorita též věnuje.
6.4.1 Přehled definovaných cílů a opatření pro rodinu, děti a mládež na roky
2022–2024
1.1 Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb
1.1.1 Zachování a rozvoj azylového domu – Armáda spásy v České republice, z.s.
1.1.2 Zachování a rozvoj azylového domu – Charita Kojetín
1.1.3 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Armáda spásy
v České republice, z.s.
1.1.4 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Charita Přerov
1.1.5 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – KAPPA-HELP, z.s.
1.1.6 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – Člověk v tísni,
o.p.s.
1.1.7 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – Charita Přerov
1.1.8 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – SOS dětské
vesničky, z.s.
1.1.9 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – Maltézská
pomoc, o.p.s.
1.1.10 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – Charita
Kojetín
1.1.11 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Středisko sociální prevence
Olomouc, příspěvková organizace (Poradna pro rodinu Přerov)
1.1.12 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu rodiny, děti
a mládež působících v rámci správního obvodu ORP Přerov
1.2 Podpora a rozvoj návazných služeb a aktivit pro rodiny, děti a mládež
1.2.1 Podpora potravinové pomoci
1.2.2 Podpora dětí ohrožených krizovou situací v rodině – Centrum pro rodinu a děti
Přerov, z.s.
1.2.3 Podpora rodin v krizi v rámci programu Centrum pomoci pro rodiny
– KAPPA-HELP, z.s.
1.2.4 Podpora dětí v období rozpadu rodiny – Jak Dál? z.s.
1.2.5 Podpora programů primární prevence
1.2.6 Podpora a propagace náhradní rodinné péče
1.2.7 Podpora a rozvoj návazných služeb v oblasti vzdělávání – Člověk v tísni, o.p.s.
1.2.8 Podpora a rozvoj dětské psychiatrické péče
1.2.9 Podpora a rozvoj sítě mateřských a rodinných center
1.2.10 Podpora ostatních návazných služeb a projektů pro cílovou skupinu rodina, děti
a mládež realizovaných nestátními neziskovými organizacemi
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6.4.2 Opatření mající přesah do skupiny rodina, děti a mládež na roky 2022-2024
Zařazení
PS OZP
PS SEN
PS SEN
PS SEN
PS OOSV

Číslo a název opatření
2.1.10 Zachování a rozvoj služby raná péče v SO ORP Přerov
3.1.8 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – VČELKA sociální služby
o.p.s.
3.1.11 Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb – Andělé Stromu života
p.s.
3.1.16 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Andělé
Stromu života p.s.
4.3.2 Zachování a podpora projektu Tréninkové bydlení a Krizové bydlení

6.4.3 Popis cílů a tabulky opatření pro rodinu, děti a mládež na roky 2022–2024
Číslo/kód
1.1
Cíl
Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb
Cílem je zachovat stávající síť registrovaných sociálních služeb
Charakteristika pro cílovou skupinu rodina, děti a mládež ve znění vypsaném
cíle
v jednotlivých opatřeních. Společně se zachováním služeb se cíl zaměřuje
na rozvoj stávajících služeb v podobě úvazků nebo kapacit služeb.
1.1.1 Zachování a rozvoj azylového domu – Armáda spásy v České
republice, z.s.
1.1.2 Zachování a rozvoj azylového domu – Charita Kojetín
1.1.3 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
– Armáda spásy v České republice, z.s.
1.1.4 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
– Charita Přerov
1.1.5 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
– KAPPA-HELP, z.s.
1.1.6 Zachování a rozvoj soc. aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
– Člověk v tísni, o.p.s.
1.1.7 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
Opatření
s dětmi – Charita Přerov
vedoucí
1.1.8 Zachování a rozvoj soc. aktiv. služeb pro rodiny s dětmi
k naplnění cíle
– SOS dětské vesničky, z.s.
1.1.9 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi – Maltézská pomoc, o.p.s.
1.1.10 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi – Charita Kojetín
1.1.11 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství
– Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
(Poradna pro rodinu Přerov)
1.1.12 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro
cílovou skupinu rodiny, děti a mládež působících v rámci správního
obvodu ORP Přerov
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1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

1 azylové domy §57

6

Forma služby

3 pobytová

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1.1.1
Zachování a rozvoj azylového domu – Armáda spásy v České
republice, z.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji pobytové sociální služby
azylový dům pro matky s dětmi ohrožené sociálním vyloučením.
Jeho posláním je překlenutí nepříznivé sociální situace spojené
se ztrátou bydlení.
• Kapacita: 24 uživatelek (80 lůžek – 24 matek a 56 dětí)
• Počet hodin přímé sociální práce: 4 397 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 8 úvazků
4 oběti domácího násilí
7 osoby bez přístřeší
20 osoby v krizi

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu matky s dětmi
bez přístřeší, jimž zajistí přechodné ubytování spojené s pomocí
při zajištění stravy, osobní hygieny a úklidu.
2. Nepříznivá sociální situace uživatelek je řešena komplexně,
formou poradenství v oblasti bydlení, zaměstnanosti, finanční
gramotnosti, řešení rodinných, vztahových a výchovných
problémů.
3. Služba umožňuje zachování rodinného soužití a předchází
odebrání dětí z péče matky.
4. Uživatelky získávají dovednosti, kompetence a návyky, které jim
umožní řešit složité životní situace samostatně, stát se
nezávislými na sociální pomoci a vrátit se do normálního života.
1. nedostatek financí na provoz služby
2. nedostatek kvalifikovaného personálu
3. nedostatečná kapacita služby
1. poskytování služby azylový dům pro matky s dětmi
2. naplňování standardů kvality
3. zachování kapacity služby
4. zajištění potřebných finančních prostředků
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
9 000 000 Kč/rok
Evropské zdroje, státní rozpočet, příjmy od uživatelů, dotace obcí,
ostatní zdroje
Armáda spásy v České republice, z.s.
•
•

počet uživatelů služby za rok
naplnění kapacity služby za rok

space
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1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

1.1.2
Zachování a rozvoj azylového domu – Charita Přerov
Opatření směřuje k zachování a rozvoji pobytové sociální služby
azylový dům pro matky s dětmi v Kojetíně. Služba je poskytována
plnoletým matkám s nezaopatřenými dětmi – ženám, které se ocitly
v mimořádně náročné životní situaci spojené se ztrátou přístřeší.
Služba je určena také těhotným ženám a ženám/matkám s dětmi,
jež se staly oběťmi domácího násilí nebo jsou jím ohroženy.
• Kapacita: 7 uživatelek (17 lůžek – 7 matek a 10 dětí)
• Počet hodin přímé sociální práce: 4 841 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 5,5 úvazků

4

Cílová skupina

4 oběti domácího násilí
7 osoby bez přístřeší
20 osoby v krizi
24 rodiny s dítětem/dětmi

5

Druh služby

1 azylové domy §57

6

Forma služby

3 pobytová

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu matky/ženy
s dětmi, jimž je v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou
bydlení poskytnuto přechodné ubytování, včetně umožnění
samostatné přípravy stravy, osobní hygieny a úklidu.
2. Uživatelkám je poskytnuta pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
3. Uživatelkám je poskytováno poradenství, které zvýší jejich
povědomí o možnostech řešení obtížných situací a posílí jejich
soběstačnost a také schopnost vytvářet vhodné podmínky
pro zdravý vývoj dětí
4. Uživatelkám je poskytnuta pomoc při hledání zaměstnání
a samostatného bydlení, aby se mohly vrátit do běžného života.
1. nedostatek financí na provoz služby
2. nedostatek kvalifikovaného personálu
3. nedostatečná kapacita zařízení
1. poskytování služby azylový dům pro matky s dětmi
2. naplňování standardů kvality
3. zachování kapacity služby
4. zajištění potřebných finančních prostředků
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
4 670 000 Kč/rok
Evropské zdroje, státní rozpočet, dotace kraje a obcí, příjmy
od uživatelek, ostatní zdroje
Charita Přerov
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•
•

počet uživatelů služby za rok
naplnění kapacity služby za rok

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

13 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež §62

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
11

1.1.3
Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež –
Armáda spásy v České republice, z.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji ambulantní sociální služby
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jež je poskytována na dvou
pobočkách poskytovatele-centrum Jižní a centrum Husova. Služba je
určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let věku, které jsou
ohroženy nebo již postiženy sociálně patologickými jevy a sociálním
vyloučením, což může nepříznivě ovlivňovat jejich sociální a životní
situaci.
• Kapacita: okamžitá kapacita 20 uživatelů na každém centru
• Počet hodin přímé sociální práce: 4 860 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 4 úvazky
1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy

1. Služba přispívá k rozvoji osobních a sociálních schopností
a dovedností uživatelů tak, aby byli schopni samostatně zvládat
nároky spojené se sociálním fungováním ve společnosti.
2. Pozitivním dopadem opatření je prevence rizikového
a společensky nežádoucího chování u cílové skupiny.
3. Zvýší se povědomí dětí a mládeže z málo podnětného sociálního
prostředí o významu školního vzdělávání, stejně jako zájem
o smysluplné trávení volného času a o zájmové činnosti.
4. Uživatelé služby jsou schopni se úspěšně integrovat do majoritní
společnosti.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatek kvalifikovaného personálu
3. nezájem ze strany cílové skupiny
1. poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež
2. zajištění finančních prostředků na provoz služby
3. zajištění kvalifikovaného odborného personálu
4. naplnění kapacity zařízení
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
4 000 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, ostatní zdroje
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Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků
14

Armáda spásy v České republice, z.s.
•
•

počet uživatelů služby za rok
naplnění kapacity služby za rok

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

13 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež §62

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

1.1.4
Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež –
Charita Přerov
Opatření směřuje k zachování a rozvoji sociální služby nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež v Romském komunitní centru Lačo jilo –
Dobré srdce. Služba je určena pro děti a mládež ve věku 6–20 let
ze sociálně znevýhodněného prostředí, především z lokalit
Kojetínská, Husova a přilehlých částí. Služba pro uživatele vytváří
bezpečné a podnětné prostředí s možností smysluplného využívání
volného času a s důrazem na aktivity zaměřené na prevenci sociálního
vyloučení.
• Kapacita ambulantní formy: okamžitá kapacita 20 klientů
• Kapacita terénní formy: okamžitá kapacita 2 klienti
• Počet hodin přímé sociální práce: 1 451 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 2,4 úvazky
1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
2 etnické menšiny
21 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

1. Služba pracuje s dětmi a mládeží, kteří žijí ve vyloučené lokalitě
v často nepodnětném, sociálně a společensky nevyhovujícím
prostředí. V NZDM se děti naučí smysluplně trávit volný čas,
což přispívá k prevenci rizikového chování dětí a mládeže
a pomáhá předcházet vzniku sociálně-patologických jevů.
2. Uživatelé služby si osvojí osobní a sociální dovednosti
a schopnosti tak, aby byli schopni se úspěšně zařadit do většinové
společnosti.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatek kvalifikovaného personálu
3. nezájem ze strany cílové skupiny
1. poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež
2. zajištění finančních prostředků na provoz služby
3. zajištění kvalifikovaného odborného personálu
4. naplnění kapacity zařízení
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
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Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků
space

2 200 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace kraje a obcí, Úřad práce
Charita Přerov
•
•

počet uživatelů služby za rok
naplnění kapacity služby za rok

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

13 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež §62

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

Předpokládané
dopady opatření

1. Uživatelé služby získávají možnost smysluplně v bezpečném
prostředí trávit volný čas, což působí preventivně proti rozvoji
rizikového a společensky nežádoucího chování u dětí a mládeže.
2. Dochází k posilování osobních a sociálních dovedností
a schopností uživatelů, kteří se tak učí lépe orientovat ve složitých
životních a společenských situacích a chápou důsledky rizikového
způsobu života.

8

1.1.5
Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež –
KAPPA-HELP, z.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji sociální služby nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež v NZDM – METRO, jehož cílovou
skupinou jsou děti a mládež ve věku 11–26 let, kteří jsou ohroženi
sociálním vyloučením a společensky nežádoucími jevy. Cílem
ambulantní formy služby je nabídnout dětem, dospívajícím a mladým
dospělým pomoc, podporu a informace a zároveň poskytnout
vhodnou alternativu ke stereotypnímu trávení volného času; přispět
k rozvoji schopností, dovedností a vědomostí klientů; prostřednictvím
poskytovaných služeb pomoct mladistvým ve složitých životních
situacích a snažit se zabránit potencionálnímu vzniku nežádoucích
společenských jevů. Stěžejním bodem je preventivní působení, snaha
o zlepšení kvality života uživatelů snížením osobních a sociálních
rizik souvisejících se způsobem jejich života a vytváření podmínek
k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Cílem terénní formy je
vyhledat, kontaktovat a informovat potenciální cílovou skupinu
o fungování NZDM.
• Kapacita ambulantní formy: maximální denní kapacita 40
uživatelů
• Kapacita terénní formy: max. denní kapacita 12 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 2 314 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 3 úvazky
1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
2 etnické menšiny
21 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
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9

Rizika a ohrožení
opatření

Aktivity vedoucí
10
k naplnění opatření

Časový
11 harmonogram plnění
opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nedostatek finančních prostředků na provoz služby
nedostatek kvalifikovaného personálu
nezájem ze strany cílové skupiny
poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež
zajištění finančních prostředků na provoz služby
zajištění kvalifikovaného odborného personálu
naplnění kapacity zařízení
naplňování standardů kvality
průběžné hodnocení kvality a efektivity služby

2022 – 2024
2 200 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, krajské a ostatní zdroje
KAPPA-HELP, z.s.
•
•

počet uživatelů služby za rok
naplnění kapacity služby za rok

.1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

24 rodiny s dítětem/dětmi

5

Druh služby

22 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65

6

Forma služby

1 terénní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

Předpokládané
dopady opatření

1. Služba pomáhá zachovat či obnovit funkce rodiny v krizi v jejím
přirozeném prostředí.
2. Dochází k posílení kompetencí a sociálních dovedností rodin, aby
byly schopny samostatně řešit obtížné životní situace.

8

1.1.6
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi – Člověk v tísni, o.p.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji terénní sociálně aktivizační
služby. Posláním služby je poskytování sociální pomoci a poradenství
rodinám s dětmi v obtížné situaci, která je ohrožuje sociálním
vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Služba pomáhá rodině
s problémy, jež mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte,
s cílem zachování nebo obnovení funkcí rodiny.
• Kapacita
(pro
celou
olomouckou
pobočku):
okamžitá kapacita 14 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce (za přerovskou kancelář):
877,66 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči (pro celou olomouckou pobočku):
11,6 úvazku
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9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

12
13
14
15

Časový
harmonogram plnění
opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

3. Rodiny se naučí chápat význam pravidelné školní docházky,
nepodceňují přípravu dětí do školy a dbají na smysluplné trávení
volného času svých dětí.
4. Je zlepšena kvalita života všech členů rodiny v oblasti
materiálních podmínek, prostředí, vztahů, zdraví, výživy
a vzájemné péče.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatek kvalifikovaného personálu
3. nezájem ze strany cílové skupiny
4. nedostatečná kapacita služby
1. poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
2. zajištění finančních prostředků na provoz služby
3. zajištění kvalifikovaného odborného personálu
4. naplnění kapacity služby
5. navazování spolupráce s OSPOD a dalšími NNO zajišťujícími
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
6. další vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách
7. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
1 329 798 Kč/rok
Státní rozpočet, evropské zdroje, dotace obcí
Člověk v tísni, o.p.s.
•
•

počet uživatelů služby za rok
naplnění kapacity služby za rok

space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

1.1.7
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi – Charita Přerov
Opatření směřuje k zachování sociálně aktivizačních služeb v zařízení
Romské komunitní centrum Žížalka. Cílovou skupinu tvoří především
romské rodiny s dětmi ve věku do 18 let, jejichž vývoj je ohrožen
v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba rodiny motivuje
k překonávání důsledků krizových sociálních situací a aktivizuje
členy k rozvoji jejich schopností a dovedností.
• Kapacita ambulantní formy: okamžitá kapacita 3 rodiny; 15
uživatelů při skupinových aktivitách
• Kapacita terénní formy: okamžitá kapacita 3 uživatelé
• Počet hodin přímé sociální práce: 2 127 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 2,5 úvazky
2 etnické menšiny
21 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
24 rodiny s dítětem/dětmi
22 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65
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6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Přerov, Tovačov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový
11 harmonogram plnění
opatření
Před. výše finančních
12 nákladů na realizaci
opatřen:
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků
Space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

1. Služba pomáhá zachovat či obnovit funkce rodiny v krizi
– hlavním cílem služby je obnovení schopnosti samostatného
fungování rodiny.
2. Jsou posilovány kompetence a sociální dovednosti rodin, aby byly
schopny samostatně řešit obtížné životní situace a aby se předešlo
sociálnímu vyloučení.
3. Dochází ke zlepšení dovedností a znalostí rodičů v oblastech:
rodičovské chování, finanční hospodaření, udržování domácnosti,
osvěta v oblasti zaměstnanosti, bytové problematiky, vzdělávání
a přípravy dítěte na vstup do školského zařízení.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatek kvalifikovaného personálu
3. nezájem ze strany cílové skupiny
1. poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
2. zajištění finančních prostředků na provoz služby
3. zajištění kvalifikovaného personálu
4. naplnění kapacity služby
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
2 200 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace kraje a obcí, Úřad práce, ostatní zdroje
Charita Přerov
•
•

počet uživatelů služby za rok
naplnění kapacity služby za rok

1.1.8
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi – SOS dětské vesničky, z.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji sociálně aktivizační služby
ve středisku SOS Kompas. Služba je poskytována rodinám s dětmi,
u nichž je ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě krizové
sociální situace, kterou rodiče nedokážou bez pomoci překonat.
Hlavním cílem je především stabilizovat rodinu v nepříznivé situaci
a zajistit, aby děti mohly vyrůstat v původní rodině.
• Kapacita ambulantní formy: maximální denní kapacita 10
uživatelů
• Kapacita terénní formy: max. denní kapacita 4 uživatelé
• Počet hodin přímé sociální práce: 1 016 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 4 úvazky
24 rodiny s dítětem/dětmi
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5

Druh služby

22 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

1. Služba pomáhá zachovat či obnovit funkce rodiny v krizi.
Rodiny, které se ocitly ve složité životní situaci, jsou
stabilizovány a jsou schopny samostatně fungovat.
2. Rodiče si osvojí dovednosti nezbytné při hledání zaměstnání,
zajištění vhodného bydlení, vedení domácnosti, výchově
a vzdělávání dětí, což pomůže předcházet vzniku další krizové
situace.
3. Rodinám jsou poskytnuty socioterapeutické činnosti,
které napomáhají rozvoji osobních a sociálních schopností
a dovedností podporujících sociální začleňování.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatek kvalifikovaného personálu
3. nezájem ze strany cílové skupiny
1. poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
2. zajištění finančních prostředků na provoz služby
3. zajištění kvalifikovaného personálu
4. naplnění kapacity služby
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
2 406 910 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, dary, ostatní zdroje
SOS dětské vesničky, z.s.
•
•

počet uživatelů služby za rok
naplnění kapacity služby za rok

1.1.9
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi – Maltézská pomoc, o.p.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji sociálně aktivizační služby
poskytovatele Maltézská pomoc v SO ORP Přerov. Cílovou skupinu
služby tvoří rodiny s nezaopatřenými dětmi ve věku do 18 let žijící
na Olomoucku a Přerovsku a ohrožené sociálním vyloučením
z důvodu nepříznivé sociální situace, zdravotního postižení nebo
vážného onemocnění.
Služba využívá také spolupráci
s dobrovolnickým programem podporujícím volnočasové aktivity
dětí a doučování, který Maltézská pomoc realizuje. Většina aktivit je
terénního charakteru, pracovníci služby i dobrovolníci docházejí
do rodin.
• Kapacita ambulantní formy: okamžitá kapacita 1 uživatelé
• Kapacita terénní formy: okamžitá kapacita 1 uživatelé
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•
•

Počet hodin přímé sociální práce: 145 hodin (rok 2020)
Počet úvazků v přímé péči: 1,2 úvazky

4

Cílová skupina

1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
18 osoby se zdravotním postižením
20 osoby v krizi
24 rodiny s dítětem/dětmi

5

Druh služby

22 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1. Pozitivním dopadem opatření je zlepšení sociální situace
a kvality života klientských rodin s dětmi. Cílem služby je
posílení samostatnosti rodiny, obnovení jejích funkcí a nastavení
podmínek jejího zdravého fungování.
2. Jsou posilovány kompetence a sociální dovednosti rodin,
aby byly rodiny schopny samostatně řešit obtížné životní situace
a aby se předešlo sociálnímu vyloučení.
3. Služba realizuje činnosti směřující ke zvýšení životních šancí dětí
a k podpoře rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání, schopností
a dovedností: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené
vzdělávání dětí; zajištění podmínek pro společensky přijatelné
volnočasové aktivity.
4. Rodina může využít dobrovolnický program Maltézské pomoci.
Dobrovolníci poskytují dětem podporu formou pravidelného
setkávání, společných volnočasových aktivit a doučování.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatek kvalifikovaného personálu
3. neochota klientů ke spolupráci a převzetí zodpovědnosti
za vlastní situaci
1. poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
2. zajištění finančních prostředků na provoz služby
3. zajištění kvalifikovaného personálu a jeho další vzdělávání
4. realizace dobrovolnického programu Maltézské pomoci
5. rozšíření služby do menších obcí v rámci SO ORP Přerov
6. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
800 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, ostatní zdroje
Maltézská pomoc, o.p.s.
•
•

počet uživatelů: 20 rodin za rok
počet dobrovolníků v rodinách: 20 za rok
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1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

22 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Kojetín a okolní obce

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

1.1.10
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi – Charita Přerov
Opatření směřuje k zachování a rozvoji sociálně aktivizační služby
v Rodinném klubu Maria v Kojetíně. Služba je poskytována
znevýhodněným rodinám s dětmi z Kojetína a okolních obcí. Usiluje
o rozvoj schopnosti uživatelů aktivně řešit vlastní problémy svými
silami a o prevenci sociálního vyloučení. Terénní pracovníci aktivně
vyhledávají a kontaktují rodiny s dětmi, u kterých se předpokládá,
že potřebují sociální pomoc a poradenství.
• Kapacita ambulantní formy: okamžitá individuální kapacita
4 rodiny, skupinová kapacita 26 uživatelů
• Kapacita terénní formy: okamžitá kapacita 2 uživatelé
• Počet hodin přímé sociální práce: 1998 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 3,8 úvazku
1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
21 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
24 rodiny s dítětem/dětmi

1. Služba pomáhá zachovat či obnovit funkce rodiny v krizi.
2. Rodiny získají motivaci a podporu při řešení rodinných,
sociálních, výchovných, finančních a dalších problémů a jsou
schopny fungovat samostatně.
3. Je posílena schopnost rodičů vytvářet podmínky pro zdravý
psychický, fyzický a sociální vývoj dětí.
4. Rodiče si osvojí schopnost efektivně hospodařit s finančními
prostředky, hledat si zaměstnání, vést vlastní domácnost,
vypořádat se s dluhovými problémy, a další praktické dovednosti.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatek kvalifikovaného personálu
3. nezájem ze strany cílové skupiny
1. poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
2. zajištění finančních prostředků na provoz služby
3. zajištění kvalitního a kvalifikovaného personálu
4. naplnění kapacity služby
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
3 300 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace kraje a obcí
Charita Přerov
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15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1

Kód opatření

2

Název opatření

•
•

počet uživatelů služby za rok
naplnění kapacity služby za rok

1.1.11
Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství –
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
(Poradna pro rodinu Přerov)
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby odborného sociálního
poradenství v Poradně pro rodinu Přerov. Služba poskytuje podporu
rodinám, párům a jednotlivcům pro samostatné zvládání
nepříznivých sociálních situací. Za nepříznivou situaci se považuje
situace ohrožující základní funkci rodiny a běžný život jejich členů.
• Kapacita: okamžitá kapacita 2 intervence
• Počet hodin přímé sociální práce: 2128 hodin za rok
• Počet úvazků v přímé péči: 2,4 úvazku
1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
20 osoby v krizi
24 rodiny s dítětem/dětmi

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

25 odborné sociální poradenství §37

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

Předpokládané
dopady opatření

1. Je zajištěno odborné psychologické a sociální poradenství
osobám, jež se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, kterou
se rozumí zejména vztahové problémy, situace související
s rozvodem či rozpadem partnerství, manželské a partnerské
krize, rizikové situace v rodinách s dětmi v náhradní rodinné péči,
narušení rodiny výskytem domácího násilí či závislostí člena
rodiny.
2. Uživatelé služby získají kompetence, které jim umožní
se zorientovat v jejich nepříznivé sociální situaci, aktivně ji řešit
a předcházet jí do budoucna.
3. Uživatelé služby jsou schopni se začlenit zpět do běžného
rodinného a vztahového života.

Rizika a ohrožení
opatření

1.
2.
3.
4.

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

1. poskytování sociální služby odborné sociální poradenství
2. podání žádosti o navýšení jednotek o úvazek psychologa 1,0
v Síti služeb Olomouckého kraje
3. podání žádosti o navýšení kapacity stávající služby v registru
poskytovatelů sociálních služeb
4. zajištění finančních prostředků na provoz služby
5. zajištění kvalifikovaného odborného personálu
6. naplnění kapacity služby
7. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby

8

9

10

nedostatek finančních prostředků na provoz služby
nedostatek kvalifikovaného personálu
nedostatečná kapacita služby
nevyhovující prostory pro poskytování služby
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8. jednání se zřizovatelem o možnosti získání vhodnějších prostor
11
12
13
14

15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření

2022 – 2024
2 600 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příspěvek zřizovatele – Olomoucký kraj, dotace
města Přerov, vlastní zdroje
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
•
•

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

počet intervencí za rok
navýšení jednotek o úvazek 1,0 psychologa v Síti služeb
Olomouckého kraje, rozhodnutí o registraci o navýšení
jednotek

space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

-

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10
11
12
13
14

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření
Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření

1.1.12
Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou
skupinu Rodina, děti a mládež působících v rámci správního
obvodu ORP Přerov
Opatření směřuje k podpoře dalších registrovaných sociálních služeb,
jimž není věnováno samostatné opatření a které poskytují pomoc,
podporu či poradenství cílové skupině rodina s dítětem/dětmi či děti
a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy na území SO ORP Přerov.
1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
24 rodiny s dítětem/dětmi

1. Je zajištěna podpora ostatním registrovaným sociálním službám
(zejména se sídlem mimo území ORP Přerov), které poskytují
péči uživatelům z daných cílových skupin na území SO ORP
Přerov.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná informovanost veřejnosti o nabídce sociálních
služeb
1. podpora ostatních registrovaných sociálních služeb
2. zajištění péče pro dané cílové skupiny
2022 – 2024
Nelze předem určit.
Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
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15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

•

počet podpořených služeb za rok

Číslo/kód
Cíl

1.2
Podpora a rozvoj návazných služeb a aktivit pro rodiny, děti a
mládež
Cílem je podpořit návaznou oblast pro cílovou skupinu rodina, děti
Charakteristika
a mládež. V rámci cíle se zabýváme i takovými opatřeními, které vedou
cíle
k rozvoji těchto služeb.
1.2.1 Podpora potravinové pomoci
1.2.2 Podpora dětí ohrožených krizovou situací v rodině – Centrum
pro rodinu a děti Přerov, z.s.
1.2.3 Podpora rodin v krizi v rámci programu Centrum pomoci
pro rodiny – KAPPA HELP, z.s.
1.2.4 Podpora dětí v období rozpadu rodiny – Jak Dál? z.s.
1.2.5 Podpora programů primární prevence
Opatření
1.2.6 Podpora a propagace náhradní rodinné péče
vedoucí
1.2.7 Podpora a rozvoj návazných služeb v oblasti vzdělávání
k naplnění cíle
– Člověk v tísni, o.p.s.
1.2.8 Podpora a rozvoj dětské psychiatrické péče
1.2.9 Podpora a rozvoj sítě mateřských a rodinných center
1.2.10 Podpora ostatních návazných služeb a projektů pro cílovou
skupinu rodina, děti a mládež realizovaných nestátními neziskovými
organizacemi

1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

34 ostatní služby

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov, Město Kojetín

1.2.1
Podpora potravinové pomoci
Opatření je zaměřeno na podporu potravinové a materiální pomoci
poskytované osobám ve vážné sociální nouzi, zejména matkám
samoživitelkám, nízkopříjmovým rodinám, seniorům, lidem
v azylových domech, lidem bez domova a dalším potřebným.
Potravinová pomoc je poskytována ve formě krátkodobé podpory,
na základě doporučení konkrétní sociální služby nebo kompetentního
úřadu. Příjemci získávají především trvanlivé potraviny a základní
drogistické zboží.
Poskytovatelé potravinové pomoci úzce
spolupracují s Potravinovou bankou v Olomouckém kraji z.s.,
zapojují se do Národní potravinové sbírky, jsou zapojeni do projektu
MPSV „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“
a organizují vlastní potravinové sbírky.
7 osoby bez přístřeší
20 osoby v krizi
24 rodiny s dítětem/dětmi
25 senioři
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8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků
13

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

1. Osobám v nouzi spojené s akutním nedostatkem jídla
a základních hygienických potřeb je poskytována okamžitá
pomoc ve formě potravinových a hygienických balíčků
obsahujících potraviny, potřeby pro péči o malé děti, potřeby
pro osobní hygienu a úklid, atp.
2. Prostřednictvím
potravinové
a
materiální
pomoci
a doprovodných opatření (sociální poradenství, finanční
a dluhové poradenství, aj.) je pro materiálně deprivované osoby
a rodiny zajištěna dočasná úleva při opatřování základních potřeb
i pomoc při řešení problematické životní situace.
1. nedostatek finančních prostředků
2. malý zájem ze strany dárců přispět v rámci pořádaných sbírek
3. zneužívání potravinové pomoci ze strany příjemců
1. poskytování potravinových a hygienických balíčků osobám
v nouzi
2. prohlubování spolupráce mezi poskytovateli potravinové pomoci
3. spolupráce s Potravinovou bankou v Olomouckém kraji
4. hledání finančních prostředků
2022-2024
Armáda spásy: 22 000 Kč/rok
Člověk v tísni: 61 222 Kč/rok
Charita Přerov: 10 000 Kč/rok
KAPPA-HELP: 10 000 Kč/rok
SOS dětské vesničky: 10 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dary, evropské zdroje, Sbírka SOS Česko,
Potravinová banka v Olomouckém kraji, ostatní zdroje.
Armáda spásy v České republice, z.s.; Člověk v tísni, o.p.s.; Charita
Přerov; KAPPA-HELP z.s.; SOS dětské vesničky, z.s.
• počet vydaných potravinových a hygienických balíčků
• počet kg poskytnutých potravin a drogerie
1.2.2
Podpora dětí ohrožených krizovou situací v rodině – Centrum
pro rodinu a děti Přerov, z.s.
Opatření je zaměřeno na zajištění odborného psychologického
poradenství pro dítě a rodinu, které poskytuje Centrum pro rodinu
a děti Přerov, ve spolupráci s OSPOD v Přerově. Odborné konzultace
a terapie jsou poskytovány rodinám s dětmi, jež jsou ohroženy
rozvodovým či rozchodovým konfliktem, narušením rodinných
vztahů, krizovou situací v rodině, rizikovým chováním, domácím
násilím či nepříznivými vlivy. Cílem je sanace rodiny a vytvoření
podmínek pro zdravý vývoj a rozvoj dítěte. V rámci programu Děti
jsou bez viny aneb máma/táta je ve vězení centrum zajišťuje odborné
konzultace rodinám, kde je jeden z rodičů ve vězení. Cílem je udržení
pozitivního vztahu dítěte a vězněného rodiče, minimalizace traumatu
dítěte a pomoc osobě, která dítě vychovává. Centrum pro rodinu
a děti Přerov má také pověření k sociálně právní ochraně dětí a je
doprovázející organizací pro pěstounské rodiny.
20 osoby v krizi
24 rodiny s dítětem/dětmi
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5

Druh služby

34 ostatní služby

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov a spádové obce v rámci činnosti OSPOD

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

1. Odborná psychologické a terapeutická péče přispívá
ke stabilizaci celkové situace v rodině, změně konfliktních
a narušených vztahů v rodině a zajištění co nejlepších podmínek
pro zdravý vývoj dítěte.
2. Je zajištěna podpora dětí ohrožených krizovou situací v rodině.
3. Je umožněno setrvání ohroženého dítěte v biologické rodině.
1. malý zájem rodin v krizové situaci o změnu nepříznivé situace
2. nedostatečná podpora projektů na podporu ohrožených dětí
3. nedostatečná komunikace mezi zainteresovanými subjekty
1. zajištění poradenství a komplexní psychologicko-terapeutické
pomoci pro rodiče a děti, které jsou OSPODem vyhodnoceny
jako ohrožené
2. úzká spolupráce s OSPOD Přerov, soudy a poskytovateli služeb
pro rodiny s dětmi
3. zajištění finančních prostředků na zajištění podpory rodin v krizi,
včetně dotace z dotačního programu města Přerova
4. zajištění odborných pracovníků a podpora jejich dalšího
vzdělávání
2022 – 2024
1 200 000 Kč/rok
Státní rozpočet – MPSV, Olomoucký kraj, dotace města Přerova
Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s.
•

počet uživatelů (ohrožených dětí a jejich rodinných
příslušníků): 80 za rok

1.2.3
Podpora rodin v krizi v rámci programu Centrum pomoci
pro rodiny – KAPPA-HELP, z.s.
Opatření směřuje k podpoře programu Centrum pomoci pro rodiny.
Posláním programu je komplexně pracovat s celou rodinou,
a to zejména s rodinami, které jsou ohroženy rizikovým chováním
nebo kde je již rizikové chování pácháno, a z tohoto důvodu jsou
v péči pracovníků OSPOD. Práce s rodinou probíhá komplexně
a systematicky, aby rodina byla sama schopna bez zásahu třetí osoby
plnit své funkce. Jedná se především o obnovu nebo nápravu
ve funkcích výchovných, ochranných a emocionálních. Pro cílovou
skupinu je zajištěno psychologické poradenství a terapie, právní,
sociální a finanční poradenství, výcvikový psychosociální program
a edukativní programy.
20 osoby v krizi
24 rodiny s dítětem/dětmi
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5
6
7

Druh služby
Forma služby
Vymezení územního
dopadu opatření

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

34 ostatní služby: návazná služba
2 ambulantní
Město Přerov a spádové obce v rámci činnosti OSPOD
1. Program podporuje schopnost rodičů a rodiny zabezpečovat
práva dětí.
2. Program realizuje výcvik rodičovských kompetencí a skupinové
setkávání rodin a jejich vzdělávání.
3. Program poskytuje podporu rodinám, kde se vyskytlo domácí
násilí.
4. Cílem programu je stabilizace sociální, finanční a právní situace
rodiny.
1. malý zájem rodin v krizové situaci o změnu nepříznivé situace
2. nedostatek finančních prostředků
3. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
4. nedostatečná kapacita programu
1. realizace programu Centrum pomoci pro rodiny, zajištění
komplexní psychologicko-terapeutické pomoci a poradenství pro
rodiny v krizi
2. naplňování standardů kvality MPSV
3. spolupráce s OSPOD a dalšími zainteresovanými subjekty
4. zajištění finančních prostředků na provoz programu
5. zajištění kvalifikovaného odborného personálu
6. průběžné hodnocení kvality a efektivity programu
2022 – 2024
1 000 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, krajské a ostatní zdroje
KAPPA-HELP, z.s.; Statutární město Přerov – OSPOD
•
•

počet rodin zapojených do Centra pomoci pro rodiny za rok
počet výkonů v Centru pomoci pro rodiny za rok

1.2.4
Podpora dětí v období rozpadu rodiny – Jak Dál? z.s.
Opatření směřuje k podpoře aktivit, které pomáhají dětem v situaci,
kdy dochází k rozpadu rodiny vlivem rozchodu či rozvodu rodičů.
Klíčovou aktivitou je projekt organizace Jak dál? zaměřený
na komplexní podporu rodin v krizi s využitím multidisciplinárního
týmu. Součástí projektu je realizace podpůrné dětské skupiny pro děti
ve věku 6 – 12 let v rámci programu Dětský průvodce rozvodem.
Cílem programu je vytvořit bezpečné, neutrální prostředí, kde se děti
mohou pravidelně setkávat a sdílet své myšlenky, přání, pocity
a zkušenosti. Děti se učí zábavnou formou pracovat se svými
emocemi, znát své silné stránky a lépe chápat mezilidské vztahy. Dále
projekt nabízí individuální krátkodobé psychologické poradenství pro
děti s využitím nástroje Archipelago. Realizována je také přímá práce
s rodiči a dětmi v rozvodové situaci, kdy po zmapování potřeb rodiny
79

následuje zajištění komplexní pomoci v podobě série několika
multidisciplinárních týmů vedoucí ke zlepšení obtížné situace rodiny
a posílení rodičovských kompetencí. V případě potřeby je rodičům
poskytováno individuální poradenství.
4

Cílová skupina

1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
24 rodiny s dítětem/dětmi

5

Druh služby

34 ostatní služby: návazná služba

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov a spádové obce v rámci činnosti OSPOD

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

1. Psychická podpora dítěte v období rozvodu či rozchodu rodičů.
2. Podpora práv dítěte a jeho participace na hledání optimálního
řešení situace rodiny, respektování potřeb a přání dítěte.
3. Multidisciplinární podpora rodin a poskytování poradenství.
4. Zlepšení obtížné situace rodiny.
1. nenaplnění alespoň minimálního počtu dětí pro otevření skupiny
2. nezájem rodin o nabízenou pomoc a poradenství
1. realizace dětské podpůrné skupiny, individuálního poradenství
pro děti, multidisciplinárních týmů a poradenství pro rodiny
2. zajištění a udržení kvalifikovaných pracovníků
3. spolupráce s OSPOD
4. zajištění finančních prostředků
5. propagace projektu u široké veřejnosti
2022 – 2024
375 000 Kč/rok
MPSV, dotace Olomouckého kraje a statutárního města Přerova
Jak Dál? z.s.
•

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

•
•

počet dětí zapojených do programu Dětský průvodce
rozvodem: 6 – 12 za rok
počet dětí zapojených do individuálního psychologického
poradenství: 5 za rok
počet rodin podpořených multidisciplinární podporou,
poradenstvím či motivačním setkáním: 5 za rok
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1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

26 jiné: žáci základních a středních škol

5

Druh služby

34 ostatní služby: návazná služba

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

1.2.5
Podpora programů primární prevence
Opatření směřuje k podpoře programů primární prevence
na základních a středních školách. V Přerově se primární prevencí
zabývá několik státních a nestátních organizací sdružených v tzv.
Preventivní skupině, která realizuje Primárně preventivní program.
Členy skupiny jsou Městská policie Přerov, Policie ČR,
Pedagogicko-psychologická poradna, pracoviště Přerov, a OSPOD
MMPr. Program je realizován od školního roku 2004-2005 a jsou
do něj zapojeny všechny ZŠ a nižší ročníky gymnázií v Přerově.
V rámci programu je na školách i ve školicí místnosti Městské policie
pořádána přednášková činnost s tematikou bezpečného chování
na silnici, nástrah on-line prostoru a sociálních sítí, tolerance, trestní
odpovědnosti dětí a mládeže či práv a povinností dítěte. Programu se
individuálně mohou účastnit i střední školy a mimopřerovské ZŠ.
Organizace KAPPA-HELP, z.s. realizuje Program specifické
všeobecné primární prevence, který je zaměřen na prevenci
rizikového chování u žáků základních a středních škol
prostřednictvím interaktivních besed, workshopů a prožitkových
lekcí. Program se věnuje prevenci rizikového chování v oblasti
šikany a agrese ve školách, užívání návykových látek, nelátkových
závislostí, rasismu a intolerance, kyberšikany, mezilidských vztahů,
atd.
Společnost Podané ruce o.p.s. realizuje preventivní program
s názvem Hra na hraně aneb prevence problémového hraní pro žáky
a studenty od 7. třídy ZŠ až po studenty SŠ. Cílem programu je
upozornit mladé lidi na rizika související s hazardním hráčstvím,
povzbuzovat v nich odpovědné rozhodování a předejít tomu,
aby se z nich stali problémoví hráči. Program je poskytován zdarma
všem školám v rámci Olomouckého kraje.

1. Cílové skupině jsou předány znalosti, dovednosti a postoje, které
umožní předejít vzniku a rozvoji sociálně nežádoucích jevů
či rizikového chování.
2. Je podpořen rozvoj zdravého životního stylu a pozitivního
hodnotového systému u dětí a mládeže.
1. malý zájem škol o preventivní programy
2. snížení zájmu státních i nestátních organizací o realizaci
programů
1. realizace preventivních programů zaměřených na redukci
nebezpečí vzniku a rozvoje rizikových jevů a rizikového chování
u dětí a mládeže
2. rozšíření realizace preventivních programů i do škol v menších
obcích
3. zajištění kvalifikovaných lektorů
4. činnost Preventivní skupiny koordinované Městskou policií
Přerov
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5. spolupráce realizátorů s dalšími zainteresovanými organizacemi
6. zajištění finančních prostředků
11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
13

Předpokládané
finanční zdroje

Předpokládaní
14
realizátoři opatření

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

2022 – 2024
Primárně preventivní program Preventivní skupiny: řešeno
individuálně v rámci rozpočtů jednotlivých členů Preventivní
skupiny
KAPPA-HELP: 1 000 000 Kč/rok
Společnost Podané ruce: 850 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, krajské a ostatní zdroje
Městská policie Přerov; Policie ČR, Statutární město Přerov –
OSPOD; Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně
pedagogické centrum Olomouckého kraje, pracoviště Přerov;
KAPPA-HELP, z.s.; Společnost Podané ruce o.p.s.
• počet besed pořádaných v rámci Primárně preventivního
programu: 180 za rok
• počet žáků zapojených do programu specifické všeobecné
primární prevence KAPPA-HELP: 1 400 za rok
• počet žáků zapojených do programu specifické selektivní
primární prevence KAPPA-HELP: 200 za rok
• počet žáků zapojených do programu specifické indikované
primární prevence KAPPA-HELP: 30 za rok
• počet besed nebo realizací preventivního programu Hra na
hraně Společnosti Podané ruce o.p.s.: 30 za rok

space
1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

34 ostatní služby

6

Forma služby

-

7
8

Vymezení územního
dopadu opatření
Předpokládané
dopady opatření

1.2.6
Podpora a propagace náhradní rodinné péče
Opatření směřuje k větší informovanosti široké veřejnosti
o problematice náhradního rodičovství, zejména pěstounské péče
a organizací, které v rámci doprovázení poskytují služby náhradním
rodinám. Klíčovou aktivitou je přednášková činnost OSPOD pro
veřejnost a žáky 6. třídy základních škol na téma náhradní rodičovství
a dále tematická výstava v Galerii Přerov zaměřená na propagaci
pěstounství. Cílem je oslovit budoucí zájemce o náhradní rodinnou
péči, kteří budou schopni poskytnout dětem, jež z různých důvodů
nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, potřebnou péči a domov; předat
informace o náhradní rodinné péči a vzbudit zájem a povědomí
u široké veřejnosti, která o náhradním rodičovství zatím nezávazně
uvažuje.
24 rodiny s dítětem/dětmi
26 jiné: osoby, které by se mohly stát náhradními rodiči
26 jiné: žáci 6. třídy základních škol

Město Přerov a spádové obce v rámci činnosti OSPOD
1.

Zvýšení dostupnosti informací o náhradním rodičovství a jejich
formách.
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2.
3.
4.

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1.
2.
1.
2.
3.
4.

Větší informovanost veřejnosti o náhradní rodinné péči.
Větší informovanost dětí o náhradní rodinné péči.
Zvýšení počtu zájemců o náhradní rodinnou péči.
nepodaří se zaujmout cílovou skupinu
nepodaří se získat žadatele o náhradní rodinnou péči
tematické přednášky pro veřejnost – OSPOD a doprovázející
organizace
tematické přednášky pro žáky 6. třídy základních škol
výstava v Galerii Přerov – rozhovor s pěstounem
propagace náhradní rodinné péče, propagační materiály, letáčky

2022 – 2024
5 000 Kč/rok
Rozpočet statutárního města Přerova
MMPr – oddělení OSPOD, doprovázející organizace
•
•
•

počet zapojených žáků základních škol: 60 za rok
počet dospělých osob účastnících se výstavy v Galerii
Přerov: 300 za rok
přednášky pro dospělé: 10 za rok

space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

34 ostatní služby: návazná služba

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

Předpokládané
dopady opatření

1. Rozvoj dítěte v oblasti vzdělání a sociálních dovedností.
2. Pomoc předškolním dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí
při procesu začleňování do běžných mateřských škol a pro vstup
na ZŠ.
3. Pomoc školákům, kteří zaostávají ve vzdělávání ve srovnání
s ostatními vrstevníky, a to formou doučování.
4. Podpora a rozvoj rodičovských kompetencí.

8

1.2.7
Podpora a rozvoj návazných služeb v oblasti vzdělávání – Člověk
v tísni, o.p.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby podpora vzdělávání
a předškolní podpora, která se zaměřuje na podporu vzdělávání dětí
a pomoc a poradenství jejich rodičům, kteří se nacházejí v tíživé
životní situaci. Podpora spočívá zejména v přípravě dítěte na vstup
do běžného vzdělávacího proudu (mateřská škola, základní škola)
a následné úspěšné zvládnutí běžné MŠ či ZŠ.
1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
2 etnické menšiny
21 osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
24 rodiny s dítětem/dětmi
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9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

5. Podpora v komunikaci se školou a školskými poradenskými
zařízeními.
6. Podpora a pomoc při výběru dalšího vzdělávání a volnočasových
aktivit.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
3. nedostatečná kapacita služby
1. poskytování služby podpora vzdělávání
2. zajištění finančních prostředků na provoz služby
3. zajištění kvalifikovaného odborného personálu
2022 – 2024
582 191 Kč/rok
Evropské zdroje, soukromé zdroje
Člověk v tísni, o.p.s.
•
•

provoz služby
naplnění kapacity služby

space
1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

24 rodiny s dítětem/dětmi

5

Druh služby

-

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

1.2.8
Podpora a rozvoj dětské psychiatrické péče
Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostatkem dětských
psychiatrů. Dětská psychiatrie představuje náročný komplexní obor,
který přesahuje do oblasti sociální péče, školství a legislativy.
Přerovští poskytovatelé sociálních služeb poukazují na akutní
nedostatek odborníků z oboru dětské psychiatrie a na skutečnost, že
zajistit klientům včasnou psychiatrickou péči bývá velmi složité.
Sociálně slabé rodiny s dětmi navíc mají omezené možnosti, jak se
dopravit k odborníkům do jiných měst. Opatření je zaměřeno
na podporu dostupnosti dětské psychiatrické péče v SO ORP Přerov.
V rámci reformy psychiatrické péče se počítá s navýšením počtu
dětských psychiatrů tak, aby na jeden okres připadal potřebný počet
specialistů.

1. Předpokládaným dopadem opatření je zajištění větší dostupnosti
psychiatrické péče pro dětské pacienty, jejichž počet neustále
narůstá, ať už se jedná o těžké diagnózy, PAS nebo méně závažné
poruchy (poruchy pozornosti, úzkostné a depresivní poruchy,
atp.).
1. pomalé tempo reformy psychiatrické péče a budování sítě
dětských psychiatrů, nedostatečné navyšování počtu specialistů,
84

10

11
12
13
14
15

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření
Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

finanční náročnost reformy, komplikovaný systém vzdělávání
specialistů
2. nepodaří se zajistit další odborníky pro ORP Přerov
3. počet dětských psychiatrických pacientů bude dále narůstat
1. odbor sociálních věcí a školství bude při jednání s dotčenými
úřady a subjekty upozorňovat na problém nedostatečného
zajištění dětské psychiatrické péče v ORP Přerov, na nutnost
většího zaměření na péči o dětské pacienty v rámci reformy
psychiatrické péče a na potřebu prohloubení mezioborové
spolupráce v dané oblasti (zdravotnictví, sociální péče a školství)
2022 – 2024
Bez finančních nákladů.
Odbor sociálních věcí a školství
•

zlepšení dostupnosti dětské psychiatrické péče

space
1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

1.2.9
Podpora a rozvoj sítě mateřských a rodinných center
Opatření směřuje k podpoře mateřských a rodinných center na území
ORP Přerov. Cílovou skupinou jsou rodiče s malými dětmi. Centra
organizují kroužky a volnočasové aktivity pro děti i rodiče a pořádají
jednorázové akce pro širokou rodinu. Centra také realizují projekty,
které podporují rozvoj rodičovských kompetencí, sladění pracovního
a rodinného života, mezigenerační vztahy, komunikaci uvnitř rodiny
či sdílení životních zkušeností.
24 rodiny s dítětem/dětmi

5

Druh služby

34 ostatní služby

6

Forma služby
Vymezení územního
dopadu opatření

-

7

8

Předpokládané
dopady opatření

SO ORP Přerov
1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu matek a otců
na mateřské a rodičovské dovolené, k jejichž aktivizaci činnost
mateřských a rodinných center přispívá. Centra jsou místem
setkávání a navazování nových sociálních kontaktů, což vede
k prohlubování komunitní soudržnosti a prevenci sociální izolace
u cílové skupiny. Dochází také k posilování vazby mezi dítětem
a rodičem i sociálních vztahů mezi dětmi navzájem a rodiči
navzájem.
2. Centra poskytují rodičům s dětmi příležitosti k aktivnímu trávení
volného času. Dále nabízejí vzdělávání a poradenství v oblasti
rodičovství, sladění rodinného a pracovního života či uplatnění
na trhu práce po rodičovské dovolené.
3. V rámci činnosti mateřských a rodinných center jsou realizovány
aktivity na podporu mezigeneračního soužití. Tyto aktivity,
do nichž se zapojují i generace prarodičů či praprarodičů dětí,
85

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1.
2.
1.
2.
3.
4.

umožňují prohlubování mezigeneračních vazeb a soudržnosti
v komunitě.
nedostatek finančních prostředků na provoz center
nedostatečná propagace pořádaných aktivit a akcí
činnost mateřských a rodinných center
realizace akcí pro rodiče, děti a veřejnost
propagace činnosti mateřských a rodinných center
zajištění finančních prostředků na provoz center

2022 – 2024
Duha Klub Rodinka: 1 000 000 Kč/rok
Rodinné centrum Sluníčko v Přerově: 146 766 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace Olomouckého kraje, dotace města Přerova,
Úřad práce, ostatní zdroje
Duha Klub Rodinka; Rodinné centrum Sluníčko v Přerově,
z.s.; případně další rodinná a mateřská centra
• počet fungujících mateřských a rodinných center v ORP
Přerov
• počet zapojených rodičů a dětí

space
1

Kód opatření

2

Název opatření

1.2.10
Podpora ostatních návazných služeb a projektů pro cílovou
skupinu rodina, děti a mládež realizovaných nestátními
neziskovými organizacemi
Opatření je zaměřeno na podporu ostatních návazných služeb
a projektů pro cílovou skupinu rodina, děti a mládež v SO ORP
Přerov. Návazné služby představují podpůrné činnosti,
které významně doplňují síť registrovaných sociálních služeb, a to
zejména v oblasti volnočasových aktivit, vzdělávání a doučování dětí
ze sociálně znevýhodněného prostředí či prevence záškoláctví
a rizikového chování.
1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
24 rodiny s dítětem/dětmi

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

34 ostatní služby: návazné služby

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu děti a mládež
ohrožené společensky nežádoucími jevy a rizikovým chováním.
Děti a mládež jsou prostřednictvím realizovaných projektů
aktivizováni ke smysluplné zájmové činnosti, což přispívá
k prevenci společensky nežádoucího chování a drobné
kriminality.
1. nedostatek finančních prostředků na realizaci návazných služeb
2. malý zájem cílové skupiny o nabízené služby a projekty
3. nedostatečná propagace pořádaných aktivit a akcí
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10

11
12
13
14
15

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1. realizace návazných služeb a projektů pro rodiny, děti a mládež
2. směrování dětí a mládeže ke smysluplným volnočasovým
aktivitám
3. zajištění finančních prostředků na realizaci aktivit
4. možnost finanční podpory návazných služeb a projektů pro danou
cílovou skupinu z dotačního programu města Přerova
2022 – 2024
Nelze předem určit.
Poskytovatelé návazných služeb
•

počet realizovaných návazných služeb a projektů za rok
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6.5 Priorita osoby se zdravotním postižením
Osoby se zdravotním postižením jsou velmi širokou skupinou osob se specifickými potřebami,
dle jejich formy postižení. Jejich postižení se odráží v rovině osobní, společenské i ekonomické.
Přijatelné životní podmínky a zajištění kvalitního života je podpořeno širokou škálou sociálních
a navazujících služeb, které jsou obsaženy a popsány v následujících cílech a opatřeních.
6.5.1 Přehled definovaných cílů a opatření osoby se zdravotním postižením
na roky 2022–2024
2.1 Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb
2.1.1 Zachování a rozvoj osobní asistence – Alfa handicap-sdružení občanů
se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.
2.1.2 Zachování a rozvoj osobní asistence – Sociální služby města Přerova, p.o.
2.1.3 Zachování a rozvoj osobní asistence – VČELKA sociální služby o.p.s.
2.1.4 Zachování a rozvoj domovů pro osoby se zdravotním postižením v ORP Přerov
2.1.5 Zachování a rozvoj chráněného bydlení v ORP Přerov
2.1.6 Zachování a rozvoj denního stacionáře – Sociální služby města Přerova, p.o.
2.1.7 Zachování a rozvoj denního stacionáře – Spolusetkávání Přerov, z.ú
2.1.8 Zachování a rozvoj centra denních služeb – Jsme tady, o.p.s.
2.1.9 Zachování a rozvoj centra denních služeb – Charita Přerov
2.1.10 Zachování a rozvoj služby raná péče v SO ORP Přerov
2.1.11Zachování a rozvoj sociálně terapeutických dílen – Sdružení MOST K ŽIVOTU, z s.
2.1.12 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace – Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s.
2.1.13 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace – Duševní zdraví, o.p.s.
2.1.14 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace-TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
2.1.15 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace – AUDIOHELP z.s.
2.1.16 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek
2.1.17 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Sociální služby města
Přerova, p.o.
2.1.18 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Svaz neslyšících
a nedoslýchavých osob v České republice, z.s., Krajská organizace Olomouckého kraje,
p.s.
2.1.19 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením – TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
2.1.20 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek
2.1.21 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby
se zdravotním postižením působících v rámci správního obvodu ORP Přerov
2.2 Podpora vzniku nových sociálních služeb
2.2.1 Podpora záměru vzniku nové sociální služby – chráněné bydlení
2.3 Podpora a rozvoj návazných služeb a aktivit pro osoby se zdravotním postižením
2.3.1 Podpora ostatních nestátních neziskových organizací poskytujících pomoc a služby
pro osoby se zdravotním postižením
2.3.2 Podpora osvětových a informačních aktivit vedoucích k destigmatizaci osob
s postižením a s duševním onemocněním
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2.3.3 Zvýšení informovanosti odborníků ve zdravotnictví o sociální problematice
a podpora spolupráce mezi odborníky ve zdravotní a sociální oblasti
2.3.4 Podpora projektu Euroklíč
2.3.5 Podpora záměru vzniku projektu SPOLUBYT
2.3.6 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
6.5.2 Opatření mající přesah do skupiny osoby se zdravotním postižením na roky
2022-2024
Zařazení Číslo a název opatření
PS SEN
3.1.2 Zachování a rozvoj domova se zvláštním režimem – Sociální služby
města Přerova, p.o
PS SEN
3.1.4 Zachování a rozvoj domovů se zvláštním režimem v ORP Přerov
PS SEN
3.1.5 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Sociální služby města
Přerova, p.o.
PS SEN
3.1.6 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Charita Přerov
PS SEN
3.1.7 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Centrum sociálních služeb
Kojetín, p.o.
PS SEN
3.1.8 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – VČELKA sociální služby
o.p.s.
PS SEN
3.1.9 Zachování a rozvoj pečovatelské služby zřizované obcemi Brodek
u Přerova a Troubky
PS SEN
3.1.10 Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb – Charita Přerov
PS SEN
3.1.11 Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb – Andělé Stromu života
p.s.
PS SEN
3.1.12 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením – Charita Přerov
PS SEN
3.1.13 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením – Svaz tělesně postižených v České
republice z.s. místní organizace Přerov
PS SEN
3.1.14 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením – VČELKA sociální služby o.p.s.
PS SEN
3.1.16 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Andělé
Stromu života p.s.
PS SEN
3.1.17 Podpora rozvoje tísňové péče na území města Přerova – Linnet eu
PS SEN
3.3.2 Podpora domácí zdravotní a hospicové péče
PS SEN
3.3.3 Podpora osob pečujících o blízkou osobu
PS RDM
1.1.9 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
– Maltézská pomoc, o.p.s.
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6.5.3 Popis cílů a tabulky opatření pro osoby se zdravotním postižením na roky
2022–2024
Číslo/kód
2.1
Cíl
Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb
Cílem je zachovat stávající síť registrovaných sociálních služeb
Charakteristika pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením ve znění vypsaném
cíle
v jednotlivých opatřeních. Společně se zachováním služeb se cíl zaměřuje
na rozvoj stávajících služeb v podobě úvazků nebo kapacit služeb.
2.1.1 Zachování a rozvoj osobní asistence – Alfa handicap-sdružení
občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.
2.1.2 Zachování a rozvoj osobní asistence – Sociální služby města
Přerova, p.o.
2.1.3 Zachování a rozvoj osobní asistence – VČELKA sociální
služby o.p.s.
2.1.4 Zachování a rozvoj domovů pro osoby se zdravotním
postižením v ORP Přerov
2.1.5 Zachování a rozvoj chráněného bydlení v ORP Přerov
2.1.6 Zachování a rozvoj denního stacionáře – Sociální služby města
Přerova, p.o.
2.1.7 Zachování a rozvoj denního stacionáře – Spolusetkávání
Přerov, z.ú
2.1.8 Zachování a rozvoj centra denních služeb – Jsme tady, o.p.s.
2.1.9 Zachování a rozvoj centra denních služeb – Charita Přerov
2.1.10 Zachování a rozvoj služby raná péče v SO ORP Přerov
2.1.11Zachování a rozvoj sociálně terapeutických dílen – Sdružení
MOST K ŽIVOTU, z s.
2.1.12 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace – Sdružení MOST
Opatření
K ŽIVOTU, z. s.
vedoucí
2.1.13 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace – Duševní zdraví,
k naplnění cíle
o.p.s.
2.1.14 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace-TyfloCentrum
Olomouc, o.p.s.
2.1.15 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace – AUDIOHELP z.s.
2.1.16 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství
– Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný
spolek
2.1.17 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství
– Sociální služby města Přerova, p.o.
2.1.18 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství
– Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s.,
Krajská organizace Olomouckého kraje, p.s.
2.1.19 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením – TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
2.1.20 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením – Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek
2.1.21 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro
cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením působících v rámci
správního obvodu ORP Přerov
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1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

16 osobní asistence §39

6

Forma služby

1 terénní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření:

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový
11 harmonogram plnění
opatření

2.1.1
Zachování a rozvoj osobní asistence – Alfa handicap – sdružení
občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji terénní sociální služby osobní
asistence. Služba je určena osobám od 16 let s tělesným postižením,
chronickým onemocněním nebo chronickým duševním onemocněním
a seniorům. Poskytuje uživateli možnost zvládat běžné denní úkony
sebeobsluhy za pomoci osobního asistenta v přirozeném domácím
prostředí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a realizaci aktivizačních činností.
• Kapacita: okamžitá kapacita 2 klienti
• Maximální počet smluv: 15
• Počet hodin přímé sociální práce: 7 998,5 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 8,31 úvazků
11 osoby s chronickým duševním onemocněním
12 osoby s chronickým onemocněním
16 osoby s tělesným postižením
25 senioři

1. Opatření má pozitivní dopad na kvalitu života cílových skupin, jež
díky pomoci osobní asistence při zvládání běžných denních úkonů
sebeobsluhy a při zajištění osobní hygieny, stravy a chodu
domácnosti mohou setrvávat v domácím prostředí, s možností
zachování dlouhodobých osobních návyků a sociálních kontaktů.
2. Opatření působí preventivně proti sociální izolaci uživatelů.
Osobní asistent pomáhá uživateli udržovat společenské kontakty
a překonávat osamělost.
3. Kvalita života uživatelů je zvyšována i realizací výchovných,
vzdělávacích a aktivizačních činností, které osobní asistent
s uživatelem vykonává, s přihlédnutím k přáním, možnostem
a schopnostem uživatele.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování sociální služby osobní asistence
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaných pracovníků
5. pravidelné vzdělávání zaměstnanců
6. spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb – Charita
Přerov, Včelka Kojetín, Sociální služby města Přerova
7. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
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Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků
Space

4 900 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příjmy od uživatelů, dotace obcí, ostatní zdroje
Alfa handicap – sdružení občanů se zdravotním postižením
přerovského regionu z.s.
•

naplnění kapacity služby za rok

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření:

4

Cílová skupina

5

Druh služby

16 osobní asistence §39

6

Forma služby

1 terénní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov a jeho místní části

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

2.1.2
Zachování a rozvoj osobní asistence – Sociální služby města
Přerova, p.o.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji terénní sociální služby osobní
asistence. Služba je určena osobám se sníženou soběstačností
z důvodu zdravotního postižení bez omezení věku, jimž nabízí
možnost žít v přirozeném sociálním prostředí za podpory osobního
asistenta, který pomáhá uživateli zvládat běžné denní úkony
sebeobsluhy, realizuje s ním činnosti vedoucí k jeho osobnímu
a sociálnímu rozvoji a poskytuje mu sociální poradenství a podporu
při řešení nepříznivé sociální situace.
• Kapacita: okamžitá kapacita 3 uživatelé, denní kapacita 10
uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 4 134 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 3,3 úvazky
13 osoby s jiným zdravotním postižením
18 osoby se zdravotním postižením

1. Opatření má pozitivní dopad na kvalitu života zdravotně
postižených osob, jež díky pomoci osobní asistence při zvládání
běžných denních úkonů sebeobsluhy a při zajištění osobní
hygieny, stravy a chodu domácnosti mohou setrvávat v domácím
prostředí, s možností zachování dlouhodobých osobních návyků
a sociálních kontaktů.
2. Opatření působí preventivně proti sociální izolaci. Služba
zprostředkovává uživateli kontakt se společenským prostředím
formou doprovázení do školy, zaměstnání, k lékaři, na úřady i na
zájmové a volnočasové aktivity, i formou vycházek či výletů.
3. Prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních
činností osobní asistent pomáhá uživateli s nácvikem
a upevňováním motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností, což přispívá k osobnímu rozvoji
uživatele a zvyšuje kvalitu jeho života.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
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10

11
12
13
14
15

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření
Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1.
2.
3.
4.
5.

poskytování sociální služby osobní asistence
naplňování standardů kvality
zajištění finančních prostředků na provoz služby
zajištění kvalifikovaných pracovníků
průběžné hodnocení kvality a efektivity služby

2022 – 2024
2 400 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příjmy od uživatelů, příspěvek zřizovatele – město
Přerov, ostatní zdroje
Sociální služby města Přerova, p.o.
•

naplnění kapacity za rok

Space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

16 osobní asistence §39

6

Forma služby

1 terénní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

Předpokládané
dopady opatření

1. Opatření má pozitivní dopad na všechny vymezené cílové
skupiny, neboť díky poskytované péči mohou zůstávat
v domácím, přirozeném prostředí. Služba umožňuje klientům
zachovat co nejvíce samostatný a důstojný život, udržet sociální
vazby, neprohlubuje nepříznivou sociální situaci klientů
a nevytváří tak závislost na sociální službě.

8

2.1.3
Zachování a rozvoj osobní asistence – VČELKA sociální služby
o.p.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji terénní sociální služby osobní
asistence poskytovatele Včelka sociální služby v SO ORP Přerov,
zejména na území Kojetínska. Služba je určena osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Služba je poskytována bez věkového omezení a bez časového
omezení, v přirozeném sociálním prostředí osoby a při činnostech,
které osoba potřebuje.
• Kapacita: okamžitá kapacita 1 klient, denní kapacita 3 klienti
• Počet hodin přímé sociální práce: 162,5 (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 1 úvazek
12 osoby s chronickým onemocněním
14 osoby s kombinovaným postižením
15 osoby s mentálním postižením
16 osoby s tělesným postižením
18 osoby se zdravotním postižením
25 senioři
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9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

2. Individuální potřeby klientů jsou naplňovány vždy s ohledem
na míru potřebné podpory, pomoci a péče, kterou klienti skutečně
v jednotlivých oblastech života potřebují.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
4. nedostatečná informovanost veřejnosti o službě
1. poskytování sociální služby osobní asistence (zaměřené
na kvalitu poskytované služby)
2. podání žádosti o navýšení jednotek o úvazek 0,4 sociálního
pracovníka a 0,5 pracovníka v sociálních službách v síti služeb
Olomouckého kraje
3. zajištění dostatečných finančních prostředků s ohledem
na efektivitu provozních záležitostí
4. Naplňování standardů kvality, směrnic a vnitřních pravidel
organizace
5. průběžné hodnocení kvality poskytované péče, spokojenosti
klientů a pracovníků
6. vzdělávání pracovníků organizace formou interních školení,
externích odborníků, kurzů, supervizí
7. zajištění personálních, provozních, ekonomických a sociálních
podpor pro pracovníky
8. dostatečný přenos informací směrem k široké veřejnosti
2022 – 2024
2023: navýšení jednotek o úvazek 0,4 sociálního pracovníka
a 0,5 pracovníka v sociálních službách
960 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příjmy od uživatelů, dotace obcí, ostatní zdroje
VČELKA sociální služby o.p.s.
•
•
•

naplnění kapacity za rok
navýšení jednotek o úvazek 0,4 sociálního pracovníka a 0,5
pracovníka v sociálních službách v síti služeb Olomouckého
kraje, rozhodnutí o registraci o navýšení jednotek
zajištění minimálně 60% přímé práce s uživateli

Space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

2.1.4
Zachování a rozvoj domovů pro osoby se zdravotním postižením
v ORP Přerov
Opatření směřuje k zachování a rozvoji pobytové služby domova pro
osoby se zdravotním postižením na území ORP Přerov. Centrum
Dominika Kokory p.o. poskytuje službu osobám od 27 let
s mentálním postižením i s možnými přidruženými kombinovanými
vadami. Jeho detašované pracoviště v Dřevohosticích zajišťuje
službu pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 3 let
věku. Služba Domova Na Zámečku Rokytnice je určena osobám
od 19 let věku s mentálním postižením, s kombinací mentálního
postižení s přidruženými zrakovými, sluchovými a tělesnými vadami,
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a s kombinovaným postižením funkcí tělesných, smyslových,
nervových a komunikačních způsobených úrazem či onemocněním.
• Kapacita: Centrum Dominika Kokory: 147 lůžek
Domov Na Zámečku Rokytnice: 89 lůžek
4

Cílová skupina

14 osoby s kombinovaným postižením
15 osoby s mentálním postižením

5

Druh služby

4 domovy pro osoby se zdravotním postižením §48

6

Forma služby

3 pobytová

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

1. Je zajištěna komplexní pobytová služba pro osoby s mentálním
nebo kombinovaným postižením poskytovaná s přiměřenou
mírou potřebné podpory a péče tak, aby uživatelé vedli aktivní
a smysluplný život umožňující naplňování jejich osobních potřeb
a přání.
2. Služba se snaží prostřednictvím výchovných, vzdělávacích,
aktivizačních a terapeutických činností rozvíjet schopnosti
a dovednosti uživatelů dle jejich individuálních možností
a směřovat uživatele k co největší míře samostatnosti.
3. Služba klade důraz na podporu kontaktu uživatelů s přirozeným
společenským prostředím a jejich začleňování do běžného života.

9

Rizika a ohrožení
opatření

1.
2.
3.
4.

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

nedostatek finančních prostředků
nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
snižování zájmu uživatelů o poskytovanou službu
změna legislativy

poskytování služby domov pro osoby se zdravotním postižením
naplňování standardů kvality
zajištění finančních prostředků na provoz služby
Centrum Dominika Kokory: podání žádosti o změnu jednotek
v síti sociálních služeb Olomouckého kraje – žádost o snížení
kapacity služby o 20 lůžek z důvodu snížené poptávky
5. zajištění kvalifikovaných zdravotnických a sociálních
pracovníků
6. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
1.
2.
3.
4.

2022 – 2024
Centrum Dominika Kokory: 79 085 000 Kč/rok
Domov Na Zámečku Rokytnice: 47 102 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příjmy od uživatelů, fondy zdravotních pojišťoven,
dotace obcí, ostatní zdroje
Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace; Domov
Na Zámečku Rokytnice, příspěvková organizace
• naplnění kapacity služeb za rok
• Centrum Dominika Kokory: snížení kapacity služby o 20
lůžek v síti sociálních služeb Olomouckého kraje

Space
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1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

15 osoby s mentálním postižením

5

Druh služby

8 chráněné bydlení §51

6

Forma služby

3 pobytová

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

2.1.5
Zachování a rozvoj chráněného bydlení v ORP Přerov
Opatření směřuje k zachování a rozvoji pobytové služby chráněné
bydlení na území ORP Přerov. Služba je určena mobilním osobám
s mentálním postižením ve věku od 19 let, kteří potřebují nízkou nebo
střední míru podpory pobytové služby. Při zajištění pomoci dané
pobytové služby jsou uživatelé schopni vést samostatný,
plnohodnotný život.
• Kapacita: Centrum Dominika Kokory: 6 uživatelů
Domov Na Zámečku Rokytnice: 6 uživatelů

1. Opatření má pozitivní dopad na kvalitu života osob s mentálním
postižením, jimž služba poskytuje přiměřenou pomoc
tak, aby klienti byli podporováni v samostatnosti a soběstačnosti.
2. Služba usiluje o rozvoj či alespoň zachování schopností,
dovedností a znalostí uživatele a zajišťuje podporu při nácviku
samostatného života, při orientaci v různých životních
a sociálních situacích, při získávání přiměřeného vzdělání
a pracovních návyků.
3. Uživatelům je poskytováno ubytování, které má znaky bydlení
v domácnosti, a pomoc při zajištění stravy a chodu domácnosti.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
4. změna legislativy
1. poskytování sociální služby chráněné bydlení
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaných pracovníků
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
Centrum Dominika Kokory: 2 591 000 Kč/rok
Domov Na Zámečku Rokytnice: 2 068 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příjmy od uživatelů
Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace; Domov
Na Zámečku Rokytnice, příspěvková organizace
•

naplnění kapacity služeb za rok

Space
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1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

3 denní stacionáře §46

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Olomoucký kraj

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

2.1.6
Zachování a rozvoj denního stacionáře – Sociální služby města
Přerova, p.o.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji ambulantní služby denního
stacionáře. Služba je určena osobám se sníženou soběstačností
z důvodu mentálního či kombinovaného postižení ve věku od 8 let
a seniorům od 65 let.
• Kapacita: okamžitá kapacita 30 uživatelů (z toho max. 6
seniorů), průměrná denní kapacita 20 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 7 735 (rok 2019)
• Počet úvazků v přímé péči: 6,4 úvazky
14 osoby s kombinovaným postižením
15 osoby s mentálním postižením
25 senioři

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu osob
s mentálním či kombinovaným postižením, pro něž je zajištěna
ambulantní sociální služba poskytující pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně
a zajištění stravy.
2. Služba realizuje pro uživatele výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti umožňující osobnostní i sociální rozvoj uživatele: nácvik
sebeobsluhy, pracovní terapie, rozvíjení rozumových schopností,
pohybové aktivity, přiměřené vzdělávání, rozvoj pracovních
dovedností aj.
3. Opatření podporuje možnost setrvání uživatelů v přirozeném
sociálním prostředí a zvyšuje celkovou kvalitu života uživatelů.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
3. změna legislativy
1. poskytování sociální služby denní stacionář
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaných sociálních pracovníků
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
5 950 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příjmy od uživatelů, příspěvek zřizovatele – město
Přerov, ostatní zdroje
Sociální služby města Přerova, p.o.
•

naplnění kapacity služby za rok

space
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1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

3 denní stacionáře §46

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

2.1.7
Zachování a rozvoj denního stacionáře – Spolusetkávání Přerov,
z.ú.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji ambulantní služby denního
stacionáře. Služba je určena pro osoby s mentálním handicapem
a případným přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením od
16 let. Služba nabízí uživatelům možnost seberealizace,
smysluplného trávení času a rozvoje jejich osobních dovedností.
• Kapacita: okamžitá kapacita 7 uživatelů pro individuální
práci a 20 pro skupinovou práci; denní kapacita 20 klientů
• Počet hodin přímé sociální práce: 15 000 za rok
• Počet úvazků v přímé péči: 7 úvazků
14 osoby s kombinovaným postižením
15 osoby s mentálním postižením

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu osob
s mentálním a kombinovaným postižením, jimž služba nabízí
širokou škálu aktivit vedoucích k jejich seberozvoji podle
individuálních potřeb a možností uživatele. Klienti s lehčím
handicapem jsou směřováni k maximální samostatnosti v běžném
životě a k co největšímu osobnostnímu a pracovnímu rozvoji.
Pro klienty s těžším handicapem jsou zajištěny aktivity vedoucí
k postupnému rozvoji, zejména v sebeobsluze, a k prohlubování
základních dovedností.
2. Uživatelům je poskytována pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy
a další základní služby.
3. Služba podporuje uživatele při jejich integraci do společnosti.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
3. nedostatečná kapacita služby
4. změna legislativy
1. poskytování sociální služby denní stacionář
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaných sociálních pracovníků a PSS
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
5 500 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příjmy od klientů, dotace obcí, ostatní zdroje
Spolusetkávání Přerov, z.ú.
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Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků

•
•
•

naplnění kapacity služby za rok
pravidelné vyhodnocování cílů
hodnocení plnění individuálních plánů uživatelů

Space
1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

2 centra denních služeb §45

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
11

2.1.8
Zachování a rozvoj centra denních služeb – Jsme tady, o.p.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji ambulantní služby Aktivační
centrum – Jsme tady. Služba je poskytována osobám s tělesným
a zrakovým postižením ve věku od 14 do 40 let. Většina uživatelů je
upoutána na invalidní vozík; jejich tělesné postižení je způsobeno
těžkým poškozením centrální nervové soustavy, nejčastěji v důsledku
dětské mozkové obrny. Posláním služby je pomoc při zajištění
celoživotního rozvoje uživatelů z dané cílové skupiny.
• Kapacita: okamžitá kapacita 8 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 7 258 hodin (rok 2019)
• Počet úvazků v přímé péči: 6 úvazků
16 osoby s tělesným postižením
19 osoby se zrakovým postižením

1. Pro cílovou skupinu je zajištěna péče a pomoc při zvládání
běžných každodenních úkonů a dovedností, které uživatelé
nejsou schopni sami zvládnout z důvodu snížené soběstačnosti.
2. Služba poskytuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
které umožní uživatelům osvojování, zdokonalování a udržování
různých schopností a dovedností. Dává uživatelům možnost
aktivního, plnohodnotného využití času v kolektivu vrstevníků.
3. Je zabezpečena pomoc při zajišťování integrace osob s tělesným
a zrakovým postižením do vzdělávacích institucí, pracovních
procesů a do společnosti.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
3. nedostatečná kapacita služby
4. změna legislativy
1. poskytování sociální služby centrum denních služeb
2. podání žádosti o navýšení jednotek v síti sociálních služeb
Olomouckého kraje – žádost o navýšení o 1,0 úvazku
3. naplňování standardů kvality
4. zvyšování komfortu uživatelů služby
5. zajištění finančních prostředků na provoz služby
6. zajištění kvalifikovaných sociálních pracovníků
7. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
8 000 000 Kč/rok
99

Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
13

Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků

Dotace z MPSV, Olomoucký kraj, Statutární město Přerov, projekty,
granty, příjmy od uživatelů, Úřad práce, veřejná sbírka
Jsme tady, o.p.s.
•
•
•

naplnění kapacity služby za rok
navýšení úvazků o 1,0 úvazku v síti sociálních služeb
Olomouckého kraje
zvýšení kvality života osob navštěvujících zařízení

Space
1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

2 centra denních služeb §45

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Kojetín a okolní obce

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

2.1.9
Zachování a rozvoj centra denních služeb – Charita Přerov
Opatření směřuje k zachování a rozvoji ambulantní služby centrum
denních služeb v zařízení Dům sv. Josefa v Kojetíně. Služba je určena
osobám se zdravotním postižením od 50 let a seniorům se sníženou
soběstačností, včetně nemocných s Alzheimerovou chorobou. Dům
sv. Josefa poskytuje uživatelům komplex služeb směřujících
ke zlepšení kvality jejich života a umožňuje jim setrvání v domácím
prostředí.
• Kapacita: denní kapacita 10 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 3 780 hodin (rok 2019)
• Počet úvazků v přímé péči: 2,46 úvazky
16 osoby s tělesným postižením
17 osoby se sluchovým postižením
18 osoby se zdravotním postižením
19 osoby se zrakovým postižením
25 senioři

1. Uživatelům je zajištěna podpora při zvládání základních
osobních, hygienických a sociálních úkonů.
2. Pozitivním dopadem služby je aktivizace uživatelů vedoucí
k posílení či alespoň zachování jejich schopností a dovedností
v sebeobsluze, stravování, hygieně, komunikaci či pohyblivosti.
3. Služba zabezpečuje zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a předchází sociální izolaci.
4. Služba poskytuje pomoc a podporu rodinným pečovatelům
o seniory a osoby se zdravotním postižením.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
3. nedostatečná kapacita služby
4. změna legislativy
1. poskytování sociální služby centrum denních služeb
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaných sociálních pracovníků
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
100

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

2022 – 2024
2 750 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příjmy od uživatelů, dotace kraje a obcí, ostatní
zdroje
Charita Přerov
•

naplnění kapacity služby za rok

space
1

Kód opatření

2.1.10

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

Zachování a rozvoj služby raná péče v SO ORP Přerov
Opatření směřuje k zajištění služby rané péče pro děti do 7 let
se sluchovým, zrakovým, tělesným, mentálním (včetně poruchy
autistického spektra) a kombinovaným postižením. Raná péče je pro
rodiny z SO ORP Přerov zajišťována prostřednictvím poskytovatelů
s působností na území celého Olomouckého kraje: Centrum pro
dětský sluch Tamtam, Jdeme Autistům Naproti, Společnost pro ranou
péči, pobočka pro zrak a Společnost pro ranou péči, pobočka pro
rodinu. Služba je poskytována zejména terénní formou v domácím
prostředí uživatelů, případně ambulantně na pracovištích
v Olomouci.
14 osoby s kombinovaným postižením
15 osoby s mentálním postižením
17 osoby se sluchovým postižením
18 osoby se zdravotním postižením
19 osoby se zrakovým postižením
24 rodiny s dítětem/dětmi
20 raná péče §54

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

Předpokládané
dopady opatření

1. Pozitivním dopadem opatření je zajištění komplexní odborné
pomoci a poradenství rodinám, které mají dítě se specifickými
potřebami v důsledku určitého typu postižení. Rodina získává
doporučení pro podporu celkového vývoje dítěte s ohledem na
jeho individuální možnosti a potřeby, rady týkající se vhodných
pomůcek a hraček, nácvik terapií a rehabilitačních metod,
možnost doprovázení, příležitost k setkávání s jinými rodinami
v podobné situaci.
2. Raná péče poskytuje rodinám podporu, která napomáhá setrvání
dítěte s postižením v přirozeném rodinném prostředí.
3. Opatření má pozitivní dopad na pečující osoby, které získávají
informace o problematice daného postižení i pomoc při rozvíjení
kompetencí směřujících k podpoře přiměřeného vývoje dítěte
a k aktivizaci celé rodiny.
4. Služba si klade za cíl poskytnout rodinám s dětmi s postižením
podporu při integraci dětí do běžných předškolních a školních
zařízení i do společnosti.

8
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9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření

13

Předpokládané
finanční zdroje

14

Předpokládaní
realizátoři opatření

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1. nedostatek finančních prostředků na zajištění služby
2. nedostatečná kapacita služby
3. kapacita služby nedovoluje přijmout žadatele ihned, přičemž
včasné přijetí do služby a zahájení práce s dítětem i rodinou je
klíčové
4. mimořádná, např. epidemická situace (zejména vzhledem
ke specifikům péče o děti s PAS)
1. poskytování služby raná péče na území SO ORP Přerov
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. dostatek kvalifikovaného odborného personálu
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
Centrum pro dětský sluch Tamtam: 290 000 Kč/rok (pro ORP)
Jdeme Autistům Naproti: 7 975 900 Kč/rok (pro Olomoucký kraj)
Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak: 810 000 Kč/rok (pro
ORP Přerov)
Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu: 9 900 000 Kč/rok
(pro Olomoucký kraj)
Státní rozpočet, dotace města Olomouce, města Přerova a dalších
obcí, nadace, nadační fondy a dary
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.; Jdeme Autistům Naproti;
Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc; Společnost
pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc
• počet uživatelů (rodin) v ORP Přerov za rok:
Centrum pro dětský sluch Tamtam: 4
Jdeme Autistům Naproti: 15
Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak: 10
Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu: 15

space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření:

4

Cílová skupina

18 osoby se zdravotním postižením

5

Druh služby

24 sociálně terapeutické dílny §67

6

Forma služby

2 ambulantní

2.1.11
Zachování a rozvoj sociálně terapeutických dílen – Sdružení
MOST K ŽIVOTU, z s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji ambulantní služby sociálně
terapeutická dílna. Cílovou skupinu služby tvoří osoby se zdravotním
postižením ohrožené sociální exkluzí ve věku 18 – 65 let. Vzhledem
ke zdravotnímu postižení se tyto osoby potýkají s problémem nízkého
vzdělání, nedostatkem pracovních zkušeností a ztíženým uplatněním
na otevřeném trhu práce či na chráněném pracovišti.
• Kapacita: denní kapacita 8 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 1 631 hodin (rok 2019)
• Počet úvazků v přímé péči: 1,45 úvazku

102

7

Vymezení územního
dopadu opatření

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků

SO ORP Přerov
1. Jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj a upevňování pracovních
návyků a dovedností uživatelů, což pomáhá budovat pocit
sebedůvěry a seberealizace a zvyšuje kvalitu života uživatelů.
2. Uživatelé jsou podporováni v nácviku dovedností pro zvládání
péče o vlastní osobu, v soběstačnosti a zdokonalování
se ve společenských dovednostech.
3. Služba pomáhá zprostředkovávat kontakt se společenským
prostředím a předcházet sociálnímu vyloučení.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatečná kapacita služby
3. změna legislativy
1. poskytování sociální služby sociálně terapeutická dílna
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaných sociálních pracovníků
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
1 350 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, ostatní zdroje
Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s.
•
•
•

naplnění kapacity služby za rok
počet uživatelů za rok: 12
počet aktivit a skupinových setkání za rok: 60

space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření:

4

Cílová skupina

18 osoby se zdravotním postižením

5

Druh služby

26 sociální rehabilitace §70

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

2.1.12
Zachování a rozvoj sociální rehabilitace – Sdružení MOST K
ŽIVOTU, z s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby sociální rehabilitace
formou podporovaného zaměstnávání. Posláním služby, která je
určena osobám se zdravotním postižením od 18 do 65 let, je podpora
rozvoje osobních, sociálních a pracovních schopností a dovedností
potřebných pro samostatný život a nalezení vhodného pracovního
uplatnění.
• Kapacita ambulantní formy: 25 uživatelů
• Kapacita terénní formy: 5 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 1 405 hodin (rok 2019)
• Počet úvazků v přímé péči: 1,45 úvazku
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7

Vymezení územního
dopadu opatření

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

SO ORP Přerov
1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu osob
se zdravotním postižením, které jsou často znevýhodněny
na otevřeném trhu práce v důsledku absence vzdělání a praxe,
špatné orientace na pracovním trhu a nedostatku sebevědomí.
2. Uživatelé jsou podporováni v rozvoji jejich schopností
a dovedností. Pomoc služby vede v ideálním případě k nalezení
a udržení vhodného pracovního uplatnění.
3. Služba pomáhá předcházet sociálnímu vyloučení. Uživatelé
se díky podpoře služby při seberozvoji a získání zaměstnání
začlení do společnosti a žijí srovnatelným způsobem s lidmi
bez zdravotního postižení.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatečná kapacita služby
3. změna legislativy
1. poskytování sociální služby sociální rehabilitace
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaných sociálních pracovníků
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
1 200 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí
Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s.
•
•
•
•

naplnění kapacity služby za rok
počet uživatelů za rok: 12
počet uživatelů, kterým se podařilo nalézt zaměstnání za
rok: 5
počet lekcí individuální PC výuky za rok: 120

space
1

Kód opatření

2.1.13

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

Zachování a rozvoj sociální rehabilitace – Duševní zdraví, o.p.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby sociální rehabilitace
v zařízení Klub Denního stacionáře. Služba je určena osobám
s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychóz (zejména
schizofrenie, těžké deprese). Tyto osoby podstoupily psychiatrickou
léčbu, nebo se podrobují ambulantní psychiatrické léčbě, a potřebují
pomoc při řešení nepříznivé sociální situace.
• Kapacita ambulantní formy: okamžitá kapacita 2 klienti pro
individuální práci a 12 pro skupinovou práci
• Kapacita terénní formy: okamžitá kapacita 5 klientů
• Počet hodin přímé sociální práce: 6 006 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 9 úvazků
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4

Cílová skupina

11 osoby s chronickým duševním onemocněním

5

Druh služby

26 sociální rehabilitace §70

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření

1. Opatření zajišťuje osobám s duševním onemocněním podporu
při posilování osobních kompetencí a schopností, při budování
samostatnosti ve zvládání každodenních činností, při nácviku
praktických dovedností a při snaze o udržení pozitivních změn,
k nimž došlo v důsledku psychiatrické léčby.
2. Služba napomáhá začleňování uživatelů do běžného života,
včetně pracovního uplatnění. Podporuje je v navazování
a udržování sociálních kontaktů prostřednictvím setkávání
v klubovně i na pořádaných kulturních a sportovních akcích.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování sociální služby sociální rehabilitace
2. podání žádosti o navýšení jednotek o 1,0 úvazku od ledna 2023
3. naplňování standardů kvality
4. zajištění finančních prostředků na provoz služby
5. zajištění kvalifikovaných pracovníků
6. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
7. průběžné vzdělávání pracovníků
8. rozšíření spolupráce s psychiatrickými nemocnicemi
9. zajištění návazného bydlení pro uživatele služby po ukončení
hospitalizace v PN (chráněné bydlení, podpora samostatného
bydlení apod.)
2022 – 2024
2023: navýšení jednotek o úvazek 1,0 v síti služeb Olomouckého
kraje
7 000 000 Kč/rok

13

Předpokládané
finanční zdroje

Evropské zdroje, státní rozpočet, dotace obcí, ostatní zdroje

14

Předpokládaní
realizátoři opatření

Duševní zdraví, o.p.s.

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

•
•

naplnění kapacity služby za rok
navýšení jednotek o úvazek 1,0 v síti služeb Olomouckého
kraje

Spa
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1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

19 osoby se zrakovým postižením

5

Druh služby

26 sociální rehabilitace §70

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření

2.1.14
Zachování a rozvoj sociální rehabilitace-TyfloCentrum
Olomouc, o.p.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby sociální rehabilitace
v Regionálním středisku TyfloCentra v Přerově. Služba je určena
osobám se zrakovým postižením, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením a obtížemi při hledání vhodného pracovního uplatnění.
• Kapacita ambulantní formy: okamžitá kapacita 1 uživatel
• Kapacita terénní formy: okamžitá kapacita 1 uživatel
• Počet hodin přímé sociální práce: 717,5 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 0,5 úvazku

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu osob
se zrakovým postižením, jimž zajišťuje podporu při orientaci na
trhu práce, při hledání pracovního uplatnění a při jednání
se zaměstnavateli.
2. Služba poskytuje uživateli pomoc při nácviku specifických
schopností a dovedností vedoucích k zapojení do pracovního
procesu a k sociálnímu začlenění. Rozvíjí u uživatele
jeho samostatnost, schopnost sebeobsluhy, znalost zdrojů
informací, komunikační schopnosti, atd.
3. Opatření si klade za cíl zapojení uživatele do pracovního procesu
i do běžného života a zvýšení kvality jeho života.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování sociální služby sociální rehabilitace
2. prohlubování spolupráce se zaměstnavateli
3. naplňování standardů kvality
4. zajištění finančních prostředků na provoz služby
5. zajištění kvalifikovaných pracovníků
6. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
360 000 Kč/rok

13

Předpokládané
finanční zdroje

Státní rozpočet, dotace obcí, Úřad práce

14

Předpokládaní
realizátoři opatření

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

•
•

naplnění kapacity služby za rok
počet uživatelů: 14 za rok
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1

Kód opatření

2.1.15

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

Zachování a rozvoj sociální rehabilitace - AUDIOHELP z.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby sociální rehabilitace
ve Středisku služeb pro osoby se sluchovým postižením v Přerově.
Služba je určena osobám se sluchovým postižením, které jsou
ohroženy sociálním vyloučením v důsledku komunikační bariéry, jež
omezuje informovanost, vzdělávání a pracovní uplatnění uživatele
služby.
• Kapacita ambulantní formy: okamžitá kapacita 2 uživatelé
• Kapacita terénní formy: okamžitá kapacita 2 uživatelé
• Počet hodin přímé sociální práce: 240 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 0,5 úvazku (2 pracovníci s 0,25
úvazkem)
17 osoby se sluchovým postižením

5

Druh služby

26 sociální rehabilitace §70

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření

1. Opatření zajišťuje pomoc osobám se sluchovým postižením,
a to podporou rozvoje jejich specifických schopností
a dovedností a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život
nezbytných činností, aby uživatelé byli schopni dosáhnout
soběstačnosti a začlenili se do společnosti.
2. Služba nabízí poradenství týkající se výběru a používání
vhodných kompenzačních pomůcek.
3. Služba pomáhá odstranit anebo alespoň zmenšit komunikační
bariéru tak, aby se uživatel služby mohl dorozumět, vzdělávat
a zapojit do pracovního procesu.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování sociální služby sociální rehabilitace
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaných pracovníků
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022 – 2024
168 000 Kč/rok

13

Předpokládané
finanční zdroje

MPSV

14

Předpokládaní
realizátoři opatření

AUDIOHELP z.s.

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

•

naplnění kapacity služby za rok
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1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

19 osoby se zrakovým postižením

5

Druh služby

25 sociální poradenství §37

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření

2.1.16
Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství
– Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
zapsaný spolek
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby odborné sociální
poradenství v Sociální poradně SONS v Přerově. Služba je
poskytována osobám se zrakovým postižením od 16 let, které mají
v důsledku poškození zraku specifické problémy a nacházejí
se v nepříznivé životní situaci.
• Kapacita ambulantní formy: okamžitá kapacita 1 uživatel,
denní kapacita 4 intervence
• Kapacita terénní formy: okamžitá kapacita 1 uživatel, denní
kapacita 4 intervence
• Počet hodin přímé sociální práce: 644 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 0,5 úvazků

1. Pro osoby se zdravotním postižením a osoby jim blízké je
zajištěno komplexní poradenství, aby byli schopni hájit své
zájmy, prosazovat svá práva a orientovat se v právním
a sociálním systému. Uživatelům je poskytováno poradenství
v oblasti sociálního zabezpečení, vzdělávání, zaměstnání,
kompenzačních pomůcek či odstraňování bariér.
2. Opatření usiluje o začlenění zrakově handicapovaných osob
do běžného života, snižuje riziko jejich sociální izolace, motivuje
je ke kontaktům s jinými lidmi a zvyšuje kvalitu jejich života.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování sociální služby odborné sociální poradenství
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaných pracovníků
5. vzdělávání pracovníků
6. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
280 000 Kč/rok

13

Předpokládané
finanční zdroje

Státní rozpočet, dotace obcí, ostatní zdroje

14

Předpokládaní
realizátoři opatření

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný
spolek
108

Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků

•
•
•

naplnění kapacity služby za rok
spokojenost uživatelů
zlepšení životní situace uživatelů

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

25 sociální poradenství §37

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření

2.1.17
Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Sociální
služby města Přerova, p.o.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby odborné sociální
poradenství pro osoby se zdravotním postižením na území města
Přerova. Cílem služby je zvyšování kvality života v přirozeném
sociálním prostředí a podpora samostatnosti uživatelů.
• Kapacita: okamžitá kapacita 1 uživatel
• Počet hodin přímé sociální práce: 251 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 0,2 úvazku
13 osoby s jiným zdravotním postižením
18 osoby se zdravotním postižením

1. Pro osoby se zdravotním postižením je zajištěno komplexní
poradenství, které přispívá k řešení problémů každodenního
života
a zvyšuje kvalitu života uživatelů. Služba nabízí poradenství
v oblasti sociálního systému, práva, psychologie a vzdělávání;
pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení
nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
2. Služba poskytuje širokou nabídku činností umožňujících
uživateli jeho osobnostní, fyzický, psychický i sociální rozvoj.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování sociální služby odborné sociální poradenství
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaných pracovníků
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
170 000 Kč/rok

13

Předpokládané
finanční zdroje

Příspěvek zřizovatele – město Přerov, ostatní zdroje

14

Předpokládaní
realizátoři opatření

Sociální služby města Přerova, p.o.

109

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

17 osoby se sluchovým postižením

5

Druh služby

25 sociální poradenství §37

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření

•

naplnění kapacity služby za rok

2.1.18
Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Svaz
neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s.,
Krajská organizace Olomouckého kraje, p.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby odborné sociální
poradenství pro osoby se sluchovým postižením. Cílem služby je
poskytnout uživatelům podporu, která jim umožní vést aktivní
a důstojný život a začlenit se co nejlépe do majoritní společnosti.
• Kapacita: denní kapacita 3 uživatelé
• Počet hodin přímé sociální práce: 723 hodin (rok 2019)
• Počet úvazků v přímé péči: 0,4 úvazku

1. Osobám se sluchovým postižením je zajištěna podpora vedoucí
ke zmírňování, v ideálním případě odstranění komunikačního
a informačního deficitu, což posiluje schopnost samostatného
života a vede k integraci uživatelů do běžné společnosti.
2. Služba nabízí odborné poradenství v oblasti kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek, nácvik používání sluchadel
a pomůcek, zprostředkování oprav a úprav sluchadel, půjčování
kompenzačních pomůcek a zprostředkování tlumočení do ZJ.
3. Součástí služby je i poradenství v oblasti sociálního systému,
práva, vzdělávání či zaměstnání.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování sociální služby odborné sociální poradenství
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaných pracovníků
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
330 000 Kč/rok

13

Předpokládané
finanční zdroje

Státní rozpočet, dotace města Přerova

14

Předpokládaní
realizátoři opatření

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s.,
Krajská organizace Olomouckého kraje, p.s.
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15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

19 osoby se zrakovým postižením

5

Druh služby

23 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením §66

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
13

Předpokládané
finanční zdroje

•

naplnění kapacity služby za rok

2.1.19
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením – TyfloCentrum Olomouc,
o.p.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji sociálně aktivizačních služeb
pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Regionálním
středisku TyfloCentra v Přerově. Služba je určena osobám od 15 let,
které se potýkají se specifickými problémy v důsledku zrakového
postižení.
• Kapacita ambulantní služby: okamžitá kapacita: 1 uživatel
• Kapacita terénní formy: 1 uživatel
• Počet hodin přímé sociální práce: 163 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 0,46 úvazku

1. Osobám se zrakovým postižením je zajištěna podpora vedoucí
k prohlubování znalostí a dovedností, které posilují jejich
soběstačnost a sociální začlenění.
2. Realizované sociálně terapeutické, vzdělávací a volnočasové
aktivity přispívají k seberealizaci uživatelů (klubová činnost,
kulturní a sportovní aktivity, výlety, exkurze, kurzy obsluhy
elektronické pomůcky atd.).
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování sociální služby sociálně aktivizační služba
pro seniory a osoby se zdravotním postižením
2. výuka na náročných kompenzačních pomůckách
3. naplňování standardů kvality
4. zajištění finančních prostředků na provoz služby
5. zajištění kvalifikovaných pracovníků
6. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
195 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, Úřad práce

111

14

Předpokládaní
realizátoři opatření

Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
•
•
•

naplnění kapacity služby za rok
počet uživatelů: 10 za rok
počet kurzů na náročných kompenzačních pomůckách:
3 za rok

space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

19 osoby se zrakovým postižením

5

Druh služby

23 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením §66

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

2.1.20
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením – Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek
Opatření směřuje k zachování a rozvoji sociálně aktivizačních služeb
pro seniory a osoby se zdravotním postižením SONS v Přerově.
Služba je určena pro osoby se zrakovým postižením starší 16 let,
které mají specifické problémy z důvodu poškození zraku a nacházejí
se v nepříznivé životní situaci.
• Kapacita ambulantní služby: okamžitá kapacita 20 uživatelů
• Kapacita terénní formy: okamžitá kapacita 20 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 2 048 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 1,5 úvazku

1. Osobám se zrakovým postižením je poskytována služba, která se
snaží podporovat jejich sebevědomí a soběstačnost, samostatnost
při řešení životních situací, navazování nových kontaktů
a začlenění se do společnosti.
2. V rámci služby jsou realizovány výchovně vzdělávací aktivity
a sociálně terapeutické programy zaměřené na rozvoj schopností
a dovedností, které mohou přispívat ke kompenzaci zrakové
nedostatečnosti: práce s PC, kulturní a sportovní aktivity, nácvik
sebeobsluhy, terapeutické a relaxační činnosti, přednášky, atd.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování sociální služby sociálně aktivizační služba
pro seniory a osoby se zdravotním postižením
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaných pracovníků
5. vzdělávání pracovníků
6. spolupráce s MMPr, školami, místními NNO, Střediskem
volného času a Městskou knihovnou Přerov
7. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
112

11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření

2022-2024
510 000 Kč/rok

13

Předpokládané
finanční zdroje

Státní rozpočet, Úřad práce, dotace obcí, sbírky

14

Předpokládaní
realizátoři opatření

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný
spolek

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

•

naplnění kapacity služby za rok

space
1

Kód opatření

2.1.21
Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou
skupinu Osoby se zdravotním postižením působících v rámci
správního obvodu ORP Přerov
Opatření směřuje k podpoře dalších registrovaných sociálních služeb,
jimž není věnováno samostatné opatření a které poskytují pomoc,
podporu či poradenství cílové skupině osoby se zdravotním
postižením na území ORP Přerov.

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

18 osoby se zdravotním postižením

5

Druh služby

-

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření

1. Je zajištěna podpora ostatním registrovaným sociálním službám
(zejména se sídlem mimo území ORP Přerov), které poskytují
péči uživatelům z dané cílové skupiny na území ORP Přerov.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná informovanost veřejnosti o nabídce sociálních
služeb
1. podpora ostatních registrovaných sociálních služeb
2. zajištění potřebné péče pro uživatele z ORP Přerov
3. zajištění finančních prostředků na provoz služeb
2022-2024
Nelze předem určit.

13

Předpokládané
finanční zdroje

-

14

Předpokládaní
realizátoři opatření

Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

•

počet podpořených služeb za rok
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Číslo/kód
Cíl
Charakteristika
cíle
Opatření
vedoucí
k naplnění cíle

2.2
Podpora vzniku nových sociálních služeb
Cílem je podpořit nově vznikající sociální služby na území Přerovska,
které přispějí k posílení komplexnosti sítě registrovaných sociálních
služeb pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením.
2.2.1 Podpora záměru vzniku nové sociální služby – chráněné
bydlení

1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

8 chráněné bydlení §51

6

Forma služby

3 pobytová

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

2.2.1
Podpora záměru vzniku nové sociální služby – chráněné bydlení
Opatření je zaměřeno na podporu vzniku sociální služby chráněné
bydlení, která umožňuje uživatelům se zdravotním handicapem žít
v přirozeném prostředí, s potřebnou pomocí. Odbor sociálních věcí
a školství v rámci sociální práce dlouhodobě eviduje poptávku
po službě chráněné bydlení ve městě Přerově. Chráněné bydlení je
rovněž podporovanou službou v rámci transformace pobytových
sociálních služeb v Olomouckém kraji.
14 osoby s kombinovaným postižením
15 osoby s mentálním postižením
16 osoby s tělesným postižením
18 osoby se zdravotním postižením

1. Vznik chybějící sociální služby chráněné bydlení pro osoby
se zdravotním postižením.
2. Inkluze osob se zdravotním postižením do společnosti a podpora
jejich samostatnosti.
3. Rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb pro osoby
se zdravotním postižením na území města Přerova.
1. nepodaří se zajistit prostory pro poskytování služby
2. nepodaří se zajistit finanční prostředky na rekonstrukci
a vybavení prostor, aby byly splněny doporučené standardy
kvality služby
3. nenajde se poskytovatel služby chráněné bydlení
4. nezájem uživatelů o službu
1. depistáž zájemců o službu chráněné bydlení
2. nalezení poskytovatele služby chráněné bydlení
3. nalezení vhodných prostor pro poskytování služby
4. rekonstrukce prostor, bezbariérové úpravy, vnitřní vybavení
prostor
5. příprava zprovoznění chráněného bydlení, vypracování metodiky
a standardů kvality dané služby
6. hledání finančních prostředků na provoz služby
2022-2024
114

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků

Číslo/kód
Cíl
Charakteristika
cíle

Opatření
vedoucí
k naplnění cíle

Nelze předem určit.
Evropské zdroje, veřejné zdroje, ostatní zdroje financí
Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb
•
•

nalezení poskytovatele služby chráněné bydlení
zajištění prostor pro poskytování služby

2.3
Podpora a rozvoj návazných služeb a aktivit pro osoby
se zdravotním postižením
Cílem je podpořit návaznou oblast pro cílovou skupinu osoby
se zdravotním postižením. V rámci cíle se zabýváme i takovými
opatřeními, které vedou k rozvoji těchto služeb.
2.3.1 Podpora ostatních nestátních neziskových organizací
poskytujících pomoc a služby pro osoby se zdravotním postižením
2.3.2 Podpora osvětových a informačních aktivit vedoucích
k destigmatizaci osob s postižením a s duševním onemocněním
2.3.3 Zvýšení informovanosti odborníků ve zdravotnictví o sociální
problematice a podpora spolupráce mezi odborníky ve zdravotní
a sociální oblasti
2.3.4 Podpora projektu Euroklíč
2.3.5 Podpora záměru vzniku projektu SPOLUBYT
2.3.6 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

34 ostatní: návazné služby

6

Forma služby

-

2.3.1
Podpora návazných služeb a projektů pro osoby se zdravotním
postižením realizovaných nestátními neziskovými organizacemi
Opatření je zaměřeno na podporu návazných služeb pro osoby se
zdravotním postižením. Návazné služby představují podpůrné
činnosti, které významně doplňují síť registrovaných sociálních
služeb, a to v oblasti volnočasových aktivit, vzdělávání a osvěty,
výletů, rekondičních a aktivizačních pobytů, půjčoven
kompenzačních pomůcek, zájmových kurzů či společenských akcí.
11 osoby s chronickým duševním onemocněním
12 osoby s chronickým onemocněním
13 osoby s jiným zdravotním postižením
14 osoby s kombinovaným postižením
15 osoby s mentálním postižením
16 osoby s tělesným postižením
17 osoby se sluchovým postižením
18 osoby se zdravotním postižením
19 osoby se zrakovým postižením
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7

Vymezení územního
dopadu opatření

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření

13

Předpokládané
finanční zdroje

SO ORP Přerov
1. Aktivizace osob se zdravotním postižením prostřednictvím pestré
škály volnočasových aktivit.
2. Prevence zhoršování fyzického i psychického stavu, v ideálním
případě i jeho zlepšení.
3. Prevence sociální izolace, zapojení se do společenského života
a navazování nových sociálních kontaktů.
1. nezájem nestátních neziskových organizací o poskytování
návazných služeb a realizaci projektů a aktivit pro dané cílové
skupiny
2. nezájem uživatelů o návazné služby a aktivity
3. nedostatek finančních prostředků na realizaci aktivit
1. realizace návazných služeb a aktivit pro osoby se zdravotním
postižením
2. realizace vzdělávacích a osvětových akcí (přednášky, besedy)
3. organizace rekondičních pobytů, rehabilitačních cvičení
a pohybových aktivit pro osoby se zdravotním postižením
4. organizace výletů, víkendových pobytů, aktivizačních pobytů
a táborů
5. realizace pravidelných zájmových kurzů a společenských setkání
6. zajištění provozu půjčoven kompenzačních pomůcek
7. zajištění finančních prostředků na realizaci aktivit
8. finanční podpora návazných služeb a aktivit pro osoby
se zdravotním postižením z dotačního programu města Přerova
2022-2024
Alfa handicap, pobočný spolek vozíčkáři Přerov: 70 000 Kč/rok
Alfa handicap, z.s.: 100 000 Kč/rok
Duševní zdraví, o.p.s.: 50 000 Kč/rok
Jsme tady, o.p.s.: 15 000 Kč/rok
SONS Přerov: 20 000 Kč/rok
TyfloCentrum Olomouc: 25 000 Kč/rok
Unie Roska – reg. org. ROSKA PŘEROV, z.p.s.: 90 000 Kč/rok
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z.s. –
Klub Korálek: 100 000 Kč/rok
SNADNO, z.s.: 32 000 Kč/rok
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s.,
pobočný spolek Přerov: 20 000 Kč/rok
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Přerov: 15 000 Kč/rok
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Okresní
organizace Přerov: 20 000 Kč/rok
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní
organizace Přerov: 60 000 Kč/rok
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní
organizace Přerov 2: 45 000 Kč/rok
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní
organizace Přerov 3: 15 000 Kč/rok
Dotace obcí, dary, ostatní zdroje
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14

Předpokládaní
realizátoři opatření

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

Alfa handicap, pobočný spolek vozíčkáři Přerov: klubová činnost,
edukačně rekondiční pobyt, Plavání handicapovaných kolem světa,
společenský večer
Alfa handicap, z.s.: půjčovna kompenzačních pomůcek, Plavání
handicapovaných kolem světa, Společenský večer, Alfa olympiáda,
Den zdravotně postižených
Duševní zdraví, o.p.s.: týdenní aktivizační pobyt pro osoby
s chronickým duševním onemocněním
Jsme tady, o.p.s.: canisterapie, masáže
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.,
oblastní odbočka Přerov: klubové setkávání a činnosti, terénní
kulturní a sportovní aktivity, výlety, exkurze, půjčovna
kompenzačních pomůcek
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.: nákup a zprovoznění zvukového
majáčku, besedy o bariérách, provoz půjčovny kompenzačních
pomůcek, provoz Majáčku Extra Line, realizace vzdělávacích a
osvětových akcí (přednášky, besedy)
Unie Roska – reg. org. ROSKA PŘEROV, z.p.s.: setkávání osob
s roztroušenou sklerózou, rehabilitačně rekondiční pobyty,
rehabilitační masáže, plavání.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z.s. –
Klub Korálek: rehabilitační pobyty pro rodiče a jejich děti,
setkávání, výlety, zájezdy
SNADNO, z.s.: rekondiční výlety a pobyty pro osoby s duševním
onemocněním, besedy s odborníky na téma duševních nemocí, klub
rodičů a přátel duševně nemocných
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z.s.,
pobočný spolek Přerov: klubová a zájmová setkávání, kulturní
a společenské akce, rehabilitační pobyty
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Přerov: setkávání, cvičení,
rekondiční pobyty, gratulace k jubileím
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Okresní
organizace Přerov: setkávání, sportovní a kulturní aktivity, výlety,
besedy, organizování rekondičních pobytů pro skupiny: ONKO,
RESPIRO a KARDIO
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní
organizace Přerov: zájezdy, rekondiční pobyty, přednášky, besedy,
návštěvy divadla, vzdělávací akce, sportovní akce
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní
organizace Přerov 2: rekondiční a rehabilitační pobyty, výlety,
vycházky, přednášky
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní
organizace Přerov 3:
Případně další nestátní neziskové organizace.
• počet návazných služeb a aktivit pro dané cílové skupiny
• počet návazných služeb a aktivit podpořených z dotačního
programu města Přerova

Space
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1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

34 ostatní: návazné služby

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
11

Předpokládaní
14
realizátoři opatření

2.3.2
Podpora osvětových a informačních aktivit vedoucích
k destigmatizaci osob s postižením a s duševním onemocněním
Opatření je zaměřeno na podporu aktivit vedoucích ke změně
negativního postoje veřejnosti k osobám s tělesným, mentálním
či psychickým handicapem. Veřejnost je v mnoha případech zatížena
předsudky pramenícími ze zakořeněných stereotypních pohledů
a z absence objektivních informací. Stigmatizace vede často
k pocitům studu a osamělosti, snižuje sebedůvěru a zhoršuje možnost
uplatnění na trhu práce, čímž komplikuje zdravotní a sociální situaci
člověka s duševním nebo fyzickým onemocněním. V rámci opatření
budou podporovány aktivity, které zlepší povědomí veřejnosti
o problematice
zdravotně
postižených
osob a
přispějí
k destigmatizaci. Cílem destigmatizace je zamezit společenské
izolaci, zabránit diskriminaci a posílit vstřícný postoj zaměstnavatelů,
rodiny, přátel i zdravotníků k osobám s handicapem.
18 osoby se zdravotním postižením
11 osoby s chronickým duševním onemocněním

1. Snížení míry stigmatizace osob se zdravotním postižením.
2. Snížení počtu osob, které nechtějí vyhledat pomoc z obavy
ze stigmatizace.
3. Vyšší zaměstnatelnost cílové skupiny.
4. Zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti.
5. Zlepšení postojů veřejnosti a prohloubení tolerance.
1. přetrvávající předsudky a negativní postoje u veřejnosti
2. nezájem veřejnosti o pořádané akce
3. prohlubování problémů spojených se stigmatizací
1. realizace akcí, jejichž cílem je působit proti stigmatu
a předsudkům společnosti vůči lidem s duševním onemocněním
a mentálním i tělesným postižením, např. Den pro duševní zdraví,
dny otevřených dveří u poskytovatelů registrovaných
i návazných sociálních služeb
2. aktivity směřující k posílení informovanosti veřejnosti,
informace přes média, přednášky
3. aktivity zaměřené na studenty, besedy na školách
2022-2024
Duševní zdraví, o.p.s.: 15 000 Kč/rok
SONS Přerov: 5 000 Kč/rok
Jsme tady, o.p.s.: 3 000 Kč/rok
Dotace obcí, dary, veřejné sbírky, ostatní zdroje
Statutární město Přerov – odbor sociálních věcí a školství
Duševní zdraví, o.p.s.: Den pro duševní zdraví, přednášky, besedy
na školách
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15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.,
oblastní odbočka Přerov: zážitkové semináře, prezentace
Jsme tady, o.p.s.: den otevřených dveří
• počet akcí zaměřených na informovanost veřejnosti
a destigmatizaci uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb

space

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

34 ostatní: návazné služby

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

2.3.3
Zvýšení informovanosti odborníků ve zdravotnictví o sociální
problematice a podpora spolupráce mezi odborníky ve zdravotní
a sociální oblasti
Opatření je zaměřeno na zvýšení informovanosti odborníků
ve zdravotnictví o nabídce sociálních služeb a sociální pomoci pro
osoby se zdravotním postižením, se závažným onemocněním a pro
seniory. Cílem opatření je také podpora vzájemné spolupráce
a komunikace odborníků v sociální a zdravotní oblasti. Z praxe
sociálních pracovníků vyplývá potřeba propojování sociální
a zdravotní oblasti. S nemocí se často pojí potřeba řešení složitých
sociálních situací spojených se sníženou soběstačností, se sníženým
příjmem nebo potřebou zajistit podporu pro své blízké. Lékaři často
nejsou informováni o obecných možnostech řešení daných situací ani
o subjektech, na které mohou své pacienty nasměrovat.
11 osoby s chronickým duševním onemocněním
12 osoby s chronickým onemocněním
15 osoby s mentálním postižením
16 osoby s tělesným postižením
17 osoby se sluchovým postižením
18 osoby se zdravotním postižením
19 osoby se zrakovým postižením
25 senioři

1. Zvýšení
informovanosti
odborníků
ve
zdravotnictví
o problematice řešení nepříznivých sociálních situací spojených
se zdravotním postižením, se závažným či chronickým
onemocněním, se sníženou soběstačností nebo s nemocí
v terminálním stádiu.
2. Rozvoj spolupráce mezi odborníky ve zdravotní a sociální
oblasti.
3. Zvýšení počtu osob, které prostřednictvím odborníků
ve zdravotní oblasti získají informace o nabídce registrovaných
i návazných sociálních služeb.
1. nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření
2. malý zájem o spolupráci ze strany odborníků
1. vytvoření informačního letáku o nabídce sociálních služeb
pro dané cílové skupiny
2. aktualizace informačního letáku prezentujícího činnost oddělení
sociální pomoci a prevence MMPr
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3. distribuce letáků do ordinací praktických a odborných lékařů
4. průběžná aktualizace informačního letáků dle aktuálních potřeb
11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

2022-2024
10 000 Kč/rok
Rozpočet statutárního města Přerova
Statutární město Přerov – odbor sociálních věcí a školství
•

počet distribuovaných letáků za rok

space
1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

18 osoby se zdravotním postižením

5

Druh služby

34 ostatní: návazné služby

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

1. Pro osoby se zdravotním postižením je zajištěna rychlá a důstojná
dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních
zařízení osazených jednotným Eurozámkem.
2. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy. V ČR je osazeno přes
1580 Eurozámků, v Přerově 11 Eurozámků.

9

Rizika a ohrožení
opatření

1. nezájem zdravotně postižených osob o Euroklíče

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

1. distribuce Euroklíčů osobám se zdravotním postižením
2. propagace projektu, zvýšení povědomí osob s handicapem
o existenci Euroklíčů

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

2.3.4
Podpora projektu Euroklíč
Opatření je zaměřeno na podporu projektu Euroklíč. Odbor sociálních
věcí a školství zajišťuje distribuci speciálních Euroklíčů,
které držitelům umožňují návštěvu sociálního zařízení ve vybraných
veřejně přístupných objektech opatřených Eurozámky. Držitelem
Euroklíče se může stát osoba se zdravotním postižením (diabetik,
stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou,
Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty
či močovými dysfunkcemi).

2022-2024
Bez finančních nákladů.
Statutární město Přerov – odbor sociálních věcí a školství
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15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1
2
3

Kód opatření
Název opatření
Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5
6
7

Druh služby
Forma služby
Vymezení územního
dopadu opatření
Předpokládané
dopady opatření

8

9

Rizika a ohrožení
opatření

10 Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11 Časový harmonogram
plnění opatření
12 Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
13 Předpokládané
finanční zdroje
14 Předpokládaní
realizátoři opatření
15 Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

•

počet vydaných Euroklíčů za rok: 20

2.3.5
Podpora záměru vzniku projektu SPOLUBYT
Cílem opatření je vyřešit potřebu bydlení pro mladé lidi
se zdravotním postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,
ale i pro jejich spolubydlící, kteří jim v bytě budou pomáhat
nasmlouvaným počtem hodin jako asistenti a díky tomu budou mít
snížený nájem. Jedná se o projekt výhodný pro obě strany.
18 osoby se zdravotním postižením
Město Přerov
1. Možnost zkušebního samostatného bydlení pro osoby
se zdravotním postižením
2. nácvik konkrétních úkonů v domácnosti
3. rozšíření možností pro osoby se zdravotním postižením
4. kontakt se společenským prostředím pro osoby se zdravotním
postižením
1. nezájem ze strany osob se zdravotním postižením
2. nezájem ze strany poskytovatelů
3. nezájem ze strany veřejnosti
1. hledání vhodného aktivního poskytovatele, který bude
realizátorem projektu SPOLUBYT – vybraný poskytovatel
zajistí poskytování sociální služby osobní asistence, případně
sociální rehabilitace
2. zajištění vhodného bytu zvláštního určení, kde bude projekt
realizován
3. vyhledání osob se zdravotním postižením, které budou mít
zájem zapojit se do projektu, a výběr vhodných spolubydlících
4. nastavení pravidel spolubydlení a zahájení projektu SPOLUBYT
2022 – 2024
Nelze předem určit.
Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí (sbírky,
finance od nájemníků SPOLUBYTU)
Poskytovatel sociálních služeb, Statutární město Přerov
– odbor sociálních věcí a školství
• zahájení projektu SPOLUBYT
• počet nájemníků v bytě zvláštního určení
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1
2
3

Kód opatření
Název opatření
Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

2.3.6
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Opatření se zaměřuje na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.
Jedná se především o podpůrné opatření v rámci:
1. Sociálního podnikání, které na Přerovsku chybí. Díky
sociálnímu podniku naleznou pracovní uplatnění lidé
se zdravotním postižením, které jim brání najít si pracovní
uplatnění na otevřeném trhu práce.
2. Podpora stávajících poskytovatelů sociálních služeb,
kteří připravují své klienty na zaměstnání na chráněném
a volném trhu práce nebo podporované zaměstnávání.
3. Případné navázání spolupráce poskytovatelů s Úřadem
práce v rámci poradenských aktivit směrem k OZP
a za účelem předání informací o zaměstnavatelích
působících na chráněném trhu práce či zaměstnávání osob
se zdravotním postižením ve veřejném sektoru.
18 osoby se zdravotním postižením

5

Druh služby

34 ostatní: návazné služby

6
7

Forma služby
Vymezení územního
dopadu opatření
Předpokládané
dopady opatření

SO ORP Přerov

8

9

Rizika a ohrožení
opatření

10 Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11 Časový harmonogram
plnění opatření
12 Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
13 Předpokládané
finanční zdroje
14 Předpokládaní
realizátoři opatření

1. Pozitivním dopadem opatření je rozšíření možností pracovního
uplatnění pro osoby se zdravotním postižením.
2. Zdroj příjmu pro osoby se zdravotním postižením.
3. Integrace osob se zdravotním postižením do společnosti.
1. nezájem zaměstnavatelů o zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
2. nezájem ze strany osoby se zdravotním postižením
3. nezájem ze strany Úřadu práce ČR
1. realizace aktivit a projektů zaměřených na zaměstnávání osob
se zdravotním postižením na chráněném a otevřeném trhu práce
– Úřad práce ČR
2. prohlubování spolupráce mezi Úřadem práce ČR a poskytovateli
sociálních služeb zaměřených na zprostředkování zaměstnání
pro OZP (zj. sociální rehabilitace)
3. podpora případných zájemců o sociální podnikání
2022-2024
Nelze určit.
Evropské zdroje, veřejné zdroje, ostatní zdroje financí
Úřad práce ČR, poskytovatelé sociálních služeb, ostatní subjekty
a NNO
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6.6 Priorita senioři
Cílovou skupinou jsou občané starší 65 let, kterým obvykle vznikl nárok na přiznání starobního
důchodu, ale také mají z důvodu vyššího věku, zdravotního stavu anebo působením obou
faktorů sníženou soběstačnost. Nejsou tedy schopni adekvátní péče o svoji vlastní osobu,
úkonech péče o domácnost či úkonech, kterými mohou lidé bez ztráty soběstačnosti uplatňovat
své zájmy. V cílech a opatřeních zrcadlíme služby sociální a návazné, které zajišťují seniorům
kvalitní péči, aktivizaci a zároveň se soustředíme i na osoby pečující, které jsou nedílnou
součástí jejich života.
6.6.1 Přehled definovaných cílů a opatření senioři na roky 2022–2024
3.1 Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb
3.1.1 Zachování a rozvoj domova pro seniory – Sociální služby města Přerova, p.o.
3.1.2 Zachování a rozvoj domova se zvláštním režimem – Sociální služby města Přerova,
p.o
3.1.3 Zachování a rozvoj domovů pro seniory v ORP Přerov
3.1.4 Zachování a rozvoj domovů se zvláštním režimem v ORP Přerov
3.1.5 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Sociální služby města Přerova, p.o.
3.1.6 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Charita Přerov
3.1.7 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.
3.1.8 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – VČELKA sociální služby o.p.s.
3.1.9 Zachování a rozvoj pečovatelské služby zřizované obcemi Brodek u Přerova
a Troubky
3.1.10 Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb – Charita Přerov
3.1.11 Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb – Andělé Stromu života p.s.
3.1.12 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením – Charita Přerov
3.1.13 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením – Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Přerov
3.1.14 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením – VČELKA sociální služby o.p.s.
3.1.15 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství v Poradně pro seniory
– Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.
3.1.16 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Andělé Stromu života p.s.
3.1.17 Podpora rozvoje tísňové péče na území města Přerova – Linnet eu
3.1.18 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři
působících v rámci správního obvodu SO ORP Přerov
3.2 Podpora vzniku nových sociálních služeb
3.2.1 Podpora záměru dostavby pavilonu G stávajícího Domova pro seniory v Přerově
a zřízení pobytové odlehčovací služby
3.2.2 Podpora zřízení nové sociální služby domov se zvláštním režimem
3.3 Podpora a rozvoj návazných služeb a aktivit pro seniory
3.3.1 Podpora návazných služeb, projektů a aktivit pro seniory realizovaných neziskovými,
příp. příspěvkovými organizacemi
3.3.2 Podpora domácí zdravotní a hospicové péče
3.3.3 Podpora osob pečujících o blízkou osobu
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3.3.4 Podpora aktivizace seniorů
3.3.5 Podpora záměru vybudování Klubu aktivních přerovských seniorů (KAPS)
3.3.6 Zachování a rozvoj služby Senior taxi v Přerově
6.6.2 Opatření mající přesah do skupiny senioři na roky 2022-2024
Zařazení Číslo a název opatření
PS OZP
2.1.1 Zachování a rozvoj osobní asistence – Alfa handicap-sdružení občanů
se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.
PS OZP
2.1.3 Zachování a rozvoj osobní asistence – VČELKA sociální služby
o.p.s.
PS OZP
2.1.6 Zachování a rozvoj denního stacionáře – Sociální služby města
Přerova, p.o.
PS OZP
2.1.9 Zachování a rozvoj centra denních služeb – Charita Přerov
PS OZP
2.3.3 Zvýšení informovanosti odborníků ve zdravotnictví o sociální
problematice a podpora spolupráce mezi odborníky ve zdravotní a sociální
oblasti
PS RDM
1.2.1 Podpora potravinové pomoci
PS OOSV
4.3.2 Zachování a podpora projektu Tréninkové bydlení a Krizové bydlení
6.6.3 Popis cílů a tabulky opatření pro seniory na roky 2022–2024
Číslo/kód
Cíl

3.1
Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb
Cílem je zachovat stávající síť registrovaných sociálních služeb
Charakteristika pro cílovou skupinu senioři ve znění vypsaném v jednotlivých opatřeních.
cíle
Společně se zachováním služeb se cíl zaměřuje na rozvoj stávajících
služeb v podobě úvazků nebo kapacit služeb.
3.1.1 Zachování a rozvoj domova pro seniory – Sociální služby města
Přerova, p.o.
3.1.2 Zachování a rozvoj domova se zvláštním režimem – Sociální
služby města Přerova, p.o
3.1.3 Zachování a rozvoj domovů pro seniory v ORP Přerov
3.1.4 Zachování a rozvoj domovů se zvláštním režimem v ORP
Přerov
3.1.5 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Sociální služby
města Přerova, p.o.
Opatření
3.1.6 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Charita Přerov
vedoucí
3.1.7 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Centrum sociálních
k naplnění cíle
služeb Kojetín, p.o.
3.1.8 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – VČELKA sociální
služby o.p.s.
3.1.9 Zachování a rozvoj pečovatelské služby zřizované obcemi
Brodek u Přerova a Troubky
3.1.10 Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb – Charita Přerov
3.1.11 Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb – Andělé Stromu
života p.s.
3.1.12 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením – Charita Přerov
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3.1.13 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením – Svaz tělesně postižených
v České republice z.s. místní organizace Přerov
3.1.14 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením – VČELKA sociální služby o.p.s.
3.1.15 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství v
Poradně pro seniory – Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.
3.1.16 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství
– Andělé Stromu života p.s.
3.1.17 Podpora rozvoje tísňové péče na území města Přerova
– Linnet eu
3.1.18 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb
pro cílovou skupinu senioři působících v rámci správního obvodu
SO ORP Přerov

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

25 senioři

5

Druh služby

5 domovy pro seniory §49

6

Forma služby

3 pobytová

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

3.1.1
Zachování a rozvoj domova pro seniory – Sociální služby města
Přerova, p.o.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby domov pro seniory
v Přerově. Služba je poskytována seniorům od 60 let se sníženou
soběstačností, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Jedná
se o poskytování komplexní odborné pobytové sociální služby
zaměřené zejména na kvalitní ubytování, stravování, sociální
a zdravotní péči a širokou škálu terapeutických a aktivizačních
činností.
• Kapacita: 40 lůžek
• Počet hodin přímé sociální práce: 29 651 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 25,9 úvazků

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu seniorů,
kteří vzhledem ke svým fyzickým schopnostem nemohou nadále
setrvávat ve svém domácím prostředí a potřebují pomoc ve formě
pobytové sociální služby.
2. Klientům služby je zajištěna podpora a pomoc při naplňování
jejich individuálních potřeb a při udržování soběstačnosti.
3. Služba poskytuje klientům celoroční ubytování a stravování,
pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní osobu, ošetřovatelskou
a rehabilitační péči i zájmové, volnočasové a kulturní aktivity.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita lůžek
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory
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2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaných zdravotnických a sociálních
pracovníků
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

2022-2024
29 300 000 Kč/rok
Příjmy od uživatelů, příspěvek zřizovatele – město Přerov, státní
rozpočet, fondy zdravotních pojišťoven, ostatní zdroje
Sociální služby města Přerova, p.o.
•

naplnění kapacity za rok

space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

6 domovy se zvláštním režimem §50

6

Forma služby

3 pobytová

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

3.1.2
Zachování a rozvoj domova se zvláštním režimem – Sociální
služby města Přerova, p.o
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby domov se zvláštním
režimem v Přerově. Služba je poskytována seniorům nad 60 let, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu pokročilé ztráty paměťových
a orientačních schopností, osobám s Alzheimerovou chorobou
a jinými typy demencí. Situace klientů služby vyžaduje pravidelnou
pomoc a péči jiné osoby.
• Kapacita: 42 lůžek
• Počet hodin přímé sociální práce: 30 188 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 26,66 úvazků
13 osoby s jiným zdravotním postižením
25 senioři

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu seniorů trpících
demencí, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou
nadále setrvávat ve svém domácím prostředí a potřebují pomoc
ve formě pobytové sociální služby.
2. Klientům služby je zajištěna podpora a pomoc při naplňování
jejich individuálních potřeb a při udržování soběstačnosti.
3. Služba poskytuje klientům celoroční ubytování a stravování,
pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní osobu, ošetřovatelskou
a rehabilitační péči i zájmové, volnočasové a kulturní aktivity.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita lůžek
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování pobytové sociální služby domov se zvláštním
režimem
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2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaných zdravotnických a
pracovníků
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

sociálních

2022-2024
30 600 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příjmy od uživatelů, příspěvek zřizovatele
– město Přerov, fondy zdravotních pojišťoven, ostatní zdroje
Sociální služby města Přerova, p.o.
•

naplnění kapacity za rok

space
1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4
5

Cílová skupina
Druh služby

6

Forma služby
Vymezení územního
dopadu opatření

7

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

3.1.3
Zachování a rozvoj domovů pro seniory v ORP Přerov
Opatření směřuje k zachování a rozvoji pobytové služby v domovech
pro seniory na území ORP Přerov. Služba zajišťuje celodenní
ubytování a péči pro seniory se sníženou soběstačností,
kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již nemohou setrvávat
ve svém přirozeném prostředí ani za využití terénních a ambulantních
služeb.
• Kapacita: Centrum Dominika Kokory: 27 lůžek
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice: 68 lůžek
(od října 2022 90 lůžek)
Domov Na zámečku Rokytnice: 50 lůžek
Domov pro seniory Radkova Lhota: 80 lůžek
Domov pro seniory Tovačov: 30 lůžek
25 senioři
5 domovy pro seniory §49
3 pobytová
SO ORP Přerov
1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu seniorů, kteří
vzhledem ke svým fyzickým schopnostem nemohou nadále
setrvávat ve svém domácím prostředí a potřebují pomoc ve formě
pobytové sociální služby.
2. Služba poskytuje uživatelům celoroční ubytování a stravování,
pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní osobu, zdravotnickoošetřovatelskou péči i zájmové, volnočasové a kulturní aktivity.
3. Cílem služby je zabezpečit seniorům důstojné a bezpečné
prostředí vytvářející podmínky k udržení soběstačnosti
a k naplňování jejich individuálních potřeb a přání.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita lůžek
3. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
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10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

1. poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory
2. naplňování standardů kvality, zvyšování kvality poskytované
péče a materiálně technického standardu
3. Centrum Dominika Kokory: podání žádosti o změnu jednotek
v síti sociálních služeb Olomouckého kraje – žádost o navýšení
kapacity služby o 20 lůžek
4. rozšiřování a zkvalitňování nabídky aktivizačních činností
5. zajištění finančních prostředků na provoz služby
6. zajištění kvalifikovaných zdravotnických a sociálních
pracovníků
7. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby

11

Časový harmonogram
plnění opatření

2022-2024

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
13

Předpokládané
finanční zdroje

14

Předpokládaní
realizátoři opatření

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

Centrum Dominika Kokory: 15 119 000 Kč/rok
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice: 57 200 000 Kč/rok
Domov Na zámečku Rokytnice: 25 232 000 Kč/rok
Domov pro seniory Radkova Lhota: 48 900 000 Kč/rok
Domov pro seniory Tovačov: 29 874 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příjmy od uživatelů, příjmy z příspěvku na péči,
dotace obcí, fondy zdravotních pojišťoven, ostatní zdroje
Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace; Domov Alfreda
Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace; Domov Na
zámečku Rokytnice, příspěvková organizace; Domov pro seniory
Radkova Lhota, příspěvková organizace; Domov pro seniory
Tovačov, příspěvková organizace
• naplnění kapacity služeb za rok
• Centrum Dominika Kokory: navýšení kapacity služby o 20
lůžek v síti sociálních služeb Olomouckého kraje

space
1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4
5
6
7

8

Cílová skupina
Druh služby
Forma služby
Vymezení územního
dopadu opatření
Předpokládané
dopady opatření

3.1.4
Zachování a rozvoj domovů se zvláštním režimem v ORP Přerov
Opatření směřuje k zachování a rozvoji pobytové služby v domovech
se zvláštním režimem na území SO ORP Přerov. Služba zajišťuje
celodenní ubytování a péči pro seniory, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou nemocí či jinými
typy demencí a nemohou již setrvávat ve svém přirozeném prostředí
ani za využití terénních a ambulantních sociálních služeb.
• Kapacita: Domov pro seniory Radkova Lhota: 128 lůžek
Domov pro seniory Tovačov: 120 lůžek
11 osoby s chronickým duševním onemocněním
6 domovy se zvláštním režimem §50
3 pobytová
SO ORP Přerov
1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu seniorů, kteří
vzhledem ke svým fyzickým schopnostem nemohou nadále
setrvávat ve svém domácím prostředí a potřebují pomoc ve formě
pobytové sociální služby.

128

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

2. Služba poskytuje uživatelům celoroční ubytování a stravování,
pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní osobu, zdravotnickoošetřovatelskou péči i zájmové, volnočasové a kulturní aktivity.
3. Cílem služby je zabezpečit seniorům důstojné a bezpečné
prostředí vytvářející podmínky k udržení soběstačnosti
a k naplňování jejich individuálních potřeb a přání.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita lůžek
3. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
1. poskytování pobytové sociální služby domov se zvláštním
režimem
2. naplňování standardů kvality, zvyšování kvality poskytované
péče a materiálně technického standardu
3. rozšiřování a zkvalitňování nabídky aktivizačních činností
4. zajištění finančních prostředků na provoz služby
5. zajištění kvalifikovaných zdravotnických a sociálních
pracovníků
6. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
Domov pro seniory Radkova Lhota: 79 700 000 Kč/rok
Domov pro seniory Tovačov: 48 428 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příjmy od uživatelů, příjmy z příspěvku na péči,
dotace obcí, fondy zdravotních pojišťoven, ostatní zdroje
Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace; Domov
pro seniory Tovačov, příspěvková organizace
•

naplnění kapacity služeb za rok

space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

3.1.5
Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Sociální služby města
Přerova, p.o.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji pečovatelské služby
v Přerově a místních částech. Služba je určena seniorům, kteří
potřebují pomoc druhé osoby, a dále osobám od 27 let, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení. Terénní služby se poskytují v domácnostech
uživatelů ve městě Přerově a jeho místních částech od 7:00 do 20:00
hodin; o víkendech a svátcích v rozsahu zaměřeném na zajištění
základních životních potřeb. Ambulantní služba (koupání
ve středisku osobní hygieny) se poskytuje pouze ve všední dny od
7:00 do 15:30 hodin.
• Kapacita ambulantní formy: okamžitá kapacita 5 uživatelů
• Kapacita terénní formy: okamžitá kapacita 39 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 46 660 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 49 úvazků
12 osoby s chronickým onemocněním
18 osoby se zdravotním postižením
25 senioři
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5

Druh služby

17 pečovatelská služba §40

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov a jeho místní části

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu seniorů a osob
se zdravotním postižením, neboť díky poskytované péči mohou
setrvávat v domácím, přirozeném prostředí, kde si udržují určitou
míru samostatnosti a své obvyklé návyky, běžné aktivity, zájmy
a sociální vazby.
2. Služba naplňuje potřeby uživatelů poskytováním pomoci při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění stravy
a chodu domácnosti a zprostředkováním kontaktu
se společenským prostředím.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování sociální služby pečovatelská služba
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
38 100 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příjmy od uživatelů, příspěvek zřizovatele – město
Přerov, ostatní zdroje
Sociální služby města Přerova, p.o.
•

naplnění kapacity služby za rok

Sp
1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

3.1.6
Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Charita Přerov
Opatření směřuje k zachování a rozvoji terénní služby Charitní
pečovatelská služba v městě Přerově a dalších obcích SO ORP
Přerov. Služba je určena seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, a osobám od 19 let se sníženou soběstačností
v důsledku chronického onemocnění či tělesného postižení. Tyto
osoby se ocitají v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné
osoby.
• Kapacita: okamžitá kapacita 9 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 11 928 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 14,05 úvazků
12 osoby s chronickým onemocněním
16 osoby s tělesným postižením
25 senioři
17 pečovatelská služba §40
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6

Forma služby

1 terénní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu seniorů a osob
s tělesným postižením, neboť díky poskytované péči mohou
zůstávat v domácím, přirozeném prostředí. Služba umožňuje
uživatelům zachování samostatného, důstojného života,
přirozených sociálních vazeb, běžných aktivit a návyků.
2. Služba naplňuje potřeby uživatelů poskytováním pomoci
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění
stravy a chodu domácnosti a zprostředkováním kontaktu
se společenským prostředím.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování sociální služby pečovatelská služba
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
11 150 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příjmy od klientů, dotace obcí, ostatní zdroje
Charita Přerov
•

naplnění kapacity služby za rok

Space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

3.1.7
Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Centrum sociálních
služeb Kojetín, p.o.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji pečovatelské služby ve městě
Kojetíně a jeho místních částech. Služba je určena seniorům, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, a osobám od 27 let
se sníženou soběstačností v důsledku chronického onemocnění
či tělesného postižení. Uživatelé služby nejsou schopni sami nebo
s pomocí rodiny zvládat domácnost a běžné sebeobslužné úkony
a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.
• Kapacita ambulantní formy: max. denní kapacita 5
uživatelů, okamžitá kapacita 1 uživatel
• Kapacita terénní formy: max. denní kapacita 75 uživatelů,
okamžitá kapacita 14 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 11 878 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 12,25 úvazků
12 osoby s chronickým onemocněním
16 osoby s tělesným postižením
25 senioři
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5

Druh služby

17 pečovatelská služba §40

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Kojetín a jeho místní části Kovalovice a Popůvky

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu seniorů a osob
s tělesným postižením či chronickým onemocněním,
které v důsledku snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiné
osoby. Poskytování pečovatelské služby dává uživatelům
možnost setrvat co nejdéle v jejich přirozeném domácím
prostředí a umožňuje jim zachování soběstačnosti, běžných
aktivit, návyků a přirozených sociálních vazeb.
2. Služba naplňuje potřeby uživatelů poskytováním pomoci
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění
stravy a chodu domácnosti a zprostředkováním kontaktu
se společenským prostředím.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování sociální služby pečovatelská služba
2. žádost o navýšení jednotek o 1,0 úvazku pracovníka přímé péče
3. naplňování standardů kvality
4. zajištění finančních prostředků na provoz služby
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
11 800 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příjmy od uživatelů, příspěvek zřizovatele – Město
Kojetín, ostatní zdroje
Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.
•
•
•
•

naplnění kapacity služby za rok
navýšení jednotek o 1,0 úvazku pracovníka přímé péče
počet hodin přímé péče za rok
spokojenost uživatelů služby (dotazníkové šetření)

Space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

3.1.8
Zachování a rozvoj pečovatelské služby – VČELKA sociální
služby o.p.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji pečovatelské služby
poskytovatele Včelka v SO ORP Přerov, zejména ve městě Kojetíně
a okolních obcích. Služba se zaměřuje se na péči o klienta, aby měl
možnost zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Snaží
se udržet u klientů co nejdéle jejich soběstačnost v činnostech
a dovednostech, které klient zvládá sám, a poskytuje péči tam,
kde se klient neobejde bez péče druhé osoby.
Pečovatelská služba je poskytována terénní formou osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž
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situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Věková hranice
poskytování sociální služby je od 1 roku věku. Služba je poskytována
ve vymezeném čase v domácnostech osob od 6:00 do 22:00 hodin,
každý den včetně sobot, nedělí a svátků.
• Kapacita: okamžitá kapacita 3 klienti, denní kapacita 14
klientů
• Počet hodin přímé sociální práce: 2 516 hodin (2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 2,3 úvazků
12 osoby s chronickým onemocněním
14 osoby s kombinovaným postižením
16 osoby s tělesným postižením
18 osoby se zdravotním postižením
24 rodiny s dítětem/dětmi
25 senioři

4

Cílová skupina

5

Druh služby

17 pečovatelská služba §40

6

Forma služby

1 terénní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

1. Opatření má pozitivní dopad na všechny vymezené cílové
skupiny, neboť díky poskytované péči mohou zůstávat
v domácím, přirozeném prostředí. Služba umožňuje klientům
zachovat co nejvíce samostatný a důstojný život, udržet sociální
vazby, neprohlubuje nepříznivou sociální situaci klientů
a nevytváří tak závislost na sociální službě.
2. Individuální potřeby klientů jsou naplňovány vždy s ohledem
na míru potřebné podpory, pomoci a péče, kterou klienti skutečně
v jednotlivých oblastech života potřebují.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
4. nedostatečná informovanost o poskytovaných službách
1. poskytování sociální služby pečovatelská služba
2. podání žádosti o navýšení počtu jednotek o 0,4 úvazku sociálního
pracovníka a 0,5 úvazku pracovníka v sociálních službách
3. zaměření se na kvalitu, nikoliv na kvantitu služeb poskytovaných
v rámci pečovatelské služby
4. zajištění dostatečných finančních prostředků s ohledem
na efektivitu provozních záležitostí
5. naplňování standardů kvality, směrnic a vnitřních pravidel
organizace
6. průběžné hodnocení kvality poskytované péče, spokojenosti
klientů a pracovníků
7. vzdělávání pracovníků organizace formou interních školení,
externích odborníků, kurzů, supervizí
8. zajištění personálních, provozních, ekonomických a sociálních
podpor pro pracovníky
9. dostatečný přenos informací směrem k široké veřejnosti
2022-2024
2023: navýšení jednotek o 0,4 úvazku sociálního pracovníka a 0,5
úvazku pracovníka v sociálních službách
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Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků

2 550 000 Kč/rok
Státní rozpočet, příjmy od uživatelů, dotace obcí, ostatní zdroje
VČELKA sociální služby o.p.s.
•
•
•

naplnění kapacity služby za rok
navýšení počtu jednotek o 0,4 úvazku sociálního pracovníka
a 0,5 úvazku PSS
zajištění minimálně 60% přímé práce s uživateli

Space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

17 pečovatelská služba §40

6

Forma služby

1 terénní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Brodek u Přerova, Troubky

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

3.1.9
Zachování a rozvoj pečovatelské služby zřizované obcemi Brodek
u Přerova a Troubky
Opatření směřuje k zachování a rozvoji pečovatelské služby, která je
poskytována na území obcí:
❖ Brodek u Přerova (včetně místní části Luková):
• Kapacita: okamžitá kapacita 1 uživatel
• Počet hodin přímé sociální práce: 3 338 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 3,5 úvazků
❖ Troubky:
• Kapacita: denní kapacita 12 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 3 637 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 3,5 úvazků
12 osoby s chronickým onemocněním
18 osoby se zdravotním postižením
25 senioři

1. Opatření má pozitivní dopad na uvedené cílové skupiny, jimž
pečovatelská služba zajišťuje potřebnou pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění stravy a chodu
domácnosti a při zprostředkováním kontaktu se společenským
prostředím.
2. Díky poskytované péči mohou uživatelé zůstávat v domácím,
přirozeném prostředí, a tím si i zachovat svůj dosavadní běžný
způsob života, své zvyklosti a kontakty s rodinou i vrstevníky.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování sociální služby pečovatelská služba na území obcí
Troubky a Brodek u Přerova
2. Městys Brodek u Přerova: podání žádosti o změnu jednotek
v síti sociálních služeb Olomouckého kraje – žádost o navýšení
úvazků služby o 0,5 úvazku
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3.
4.
5.
6.
Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

naplňování standardů kvality
zajištění finančních prostředků na provoz služby
zajištění kvalifikovaných pracovníků
průběžné hodnocení kvality a efektivity služby

2022-2024
Městys Brodek u Přerova: 2 409 304 Kč/rok
Obec Troubky, Pečovatelská služba obce Troubky: 1 700 000
Kč/rok
Dotace Olomouckého kraje, příspěvek zřizovatele, příjmy
od uživatelů
Městys Brodek u Přerova; Obec Troubky, Pečovatelská služba obce
Troubky
• naplnění kapacity služeb za rok
• Městys Brodek u Přerova: navýšení jednotek v síti sociálních
služeb Olomouckého kraje o 0,5 úvazku

space
1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

15 odlehčovací služby §44

6

Forma služby

1 terénní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

Předpokládané
dopady opatření

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu seniorů a osob
s chronickým onemocněním (osoby, které trpí nevyléčitelným
onemocněním, jež je omezuje v péči o sebe, snižuje jejích
soběstačnost a vyžaduje pomoc a podporu další osoby), jimž
umožňuje zachovat si dosavadní způsob života v domácím
prostředí a určitou míru nezávislosti.
2. Opatření má pozitivní dopad na osoby s jiným zdravotním
postižením (osoby, které trpí nevyléčitelnou nemocí,
jež postupuje do terminálního stádia; potřeby uživatele směřují
především ke zmírnění bolesti a žití bez tělesného a duševního
strádání), jejich pečující osoby a celou rodinu. Umožňuje,

8

3.1.10
Zachování a rozvoj odlehčovací služby – Charita Přerov
Opatření směřuje k zachování a rozvoji odlehčovací služby
poskytovatele Charita Přerov. Služba je určena osobám starším 19 let,
jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění či jiného zdravotního postižení. Posláním služby,
poskytované v domácím prostředí uživatele, je ulehčit pečujícím
osobám, zastoupit je v péči o jejich blízké a dát jim čas na odpočinek
a vyřízení osobních záležitostí.
• Kapacita: okamžitá kapacita 3 uživatelé
• Počet hodin přímé sociální práce: 2 076 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 3,4 úvazků
12 osoby s chronickým onemocněním
13 osoby s jiným zdravotním postižením
16 osoby s tělesným postižením
25 senioři
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3.

4.

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

aby osoba s jiným zdravotním onemocněním prožila poslední dny
života v rodinném prostředí a kruhu svých blízkých.
Služba naplňuje potřeby uživatelů poskytováním pomoci
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění
stravy a chodu domácnosti, zprostředkováním kontaktu
se společenským prostředím a aktivizačními a sociálně
terapeutickými činnostmi.
Opatření pozitivně ovlivňuje také pečující osoby,
kterým umožňuje, jak načerpat síly a vyřídit si osobní záležitosti,
tak podporu a poradenství v oblasti péče o blízkou osobu.
nedostatek finančních prostředků
nedostatečná kapacita služby
nedostatek kvalifikovaného personálu
poskytování sociální služby odlehčovací služba
naplňování standardů kvality
zajištění finančních prostředků na provoz služby
průběžné hodnocení kvality a efektivity služby

2022-2024
3 500 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace kraje a obcí, příjmy od uživatelů, ostatní
zdroje
Charita Přerov
•

naplnění kapacity služby za rok

Space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

3.1.11
Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb – Andělé Stromu života
p.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji terénní odlehčovací služby
Strom života na území SO ORP Přerov. Cílovou skupinou služby
jsou osoby s chronickým onemocněním bez omezení věku, které
v důsledku závažného zdravotního stavu potřebují nepřetržitou
pomoc druhé osoby v každodenním životě. Služba je určena zejména
lidem, kteří jsou vážně nemocní a vyžadují odbornou hospicovou
péči. Sekundární cílovou skupinou jsou pečující osoby, které pečují
o své blízké v jejich přirozeném domácím prostředí.
• Kapacita: denní kapacita 3 uživatelé
• Počet hodin přímé sociální práce: 1 100 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 2 úvazky
• Služba je zařazena v Síti nadregionálních sociálních služeb.
1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
11 osoby s chronickým duševním onemocněním
12 osoby s chronickým onemocněním
13 osoby s jiným zdravotním postižením
14 osoby s kombinovaným postižením
15 osoby s mentálním postižením
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16 osoby s tělesným postižením
17 osoby se sluchovým postižením
18 osoby se zdravotním postižením
19 osoby se zrakovým postižením
24 rodiny s dítětem/dětmi
25 senioři
5

Druh služby

15 odlehčovací služby §44

6

Forma služby

1 terénní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

1. Terénní odlehčovací služba zajišťuje poskytování odborné
a cílené podpory, pomoci a péče uživatelům, kteří potřebují
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu pomoc blízkých osob
v běžných činnostech života.
2. Uživatelé služby zůstávají v přirozeném rodinném prostředí
a prožívají plnohodnotný a důstojný život v kruhu rodiny, přátel
a dalších blízkých osob.
3. Služba je určena především uživatelům, kteří jsou zároveň
pacienty mobilního hospice Strom života.
4. Služba poskytuje podporu osobám, které každodenně pečují o své
blízké, nabízí jim prostor pro odpočinek, nabrání nových sil
a vyřízení osobních záležitostí a posiluje jejich informovanost
v oblasti péče o blízkou osobu.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování sociální služby terénní odlehčovací služba
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
1 200 000 Kč/rok
Dotace MPSV, úhrady od uživatelů, dotace a dary města a obcí,
granty, nadační fondy
Andělé Stromu života p.s.
•
•

naplnění kapacity služby za rok
počet uživatelů v ORP Přerov: 15 za rok

3.1.12
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením – Charita Přerov
Opatření směřuje k podpoře zachování a rozvoje ambulantní služby
Setkávání seniorů SPOLU. Služba je určena seniorům a jejím
posláním je podpora vzájemného setkávání seniorů a jejich aktivizace
prostřednictvím společenských a individuálních aktivit.
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•
•
•

Kapacita: denní kapacita 60 uživatelů
Počet hodin přímé sociální práce: 1496 hodin (rok 2019)
Počet úvazků v přímé péči: 0,45 úvazku

18 osoby se zdravotním postižením
25 senioři
23 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením §66

4

Cílová skupina

5

Druh služby

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu seniorů,
kteří díky službě získají možnost setkávat se s vrstevníky,
navazovat nové sociální kontakty a být společensky aktivní.
2. Poskytované sociálně aktivizační činnosti pozitivně ovlivňují
zdravotní a psychický stav seniorů a přispívají k udržení a rozvoji
jejich fyzických i duševních schopností. Zároveň mohou přispět
k rozvoji znalostí a dovedností seniorů. Působí preventivně proti
pocitům negativismu a ztráty smyslu existence.
3. Sociálně aktivizační služba představuje pro cílovou skupinu
jednu z možností, jak vést aktivní, plnohodnotný a pestrý život
i ve stáří.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita služby
3. malé povědomí seniorů o službě
1. poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
550 000 Kč/rok
Dotace Olomouckého kraje, dotace obcí, ostatní zdroje
Charita Přerov
•

naplnění kapacity služby za rok

space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření:

3.1.13
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením – Svaz tělesně postižených
v České republice z.s. místní organizace Přerov
Opatření směřuje k podpoře zachování a rozvoje ambulantní sociálně
aktivizační služby, která je poskytována v Přerově v Info-Centru
Svazu tělesně postižených. Služba je určena osobám, jež jsou
z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu ohroženy sociálním
vyloučením.
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•
•
•

Kapacita: denní kapacita 30 uživatelů
Počet hodin přímé sociální práce: 1 411 hodin (rok 2019)
Počet úvazků v přímé péči: 0,9 úvazku

4

Cílová skupina

16 osoby s tělesným postižením
25 senioři

5

Druh služby

23 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením §66

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu seniorů a osob
se zdravotním postižením, kteří se cítí sociálně vyloučeni nebo
jsou sociálním vyloučením ohroženi. Služba umožňuje
uživatelům navazovat a udržovat sociální kontakty a působí
preventivně proti sociální izolaci a osamění.
2. Sociálně aktivizační činnosti mají pozitivní vliv na udržení
a rozvoj fyzických i duševních schopností uživatelů. Aktivizace
probíhá formou vzdělávacích aktivit, volnočasových, kulturních
a pohybových aktivit či aktivizačních ozdravných pobytů.
3. Poskytování sociálně aktivizační služby přispívá ke zlepšení
kvality života, fyzických schopností i duševní pohody uživatelů
služby.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatečné prostory pro poskytování služby
4. nedostatečné personální obsazení – v případě nemoci hrozí
výpadek poskytování služby
1. poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
5. vyčlenění většího prostoru pro poskytování služby
6. zajištění dalšího úvazku 0,5 včetně finančních prostředků
2022-2024
3 610 000 Kč/rok
Dotace obcí, ostatní zdroje
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace
Přerov
•

naplnění kapacity služby za rok

Space
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1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

6

Forma služby

1 terénní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků
Space
11

3.1.14
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením – VČELKA sociální služby
o.p.s.
Opatření směřuje k podpoře zachování a rozvoje terénní sociálně
aktivizační služby, kterou poskytovatel VČELKA sociální služby
zajišťuje na území SO ORP Přerov, zejména na Kojetínsku. Služba je
poskytována zdarma osobám v důchodovém věku nebo osobám
se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením,
a to od 7 let.
• Kapacita: okamžitá kapacita 1 uživatel
• Počet hodin přímé sociální práce: 0 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 0,1 úvazku
• Služba není zařazena do Sítě sociálních služeb
Olomouckého kraje.
18 osoby se zdravotním postižením
25 senioři
23 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením §66

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu seniorů a osob
se zdravotním postižením, jimž umožňuje zůstat co nejdéle
v jejich přirozeném prostředí a udržovat sociální vazby s okolím.
2. Služba
nabízí
uživatelům
zprostředkování
kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
a pomoc při uplatňování práv a zájmů uživatele a při obstarávání
osobních záležitostí.
1. nedostatek finančních prostředků
2. malý zájem ze strany uživatelů
3. nedostatečná informovanost veřejnosti o službě
1. poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků
4. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
100 000 Kč/rok
Dotace MPSV, měst a obcí, ostatní zdroje
VČELKA sociální služby o.p.s.
•

naplnění kapacity služby za rok
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1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

25 sociální poradenství §37

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Kojetín

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
11

3.1.15
Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství v Poradně
pro seniory – Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji odborného sociálního
poradenství v Poradně pro seniory Centra sociálních služeb Kojetín.
Služba je určena seniorům od 65 let a osobám v krizi (rodinným
a profesionálním pečovatelům o seniory). Služba si klade za cíl
podporovat seniory a přispívat k informovanosti seniorů o jejich
právech, povinnostech i možnostech řešení nepříznivých sociálních
situací, a také poskytovat poradenství pečujícím osobám.
• Kapacita ambulantní formy: max. denní kapacita 8
uživatelů, okamžitá kapacita 1 uživatel
• Kapacita terénní formy: max. denní kapacita 5 uživatelů,
okamžitá kapacita 1 uživatel
• Počet hodin přímé sociální práce: 642 hodin (rok 2019)
• Počet úvazků v přímé péči: 0,5 úvazků
20 osoby v krizi
25 senioři

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu osob,
které vzhledem ke svému věku, sociální situaci a zhoršujícímu
se zdravotnímu stavu trpí sníženou schopností a dovedností
uplatňovat svá práva, znát své povinnosti, získávat informace,
orientovat se v moderním světě a udržovat kontakt
se společenským prostředím. Prostřednictvím služby sociálního
poradenství je zajištěna informovanost uživatelů a jejich podpora
při řešení tíživých životních situací.
2. Opatření má pozitivní dopad také na cílovou skupinu pečujících
osob a profesionálních pečovatelů, jimž služba poskytuje
podporu, pomoc a informace v oblasti péče o nemocné seniory,
seniory trpící demencí i seniory v terminálním stádiu nemoci.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. poskytování sociální služby odborné sociální poradenství
2. podání žádosti o zařazení služby do sítě sociálních služeb
Olomouckého kraje
3. naplňování standardů kvality
4. zajištění finančních prostředků na provoz služby
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
513 000 Kč/rok
Příspěvek zřizovatele – město Kojetín, ostatní zdroje
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Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků
Space
14

Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.
•
•

naplnění kapacity služby za rok
zařazení služby do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

25 odborné sociální poradenství §37

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

3.1.16
Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Andělé
Stromu života p.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji odborného sociálního
poradenství Poradny pro pečující a pozůstalé Strom života. Cílovou
skupinou služby jsou osoby, jež se z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu nebo blízkosti smrti ocitly v nepříznivé sociální
situaci. Služba poskytuje odborné informace a poradenskou podporu
zejména lidem, kteří jsou nevyléčitelně nemocní nebo umírají, dále
osobám, které zvažují péči o blízkého člověka s nevyléčitelným
onemocněním v domácím prostředí nebo o něj již pečují, a osobám,
které jsou zarmouceny po smrti blízkého člověka.
• Kapacita: denní kapacita 3 uživatelé
• Počet hodin přímé sociální práce: 332 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 1,5 úvazku
• Služba je zařazena v Síti nadregionálních sociálních služeb.
1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy (nevyléčitelně nemocné a pozůstalé děti)
12 osoby s chronickým onemocněním
13 osoby s jiným zdravotním postižením
20 osoby v krizi
24 rodiny s dítětem/dětmi
25 senioři

1. Služba poskytuje uživatelům v nelehké životní situaci komplexní
podporu, a to formou sociálně právního poradenství,
psychologické a psychoterapeutické pomoci a vzdělávání.
2. Těžce nemocní a umírající uživatelé služby získávají podporu
při vytváření podmínek pro důstojné a klidné strávení konce
života v přirozeném rodinném prostředí.
3. Služba zajišťuje psychosociální podporu rodinám seniorů
a nevyléčitelně nemocných osob s potřebou soustavné
ošetřovatelské péče. Rodiny získávají informace o nabídce
sociálních služeb a kompenzačních pomůcek i poradenství
směřující ke zvýšení kompetencí pečující osoby v oblasti
ošetřovatelských a komunikačních dovedností.
4. Služba nabízí podporu pozůstalým osobám, aby byly schopny
překonat těžkou životní situaci spojenou se ztrátou blízké osoby.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná kapacita služby
3. nedostatek kvalifikovaného personálu
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10

11
12
13
14
15

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření
Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1.
2.
3.
4.

poskytování sociální služby odborné sociální poradenství
naplňování standardů kvality
zajištění finančních prostředků na provoz služby
průběžné hodnocení kvality a efektivity služby

2022-2024
520 000 Kč/rok v ORP Přerov
Dotace MPSV, dotace a dary města a obcí, granty, nadační fondy
Andělé Stromu života p.s.
•
•

počet intervencí za rok
počet uživatelů v ORP Přerov: 122 za rok

space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

31 tísňová péče §41

6

Forma služby

1 terénní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov a jeho místní části

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

3.1.17
Podpora rozvoje tísňové péče na území města Přerova – Linnet
eu s.r.o.
Opatření směřuje k rozvoji služby tísňová péče na území města
Přerova. Službu zajišťuje poskytovatel Linnet eu prostřednictvím
svého zařízení Anděl na drátě, ve spolupráci s Odborem sociálních
věcí a školství. Služba je určena pro seniory, kteří žijí sami a jsou
ohroženi rizikem ztížené možnosti přivolání pomoci v případě pádu
či zdravotních komplikací. Uživatelé získávají do zápůjčky hodinky
s SOS tlačítkem. V případě krizové situace stisknou SOS tlačítko,
nebo se tlačítko aktivuje samo, a tím se dostanou do péče
proškoleného operátora tísňové služby.
• Kapacita: celková kapacita 20 uživatelů
18 osoby se zdravotním postižením
25 senioři

1. Opatření má pozitivní dopad na kvalitu života uživatelů hodinek
tísňové péče. Poskytovaná služba jim dodává pocit bezpečí
a jistoty, že se jim v případě krizové situace dostane rychlé
a efektivní pomoci.
2. Tísňová péče představuje jeden ze způsobů, jak prodloužit
možnost setrvání samostatně žijících seniorů se zhoršujícími
se fyzickými či psychickými schopnostmi v přirozeném
domácím prostředí.
3. Anděl na drátě zajišťuje dohledovou a asistenční službu, v rámci
níž nabízí pravidelnou kontrolu stavu uživatele. Uživatel má také
možnost kdykoli službu kontaktovat, pokud potřebuje radu,
povzbuzení či pomoc v případě pocitu osamělosti.
1. nezájem o službu ze strany uživatelů
2. nespokojenost s kvalitou tísňových hodinek
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10

11
12
13
14
15

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4
5
6
7

Cílová skupina
Druh služby
Forma služby
Vymezení územního
dopadu opatření

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10
11
12
13
14
15

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření
Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1. zajištění služby tísňová péče na území města Přerova
2. udržitelnost projektu „Tísňové hodinky pro seniory“
3. vyhledávání nových vhodných uživatelů, komunikace s uživateli
a zajištění servisu tísňových hodinek
4. v případě zvýšeného zájmu uživatelů pořízení dalších kusů
tísňových hodinek
2022-2024
15 000 Kč/rok
Příjmy od uživatelů, vlastní zdroje
Linnet eu s.r.o., Statutární město Přerov – odbor sociálních věcí
a školství
• počet uživatelů: 20 uživatelů za rok
• počet volání od uživatelů a směrem k uživatelům
3.1.18
Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou
skupinu Senioři působících v rámci správního obvodu SO ORP
Přerov
Opatření směřuje k podpoře dalších registrovaných sociálních služeb,
jimž není věnováno samostatné opatření a které poskytují pomoc,
podporu či poradenství cílové skupině senioři na území SO ORP
Přerov.
25 senioři
SO ORP Přerov
1. Je zajištěna podpora ostatním registrovaným sociálním službám
(zejména se sídlem mimo území SO ORP Přerov), které poskytují
péči uživatelům z dané cílové skupiny na území SO ORP Přerov.
2. Je zajištěna potřebná péče pro cílovou skupinu.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná informovanost veřejnosti o nabídce sociálních
služeb
1. podpora ostatních registrovaných sociálních služeb
2. zajištění potřebné péče pro cílovou skupinu senioři
2022-2024
Nelze předem určit.
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
•

počet podpořených služeb za rok
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Číslo/kód
Cíl

3.2
Podpora vzniku nových sociálních služeb
Cílem je podpořit nově vznikající sociální služby na území Přerovska,
Charakteristika
které vhodně doplní síť registrovaných sociálních služeb pro cílovou
cíle
skupinu senioři.
3.2.1 Podpora záměru dostavby pavilonu G stávajícího Domova
Opatření
pro seniory v Přerově a zřízení pobytové odlehčovací služby
vedoucí
3.2.2 Podpora zřízení nové sociální služby domov se zvláštním
k naplnění cíle
režimem
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

25 senioři

5

Druh služby

5 domovy pro seniory §49
15 odlehčovací služby §44

6

Forma služby

3 pobytová

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

3.2.1
Podpora záměru dostavby pavilonu G stávajícího Domova
pro seniory v Přerově a zřízení pobytové odlehčovací služby
Opatření se zaměřuje na realizaci projektu novostavby pavilonu
G domova pro seniory v Přerově. Vzhledem k demografickému
vývoji a prodlužujícímu se věku dožití je současná kapacita domova
pro seniory pro město Přerov nedostačující. Dostavbou pavilonu
G se zvýší kapacita pobytové služby domova o 72 lůžek. Dále dojde
ke zřízení pobytové odlehčovací služby pro seniory s kapacitou
4 lůžek.

1. navýšení kapacity domova pro seniory o 72 lůžek
2. zvýšení dostupnosti poskytování komplexní pobytové služby
pro seniory, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
nemohou žít v přirozeném domácím prostředí
3. vznik chybějící pobytové odlehčovací služby pro seniory, o které
je jinak pečováno v jejich domácím prostředí a o něž se služba
stará po časově omezenou dobu, aby se ulehčilo pečujícím
osobám, když potřebují čas na nezbytný odpočinek a vyřízení
osobních záležitostí
1. nepodaří se zajistit finanční prostředky na realizaci projektu
výstavby pavilonu G
2. neschválení žádosti o navýšení počtu jednotek u služby domov
pro seniory a o registraci odlehčovací služby
1. realizace dostavby pavilonu G domova pro seniory
2. organizační, finanční a personální zajištění provozu pobytové
služby domov pro seniory v novém pavilonu
3. žádost o navýšení počtu jednotek v rámci sociální služby domov
pro seniory
4. zahájení rozšířeného poskytování služby domov pro seniory
5. žádost o registraci nové sociální služby – odlehčovací služba
6. organizační, finanční a personální zajištění provozu pobytové
odlehčovací služby
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7. zahájení poskytování odlehčovací služby pro seniory
11
12
13
14

15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1

Kód opatření

2

Název opatření

2022-2024
180 000 000 Kč
Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí
Statutární město Přerov
•
•
•

realizace dostavby pavilonu G
schválení žádosti o navýšení počtu jednotek v rámci sociální
služby domov pro seniory
registrace sociální služby odlehčovací služba a zahájení
jejího poskytování

3.2.2
Podpora zřízení nové sociální služby domov se zvláštním
režimem - Domov Alzheimer Přerov z.ú.
Opatření směřuje k podpoře zřízení nové pobytové sociální služby
domov se zvláštním režimem v Přerově. Kapacita pobytových služeb
pro osoby trpící chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova
choroba a jiné typy demence) je dlouhodobě nedostatečná a vzhledem
k probíhajícím demografickým trendům lze očekávat další růst počtu
zájemců o danou službu.
Kapacita zařízení bude 114 lůžek.
11 osoby s chronickým duševním onemocněním
13 osoby s jiným zdravotním postižením
25 senioři

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

6 domovy se zvláštním režimem §50

6

Forma služby

3 pobytová

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

1. Pozitivním dopadem opatření je rozšíření kapacity lůžek
pro osoby s chronickým duševním onemocněním v ORP Přerov,
a to v novém pobytovém zařízení, které bude poskytovat sociální
službu domov se zvláštním režimem.
2. Posláním nově zřízené služby bude poskytování komplexních
sociálních služeb a odborné ošetřovatelské péče v rozsahu 24
hodin denně osobám s Alzheimerovým onemocněním a jinými
typy demence, osobám po náhlých mozkových příhodách,
s tělesným či smyslovým postižením a jiným chronickým
onemocněním, které vyžaduje speciální zdravotní péči a pomoc
druhé osoby.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatek kvalifikovaného personálu
1. zajištění vhodných prostor a materiálně technického vybavení
pro poskytování služby
2. vypracování metodiky a standardů kvality poskytované služby
3. žádost o zřízení sociální služby, registrace služby
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11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření

4. žádost o zařazení služby do Sítě sociálních služeb Olomouckého
kraje
5. příprava a nábor zaměstnanců
6. zahájení provozu služby domov se zvláštním režimem
7. poskytování pobytové sociální služby domov se zvláštním
režimem
8. zajištění finančních prostředků na provoz služby
2021 – 2022: rekonstrukce objektu
1/2023: kolaudace objektu
3/2023: registrace poskytovatele sociálních služeb
4/2023: zahájení provozu, příjem klientů
50 000 000 Kč/rok (provoz služby)

13

Předpokládané
finanční zdroje

Finanční zdroje na zajištění prostor pro poskytování služby:
soukromé zdroje, dotace z MPO (program energetické úspory)
Poskytování služby DZR: úhrady zdravotních pojišťoven, úhrady
od uživatelů, příspěvky na péči

14

Předpokládaní
realizátoři opatření

Domov Alzheimer Přerov z.ú.
•

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

•
•
•

dokončení rekonstrukce objektu Domova Alzheimer
(1/2023)
registrace služby domov se zvláštním režimem (3/2023)
zařazení služby do Sítě sociálních služeb Olomouckého
kraje
zahájení poskytování služby domov se zvláštním režimem
(4/2023)

Číslo/kód
Cíl

3.3
Podpora a rozvoj návazných služeb a aktivit pro seniory
Cílem je podpořit návaznou oblast pro cílovou skupinu senioři. V rámci
Charakteristika
cíle
cíle
se zabýváme i takovými opatřeními, které vedou k rozvoji těchto služeb.
3.3.1 Podpora návazných služeb, projektů a aktivit pro seniory
realizovaných neziskovými, příp. příspěvkovými organizacemi
3.3.2 Podpora domácí zdravotní a hospicové péče
Opatření
3.3.3 Podpora osob pečujících o blízkou osobu
vedoucí
3.3.4 Podpora aktivizace seniorů
k naplnění cíle
3.3.5 Podpora záměru vybudování Klubu aktivních přerovských
seniorů (KAPS)
3.3.6 Zachování a rozvoj služby Senior taxi v Přerově
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

3.3.1
Podpora návazných služeb, projektů a aktivit pro seniory
realizovaných neziskovými, příp. příspěvkovými organizacemi
Opatření směřuje k podpoře návazných služeb pro seniory. Jedná
se o nabídku podpůrných činností, které nejsou sociálními službami
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale síť sociálních
služeb vhodně doplňují. Neziskové organizace prostřednictvím
těchto doprovodných aktivit poskytují dané cílové skupině pomoc
147

a podporu v oblastech, jimž se nevěnují registrované sociální služby.
Statutární město Přerov podporuje řadu návazných služeb a projektů
pro občany města Přerova prostřednictvím dotačního programu
v sociální oblasti.
4

Cílová skupina

25 senioři

5

Druh služby

34 ostatní: návazné služby

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
13

14

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou seniorů, pro něž je
zajištěna pestrá nabídka návazných služeb, projektů a aktivit.
Jedná se o různé volnočasové aktivity, společenské akce,
vzdělávací kurzy, poradenství, rehabilitační a aktivační pobyty,
osvětovou a preventivní činnost, půjčovny kompenzačních
pomůcek a dobrovolnické programy pro seniory.
2. Návazné služby přispívají ke zlepšení kvality života seniorů,
nabízejí možnosti smysluplného trávení volného času a snižují
riziko sociální izolace. Půjčovny kompenzačních pomůcek
pomáhají seniorům kompenzovat omezení spojená se sníženou
soběstačností v důsledku věku či zhoršeného zdravotního stavu
a ulehčují jim každodenní život v domácím prostředí.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nezájem neziskových organizací o poskytování návazných služeb
pro seniory
3. nedostatečná informovanost seniorů o návazných službách
1. realizace návazných služeb, aktivit a projektů pro seniory
2. zajištění finanční podpory návazných služeb
3. propagace návazných služeb, aktivit a projektů pro seniory
2022-2024
Charita Přerov: 35 000 Kč/rok
Svaz tělesně postižených: 100 000 Kč/rok
Armáda spásy: 12 000 Kč/rok
Centrum sociálních služeb Kojetín: 267 000 Kč/rok

Předpokládané
finanční zdroje

Dotace kraje a obcí, dary fyzických a právnických osob, ostatní zdroje

Předpokládaní
realizátoři opatření

Charita Přerov: realizuje pro seniory dva projekty (za finanční
spoluúčasti Olomouckého kraje) – projekt Kvalitní život ve stáří je
zaměřen na podporu zdravého životního stylu a cvičení, zatímco
projekt Postavíme most se orientuje na mezigenerační aktivity, které
propojují seniorskou generaci s generací předškolních dětí.
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., MO Přerov: provozuje
půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
Armáda spásy – Seniorský klub Armády spásy: setkávání,
kreativní tvoření, secondhand oblečení
Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.: realizace volnočasových
aktivit pro cílové skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením
– kulturní akce, výlety, Virtuální univerzita třetího věku, pravidelné
akce na DPS (tvoření, trénink paměti, venkovní hry, přednášky, aj.)
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Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků
space¨
15

1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5
6

Druh služby
Forma služby
Vymezení územního
dopadu opatření

7

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

•

počet fungujících návazných služeb pro seniory

3.3.2
Podpora domácí zdravotní a hospicové péče
Opatření směřuje k podpoře poskytování terénní zdravotní
a hospicové péče na území ORP Přerov. Domácí zdravotní péče je
určena pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje odbornou
zdravotní péči, která může být poskytována v domácím prostředí bez
nutnosti hospitalizace. Mezi poskytovatele DZP patří zejména
Charita Přerov.
Domácí hospicová péče představuje komplexní zdravotní,
psychosociální a duchovní péči o nemocné, kteří trpí nevyléčitelnou
nemocí v terminálním stádiu a zůstávají v domácím prostředí
v každodenní péči blízké osoby. Poskytovateli DHP jsou zejména
Charita Přerov a Mobilní hospic Strom života.
12 osoby s chronickým onemocněním
13 osoby s jiným zdravotním postižením
18 osoby se zdravotním postižením
25 senioři
26 jiné: osoby terminálně nemocné
34 ostatní: návazné služby
1 terénní
SO ORP Přerov
1. Domácí
zdravotní
péče
zajišťuje
prostřednictvím
kvalifikovaných zdravotních sester odbornou ošetřovatelskou
péči o nemocné v jejich přirozeném prostředí, ve spolupráci
s rodinou nemocného.
2. Mobilní hospicová péče poskytuje péči umírajícím
tak, aby netrpěli bolestí, strachem a osamocením. Umožňuje
nemocným, aby strávili poslední chvíle v domácím prostředí,
v rodinném kruhu. Zároveň nabízí pomoc rodině a blízkým,
včetně možnosti psychologické a duchovní podpory.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatek kvalifikovaných odborných pracovníků
1. poskytování domácí zdravotní péče nemocným
2. poskytování domácí hospicové péče umírajícím
3. podpora pečujícím osobám
2022-2024
Charita Přerov: 6 300 000 Kč/rok
Andělé stromu života: 2 700 000 Kč/rok
Úhrady zdravotních pojišťoven, granty, nadační fondy, dotace a dary
měst a obcí, fundraising
Charita Přerov, Andělé Stromu života p.s.
•

počet uživatelů domácí zdravotní péče – Charita Přerov:
500 za rok
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•
•

počet uživatelů domácí hospicové péče – Charita Přerov: 35
za rok
počet uživatelů domácí hospicové péče – Strom života: 40
za rok

space
1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

34 ostatní: návazné služby

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
11

3.3.3
Podpora osob pečujících o blízkou osobu
Opatření směřuje k podpoře neformálně pečujících osob,
které poskytují péči blízkým osobám v domácím prostředí. Péče
v rodinách je nejčastější formou poskytované sociální péče. Klade
však vysoké nároky na pečující osoby, neboť se jedná o každodenní
činnost, často bez možnosti odpočinku a vlastního volného času, která
sebou nese vysokou emocionální zátěž a riziko osamělosti. Je proto
velmi důležité poskytnout pečujícím osobám podporu a poradenství,
jež jim ulehčí v jejich nelehké situaci.
12 osoby s chronickým onemocněním
13 osoby s jiným zdravotním postižením
18 osoby se zdravotním postižením
25 senioři
26 ostatní: neformální pečovatelé

1. Na území SO ORP Přerov jsou realizovány aktivity zajišťující
podporu neformálně pečujícím osobám. Jedná se jak
o poradenství, které pečujícím pomůže s orientací v sociálních
a zdravotních službách a poskytne informace o možnostech
finanční podpory, tak o vzdělávací semináře a kurzy, na nichž
pečující získávají informace o technikách a strategiích,
které mohou usnadnit pečování.
2. Pro pečující je zajištěna psychologická a terapeutická pomoc.
Pozitivní vliv na jejich psychický stav má i možnost setkávat
se s jinými osobami v podobné situaci a sdílet s nimi pocity,
starosti a zkušenosti.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nepodaří se vyhledat a oslovit cílovou skupinu
1. realizace projektů a aktivit směřujících k podpoře pečujících
osob, zajištění poradenství a psychologicko-terapeutické pomoci
2. pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů a přednášek
3. šíření osvěty o problematice neformální péče a snaha o zvýšení
společenského kreditu neformálně pečujících osob
2022-2024
Diakonie Českobratrské církve evangelické: nelze předem určit
Charita Přerov: 165 000 Kč/rok
Grantové a dotační financování

150

14

Předpokládaní
realizátoři opatření

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

Diakonie Českobratrské církve evangelické; Charita Přerov
•
•
•

počet projektů a aktivit v oblasti neformální péče
počet pořádaných seminářů, přednášek a kurzů
počet podpořených neformálních pečujících

Space
1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

25 senioři

5

Druh služby

34 ostatní: návazné služby

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov a jeho místní části

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
11

3.3.4
Podpora aktivizace seniorů
Opatření směřuje k podpoře aktivizace přerovských občanů
seniorského věku. Statutární město Přerov organizuje každoročně pro
tuto cílovou skupinu kulturní, sportovní, vzdělávací a preventivní
akce. Akce jsou pořádány Odborem sociálních věcí a školství.
Opatření směřuje také k podpoře rozvoje klubů pro seniory
zřizovaných statutárním městem Přerovem ve městě a v místních
částech. Záměrem Odboru sociálních věcí a školství je efektivně
nastavit koordinaci činnosti všech klubů, rozšířit nabídku aktivit
a akcí pro členy klubů a zapojit do klubových aktivit větší počet
seniorů.

1. Prostřednictvím realizovaných seniorských akcí a činnosti klubů
pro seniory dochází k aktivizaci seniorů, zlepšení jejich
psychického stavu a zvýšení kvality života ve stáří.
2. Účastí na pořádaných akcích i členstvím v klubech pro seniory
získávají senioři možnost navazovat nové sociální kontakty.
Opatření pomáhá předcházet sociální izolaci seniorů.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nezájem seniorů o pořádané akce
1. realizace kulturních, sportovních, vzdělávacích a preventivních
akcí pro seniory
2. podpora činnosti klubů pro seniory v Přerově a místních částech
3. propagace zdravého, aktivního života ve stáří
4. propagace klubů pro seniory, rozšíření členské základny
5. zajištění finančních prostředků na pořádání akcí pro seniory
a na činnost klubů pro seniory
6. zapojení do dotační soutěže Obec přátelská seniorům
2022-2024
Seniorské akce: 120 000 Kč/rok
Kluby pro seniory: 110 000 Kč/rok
Rozpočet statutárního města Přerova, MPSV (dotační titul Obec
přátelská rodině a seniorům)
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Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků
Space
14

Statutární město Přerov – Odbor sociálních věcí a školství
•
•

počet realizovaných seniorských akcí: 7 akcí za rok
počet členů klubů pro seniory: 200

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

25 senioři

5

Druh služby

34 ostatní: návazné služby

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

3.3.5
Podpora záměru vybudování Klubu aktivních přerovských
seniorů (KAPS)
Opatření směřuje k podpoře záměru vybudovat ve městě klub
pro seniory, který by se stal místem setkávání a aktivizace seniorů.
Cílem projektu je vytvořit prostředí, které seniorům umožní aktivní
trávení volného času formou zájmových, vzdělávacích, sportovních,
kulturních a relaxačních aktivit. Projekt KAPS bude organizačně
spadat pod Odbor sociálních věcí a školství či pod NNO.

1. Opatření si klade za cíl zvýšení kvality života seniorů a omezení
jejich izolace a sociálního vyloučení. KAPS seniorům umožní
navazovat a prohlubovat sociální kontakty a sdílet jejich pocity,
zájmy, zážitky a zkušenosti s vrstevníky.
2. Pro cílovou skupinu bude zajištěno pořádání volnočasových
aktivit: vzdělávací kurzy, přednášky, pohybové aktivity,
vystoupení dětí z přerovských škol, koncerty, výstavy, výlety
a další.
3. Opatření podporuje rozvoj mezigeneračního soužití, jelikož
projekt počítá s navázáním spolupráce klubu se základními
a mateřskými školami.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nepodaří se najít vhodné prostory
3. nezájem seniorů o nabízené aktivity
1. výběr vhodného objektu a jeho případná rekonstrukce
2. modernizace vnitřních prostor objektu včetně nákupu
didaktických pomůcek
3. realizace volnočasových aktivit pro danou cílovou skupinu
– zájmové, vzdělávací, sportovní, kulturní a relaxační aktivity
2022-2024
Nelze prozatím určit.
Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí
Statutární město Přerov – Odbor sociálních věcí a školství, nestátní
neziskové organizace
• provedení rekonstrukce vybraného objektu a modernizace
jeho vnitřních prostor
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•
•
•

zahájení provozu klubu aktivních seniorů
počet realizovaných akcí a aktivit
počet zapojených seniorů

Space
1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

25 senioři

5

Druh služby

34 ostatní: návazné služby

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov a jeho místní části

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

3.3.6
Zachování a rozvoj služby Senior TAXI
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby Senior TAXI, kterou
provozuje statutární město Přerov a financuje ji ze svého rozpočtu,
za finanční spoluúčasti uživatelů služby (20 Kč/jízda). Služba je
určena pro seniory nad 65 let, kteří mají trvalý pobyt na území města
Přerova či jeho místních částí a potřebují pomoc s přepravou
do přerovské nemocnice, k praktickým a odborným lékařům,
na Českou poštu či na úřady.
• Kapacita: 200 jízd měsíčně
• Provozní doba služby: pondělí – pátek od 7:00 do 15:00 hod

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu seniorů,
kteří mají často sníženou soběstačnost vzhledem k pokročilému
věku a zhoršenému zdravotnímu stavu. Město Přerov jim nabízí
možnost přepravit se pohodlně a bezpečně na vybraná místa
určení.
1. nedostatek finančních prostředků
2. poptávka převyšuje kapacitu služby – odmítání objednávek
1. poskytování služby Senior TAXI
2. zajištění provozu služby personálně (řidič Senior TAXI,
dispečink, vydávání průkazů) a technicky (údržba vozidla)
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
2022-2024
550 000 Kč/rok
Rozpočet statutárního města Přerova, úhrady od uživatelů
Statutární město Přerov
•

počet uskutečněných jízd za rok: 2 400
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6.7 Priorita osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické
menšiny
Sociální vyloučení definujeme jako vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti
a nemožnosti se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. Zaměřujeme
se tedy na sociální začleňování, což je proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené
nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnout příležitostí a možností, které jim napomáhají
plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem,
který je ve společnosti považován za běžný. Nepříznivá sociální situace je charakterizována
oslabením nebo ztrátou schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, krizovou
sociální situací, životními návyky a způsobem života vedoucí ke konfliktu se společností,
sociálně znevýhodňujícího prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby
nebo z jiných závažných důvodů, kdy osoba není schopna řešit vzniklou situaci
tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
Etnickou skupinu můžeme definovat jako minoritní skupinu (menšinu), kterou spojuje rodový
a rasový původ, národnost, historické zkušenosti, náboženství, sociální a kulturní znaky
(jazyk, obyčeje, tradice, sociální rituály…).
6.7.1 Přehled definovaných cílů a opatření osoby ohrožené sociálním vyloučením
a etnické menšiny na roky 2022–2024
4.1 Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb
4.1.1 Zachování a rozvoj terénních programů – KAPPA-HELP, z.s.
4.1.2 Zachování a rozvoj terénních programů – Člověk v tísni, o.p.s.
4.1.3 Zachování a rozvoj kontaktního centra – KAPPA-HELP, z.s.
4.1.4 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – KAPPA-HELP, z.s.
4.1.5 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Charita Přerov
4.1.6 Zachování a rozvoj služby intervenční centra – Středisko sociální prevence Olomouc,
příspěvková organizace – Poradna pro rodinu Přerov
4.1.7 Zachování a rozvoj nízkoprahového denního centra – Charita Přerov
4.1.8 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou osoby ohrožené
sociálním vyloučením a etnické menšiny působících v rámci správního obvodu ORP
Přerov
4.2 Podpora vzniku nových sociálních služeb
4.2.1 Podpora záměru vzniku nové sociální služby Noclehárna
4.2.2 Podpora záměru vzniku nové sociální služby azylový dům pro osoby bez přístřeší
– Charita Přerov
4.3 Podpora a rozvoj návazných služeb aktivit pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
a etnické menšiny
4.3.1 Podpora projektů realizovaných v rámci prevence kriminality
4.3.2 Zachování a podpora projektu Tréninkové bydlení a Krizové bydlení
4.3.3 Podpora krizového bydlení v Krizové ubytovací jednotce v Kojetíně – Centrum
sociálních služeb Kojetín, p.o.
4.3.4 Podpora projektu Restorativní programy a právní poradenství KAPPA-HELP
4.3.5 Podpora a rozvoj komunitní práce – Člověk v tísni, o.p.s.
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4.3.6 Zachování a rozvoj resocializačních programů pro mladistvé a dospělé delikventy
– Člověk v tísni, o.p.s.
4.3.7 Zachování a rozvoj Programu individuálního poradenství ke zvládnutí agresivního
a impulzivního chování – H. U. L. K – Člověk v tísni, o.p.s.
4.3.8 Podpora realizace a rozvoje projektu Iglou
4.3.9 Podpora dalších návazných aktivit a projektů pro cílovou skupinu pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny
4.3.10 Podpora dluhového poradenství
6.7.2 Opatření mající přesah do skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením
a etnické menšiny na roky 2022-2024
Zařazení Číslo a název opatření
PS RDM
1.1.1 Zachování a rozvoj azylového domu – Armáda spásy v České
republice, z.s.
PS RDM
1.1.2 Zachování a rozvoj azylového domu – Charita Kojetín
PS RDM
PS RDM
PS RDM
PS RDM
PS RDM
PS RDM

PS RDM
PS RDM
PS RDM
PS RDM
PS SEN
PS SEN

1.1.4 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
– Charita Přerov
1.1.5 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
– KAPPA-HELP, z.s.
1.1.7 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
– Charita Přerov
1.1.9 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
– Maltézská pomoc, o.p.s.
1.1.10 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
– Charita Kojetín
1.1.11 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Středisko
sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace (Poradna pro rodinu
Přerov)
1.2.1 Podpora potravinové pomoci
1.2.2 Podpora dětí ohrožených krizovou situací v rodině
- Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s.
1.2.3 Podpora rodin v krizi v rámci programu Centrum pomoci pro rodiny
– KAPPA HELP, z.s.
1.2.7 Podpora a rozvoj návazných služeb v oblasti vzdělávání
– Člověk v tísni, o.p.s.
3.1.5 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Sociální služby města
Přerova, p.o.
3.1.16 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství
– Andělé Stromu života p.s.
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6.7.3 Popis cílů a tabulky opatření pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické
menšiny na roky 2022–2024
Číslo/kód
Cíl

4.1
Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb
Cílem je zachovat stávající síť registrovaných sociálních služeb
pro cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické
Charakteristika
menšiny ve znění vypsaném v jednotlivých opatřeních. Společně
cíle
se zachováním služeb se cíl zaměřuje na rozvoj stávajících služeb
v podobě úvazků nebo kapacit služeb.
4.1.1 Zachování a rozvoj terénních programů – KAPPA-HELP, z.s.
4.1.2 Zachování a rozvoj terénních programů – Člověk v tísni, o.p.s.
4.1.3 Zachování a rozvoj kontaktního centra – KAPPA-HELP, z.s.
4.1.4 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství –
KAPPA-HELP, z.s.
4.1.5 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Charita
Opatření
Přerov
vedoucí
4.1.6 Zachování a rozvoj služby intervenční centra – Středisko
k naplnění cíle
sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace – Poradna pro
rodinu Přerov
4.1.7 Zachování a rozvoj nízkoprahového denního centra – Charita
Přerov
4.1.8 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou
osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny působících
v rámci správního obvodu ORP Přerov
1

Kód opatření

4.1.1

2

Název opatření

Zachování a rozvoj terénních programů – KAPPA–HELP, z.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby terénní program
KAPPA-HELP. Cílovou skupinou služby jsou osoby starší 15 let,
které jsou ohroženy závislostí na nealkoholových návykových
látkách, osoby již závislé a osoby experimentující. Sekundární cílovou
skupinou jsou příbuzní a osoby blízké uživatelům návykových látek
a pedagogové. Posláním terénního programu KAPPA-HELP je
vyhledávat a kontaktovat uživatele nealkoholových návykových látek
v jejich přirozeném prostředí a poskytovat poradenství a služby
vedoucí ke snižování zdravotních, sociálních a právních rizik
spojených s užíváním drog.
• Kapacita: okamžitá kapacita 1 uživatel individuálně a 4
uživatelé při skupinové práci; denní kapacita 15 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 2254 (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 3,5 úvazků
10 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
21 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
22 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

30 terénní programy §69

6

Forma služby

1 terénní
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7

Vymezení územního
dopadu opatření

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový
11 harmonogram plnění
opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků
Space

SO ORP Přerov
1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu drogově
závislých osob, jimž služba pomáhá snižovat zdravotní a sociální
rizika spojená s užíváním návykových látek, zejména přenos
infekčních nemocí mezi uživateli drog, výměnou injekčního
materiálu za čistý a zprostředkováním orientačních testů
na infekční nemoci.
2. Služba se snaží nenásilnou formou motivovat uživatele ke změně
rizikového chování směrem k bezpečnějšímu užívání a změně
životního stylu vedoucí až k abstinenci.
3. Opatření se dotýká i osob blízkých uživatelům závislým
na návykových látkách, kterým služba poskytuje informace
o problematice užívání drog a možnostech řešení obtížných
vztahových, sociálních, ekonomických a právních situací,
jež s užíváním drog souvisí.
4. Opatření má pozitivní dopad také na širokou veřejnost v oblasti
ochrany veřejného zdraví, jelikož se zaměřuje na shromažďování
a likvidaci použitého injekčního materiálu, čímž snižuje riziko
šíření infekčních nemocí.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
3. nedostatečná kapacita služby
4. negativní postoj veřejnosti ke službě
1. poskytování sociální služby terénní program
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaného odborného personálu
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
2 000 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, krajské a ostatní zdroje
KAPPA–HELP, z.s.
•

naplnění kapacity služby za rok

1

Kód opatření

4.1.2

2

Název opatření

Zachování a rozvoj terénních programů – Člověk v tísni, o.p.s.

Charakteristika
opatření

Opatření směřuje k zachování a rozvoji sociální služby terénní
program poskytovatele Člověk v tísni. Cílovou skupinou služby jsou
osoby starší 15 let, jež se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, která
je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Posláním
terénního programu je tyto osoby vyhledávat, motivovat a podporovat
tak, aby dokázaly obtížnou životní situaci identifikovat a aktivně řešit

3
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4
5
6
7

Cílová skupina
Druh služby
Forma služby
Vymezení územního
dopadu opatření

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

vlastními silami. Služba si klade za cíl předcházet rozvoji
nežádoucích sociálních jevů.
• Kapacita (pro celou Olomouckou pobočku): okamžitá
kapacita 19 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce (za přerovskou kancelář):
2 059,68 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči (pro celou Olomouckou
pobočku): 15,8 úvazku
21 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
30 terénní programy §69
1 terénní
SO ORP Přerov
1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu osob sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, jimž služba
pomáhá zastavit zhoršování jejich nepříznivé sociální situace
a v ideálním případě přispívá ke zlepšení jejich sociálních
dovedností a životní úrovně.
2. Uživatelům služby je zajištěna pomoc a poradenství při řešení
nepříznivé sociální situace v oblasti: nevyhovující nebo
nestabilní bydlení, dlouhodobá nezaměstnanost, zadluženost,
potíže se zvládáním rodinného rozpočtu, potíže s výchovou a péčí
o děti, sociální znevýhodnění z důvodu předsudků, sociálně
patologické jevy v rodině, nedostatek vědomostí vzhledem
k nízkému vzdělání a další.
3. Opatření směřuje k podpoře orientace uživatelů ve vztazích
odehrávajících se ve společenském prostředí a k podpoře sociální
integrace uživatelů.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
3. nedostatečná kapacita služby
4. nízká koordinace postupu se spolupracujícími institucemi
a z toho pramenící izolovanost terénního programu od ostatních
služeb
1. poskytování sociální služby terénní program
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaného odborného personálu
5. další vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách
6. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
2 161 500 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, evropské zdroje
Člověk v tísni, o.p.s.
•

naplnění kapacity služby za rok
158

1

Kód opatření

4.1.3

2

Název opatření

Zachování a rozvoj kontaktního centra-KAPPA–HELP, z.s.
Opatření směřuje k podpoře zachování a rozvoje ambulantní služby
kontaktní centrum KAPPA-HELP. Cílovou skupinou služby jsou
osoby starší 15 let ohrožené závislostí na nealkoholových návykových
látkách a osoby již závislé či experimentující. Kontaktní centrum je
nízkoprahovou sociální službou poskytující poradenství a služby
vedoucí ke snižování zdravotních, sociálních a právních rizik
spojených s užíváním nealkoholových návykových látek,
a to jak osobám, které tyto látky užívají, tak i jejich blízkému okolí.
• Kapacita: okamžitá kapacita 1 uživatel individuálně
a 6 uživatelů skupinová práce; denní kapacita 20 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 2 290 (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 3,625 úvazků
10 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
22 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

10 kontaktní centra §59

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu drogově
závislých osob, jimž služba pomáhá snižovat zdravotní a sociální
rizika spojená s užíváním návykových látek, zejména přenos
infekčních nemocí mezi uživateli drog, výměnou injekčního
materiálu za čistý a zprostředkováním orientačních testů
na infekční nemoci.
2. Služba se snaží nenásilnou formou motivovat uživatele ke změně
rizikového chování směrem k bezpečnějšímu užívání a změně
životního stylu vedoucí k abstinenci.
3. Opatření se dotýká i osob blízkých uživatelům závislých
na návykových látkách, kterým služba poskytuje informace
o problematice užívání drog a možnostech řešení obtížných
vztahových, sociálních, ekonomických a právních situací, které
souvisí s užíváním drog.
4. Opatření má pozitivní dopad také na širokou veřejnost v oblasti
ochrany veřejného zdraví, jelikož se zaměřuje na shromažďování
a likvidaci použitého injekčního materiálu, čímž snižuje riziko
šíření infekčních nemocí a na monitorování výskytu infekčních
nemocí.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
3. nedostatečná kapacita služby
4. negativní postoj veřejnosti ke službě
5. nevyhovující prostory, v nichž je služba poskytována
1. poskytování sociální služby kontaktní centrum
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaného odborného personálu
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
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Časový
11 harmonogram plnění
opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků
Space

2022-2024
2 300 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, krajské a ostatní zdroje
KAPPA–HELP, z.s.
•

naplnění kapacity služby za rok

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

25 sociální poradenství §37

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

4.1.4
Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – KAPPA–
HELP, z.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby odborného sociálního
poradenství v Centru pomoci a bezpečí. Posláním Centra pomoci
a bezpečí je poskytovat informace a pomoc osobám, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci tím, že se staly obětí trestného činu,
domácího násilí či obchodování s lidmi. Centrum nabízí pomoc
s řešením životní situace, posílení kompetencí, podporu při stabilizaci
psychického stavu a začlenění uživatelů zpět do společnosti
s ohledem na zachování jejich lidské důstojnosti. Služba je
poskytována osobám od 18 let věku.
• Kapacita: denní kapacita 6 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 1 505 (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 1,3 úvazku
4 oběti domácího násilí
5 oběti obchodu s lidmi
6 oběti trestné činnosti

1. Opatření má pozitivní dopad na cílovou skupinu obětí domácího
násilí, trestných činů a obchodu s lidmi. Služba uživatele
motivuje k řešení nepříznivé situace, podporuje při stabilizaci
jeho psychického stavu prostřednictvím psychologického
poradenství, poskytuje poradenství směřující ke zlepšení sociální
a právní situace a k posílení osobních a sociálních kompetencí,
což uživateli umožní návrat do běžného života.
2. Cílovým skupinám je zajištěna okamžitá pomoc v krizi.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
3. nedostatečná kapacita služby
1. poskytování sociální služby odborné sociální poradenství
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
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4. zajištění kvalifikovaného odborného personálu
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

2022-2024
1 400 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, krajské a ostatní zdroje
KAPPA–HELP, z.s.
•

naplnění kapacity služby za rok

Space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

20 osoby v krizi

5

Druh služby

25 sociální poradenství §37

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

4.1.5
Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Charita
Přerov
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby odborného sociálního
poradenství v Občanské poradně a poradně pro dlužníky. Služba
poskytuje poradenství v občanskoprávních záležitostech osobám
v nouzi a lidem, kteří ve své životní a sociální situaci potřebují
poradenské služby a kteří trpí sníženou schopností a dovedností
uplatňovat svá práva. Posláním občanské poradny je přispět k řešení
nepříznivé sociální situace uživatelů, k jejich lepší informovanosti
a znalosti jejich práv a povinností. Poradna se zaměřuje na dluhovou
problematiku, zejména na řešení dluhů prostřednictvím insolvenčních
návrhů.
• Kapacita: okamžitá kapacita 2 uživatelé
• Počet hodin přímé sociální práce: 1 468 (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 1,5 úvazku

1. Pozitivním dopadem opatření je zabezpečení pomoci osobám
v krizi při řešení jejich nepříznivé sociální situace, zajištění
informovanosti o jejich právech a povinnostech a poskytování
poradenství v oblasti dluhové problematiky, v občanskoprávních otázkách, v oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání,
v oblasti rodinného práva i v sociálně právní oblasti.
2. Uživatelům, kteří se potýkají s problémem zadluženosti, je
poskytnuto poradenství a pomoc se zpracováním návrhu
na povolení oddlužení.
3. Uživatelé se naučí znát svá práva a povinnosti, umí vyjádřit
své potřeby a jsou schopni řešit problémy vlastními silami.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
3. nedostatečná kapacita služby
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10

11
12
13
14
15

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření
Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1.
2.
3.
4.
5.

poskytování sociální služby odborné sociální poradenství
naplňování standardů kvality
zajištění finančních prostředků na provoz služby
zajištění kvalifikovaného odborného personálu
průběžné hodnocení kvality a efektivity služby

2022-2024
1 450 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace kraje a obcí
Charita Přerov
•

naplnění kapacity služby za rok

Space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

4 oběti domácího násilí

5

Druh služby

9 intervenční centra §60a

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

Předpokládané
dopady opatření

1. Ohroženým osobám je poskytnuta pomoc při zajištění bezpečí.
2. Pro cílovou skupina je zabezpečena pomoc při řešení krizové
situace a podpora vedoucí ke stabilizaci jejich psychického stavu
a sociální situace.
3. Uživatelům
je
poskytováno
odborné
poradenství,
které napomůže k posílení osobních a sociálních kompetencí
uživatelů tak, aby se mohli vrátit do normálního života bez násilí.
4. Služba také přispívá ke zvýšení povědomí laické i odborné
veřejnosti o problematice domácího násilí a usiluje
o prohlubování
mezioborové
spolupráce
s institucemi,
které by se mohly podílet na řešení této problematiky.

8

4.1.6
Zachování a rozvoj intervenčního centra – Středisko sociální
prevence Olomouc, příspěvková organizace, Poradna pro rodinu
Přerov
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby intervenčního centra
v Poradně pro rodinu Přerov. Služba, poskytovaná ambulantní
i terénní formou, je zaměřena na pomoc osobám ohroženým
domácím násilím či nebezpečným pronásledováním v souvislosti
s domácím násilím. Služba poskytuje uživatelům prostřednictvím
psychologické pomoci a sociálního a právního poradenství podporu
při získávání orientace ve složité životní situaci a při hledání
optimálního řešení situace.
• Kapacita: okamžitá kapacita 1 intervence, max. denní
kapacita 3 intervence
• Počet hodin přímé sociální práce: 430 hodin (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 1,26 úvazku
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9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

nedostatek finančních prostředků
nevyhovující prostory pro poskytování služby
nedostatek kvalifikovaných pracovníků
nedostatečná kapacita služby
poskytování sociální služby intervenční centrum
naplňování standardů kvality
zajištění finančních prostředků na provoz služby
zajištění kvalifikovaných odborných pracovníků
prohlubování interdisciplinární spolupráce
realizace aktivit preventivního charakteru cílených na širokou
a odbornou veřejnost
7. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
8. jednání se zřizovatelem o získání vhodnějších prostor
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2022-2024
4 100 000 Kč/rok (celkově pro Středisko sociální prevence
Olomouc)
Státní rozpočet, ostatní zdroje
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace,
Poradna pro rodinu Přerov
•

počet intervencí za rok

Space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

7 osoby bez přístřeší

5

Druh služby

12 nízkoprahová denní centra §61

6

Forma služby

1 terénní, 2 ambulantní

7
8

Vymezení územního
dopadu opatření
Předpokládané
dopady opatření

4.1.7
Zachování a rozvoj nízkoprahového denního centra – Charita
Přerov
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby nízkoprahové denní
centrum Lorenc. Cílem služby je zajistit bezpečný prostor osobám,
které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou
stabilního bydlení. Služba pomáhá prostřednictvím materiální
pomoci a sociálního poradenství osobám bez přístřeší se zajištěním
základních životních potřeb a motivuje je k aktivnímu řešení
nepříznivé sociální situace.
• Kapacita ambulantní formy: okamžitá kapacita 16 uživatelů,
denní kapacita 34 uživatelů
• Kapacita ambulantní formy: okamžitá kapacita 2 uživatelé,
denní kapacita 8 uživatelů
• Počet hodin přímé sociální práce: 2 892 (rok 2020)
• Počet úvazků v přímé péči: 3,8 úvazku

SO ORP Přerov
1. Pozitivním dopadem opatření je zmírnění negativních důsledků
bezdomovectví pro jednotlivce i společnost.
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9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření:
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

2. Osobám bez přístřeší je zajištěno uspokojení základních
životních potřeb včetně potřeby fyzického a psychického
odpočinku, zprostředkována odborná zdravotní péče
a poskytnuta podpora při obstarávání osobních záležitostí
i při získávání a prohlubování sociálních kompetencí.
3. Uživatelé služby získají schopnosti a dovednosti,
které jim umožní najít řešení nepříznivé situace a začlenit
se znovu do běžného života společnosti.
4. Služba usiluje také o podporu osvěty o problematice
bezdomovectví a odstraňování předsudků o lidech bez domova.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
3. nedostatečná kapacita služby
1. poskytování sociální služby nízkoprahové denní centrum
2. naplňování standardů kvality
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zajištění kvalifikovaného odborného personálu
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
2022-2024
3 450 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí-město Přerov, Úřad práce, ostatní zdroje
Charita Přerov
•

naplnění kapacity služby za rok

Space
1

Kód opatření

4.1.8

2

Název opatření

Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou
skupinu Osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny
působících v rámci správního obvodu ORP Přerov

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

-

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

Opatření směřuje k podpoře dalších registrovaných sociálních služeb,
jimž není věnováno samostatné opatření a které poskytují pomoc,
podporu či poradenství níže uvedeným cílovým skupinám na území
ORP Přerov.
2 etnické menšiny
4 oběti domácího násilí
7 osoby bez přístřeší
10 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
20 osoby v krizi
21 osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
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8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10
11
12
13
14
15

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření
Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1. Je zajištěna podpora ostatním registrovaným sociálním službám
(zejména se sídlem mimo území ORP Přerov), které poskytují
pomoc a péči uživatelům z daných cílových skupin na území
ORP Přerov.
2. Je zajištěna potřebná pomoc a péče pro dané cílové skupiny.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatečná informovanost veřejnosti o nabídce sociálních
služeb
1. podpora ostatních registrovaných sociálních služeb
2. zajištění potřebné péče pro uvedené cílové skupiny
2022-2024
Nelze předem určit.
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
•

počet podpořených služeb za rok

Číslo/kód
Cíl

4.2
Podpora vzniku nových sociálních služeb
Cílem je podpořit nově vznikající sociální služby na území Přerovska,
Charakteristika které jsou potřeba pro doplnění komplexnosti registrovaných sociálních
cíle
služeb pro cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním vyloučením
a etnické menšiny.
Opatření
4.2.1 Podpora záměru vzniku nové sociální služby Noclehárna
vedoucí
4.2.2 Podpora záměru vzniku nové sociální služby azylový dům
k naplnění cíle
pro osoby bez přístřeší – Charita Přerov
1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

7 osoby bez přístřeší

5

Druh služby

14 noclehárny §63

6

Forma služby

2 ambulantní

4.2.1
Podpora záměru vzniku nové sociální služby noclehárna
Opatření je zaměřeno na podporu vzniku sociální služby noclehárna,
která by nabídla osobám bez přístřeší možnost přenocování
v bezpečném prostředí. Základní možnost přespání a hygieny je
doplněna o podporu a pomoc při řešení obtížné sociální situace
uživatele. Potřebnost zřízení dané sociální služby vyplývá z analýz
a z praxe poskytovatelů sociálních služeb i sociálních pracovníků
MMPr. Pro osoby bez přístřeší je v Přerově poskytována služba
nízkoprahové denní centrum, doplněná v zimních měsících
v mrazivém počasí o službu sedárna. Zřízení sociální služby
noclehárna by účelně rozšířilo nabídku sociálních služeb pro danou
cílovou skupinu.
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7

Vymezení územního
dopadu opatření

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

Město Přerov
1. Vznik chybějící sociální služby noclehárna pro osoby
bez přístřeší.
2. Nová sociální služba umožní osobám v nepříznivé životní situaci
spojené se ztrátou bydlení přečkat noc v bezpečném prostředí.
3. Sociální služba zároveň zajišťuje pro uživatele odborné
poradenství a podporu při samostatném aktivním nalézání řešení
jejich složité životní situace, což povede k jejich stabilizaci
a k návratu do společnosti.
4. Rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb pro osoby
bez přístřeší na území města Přerova.
1. nepodaří se zajistit prostory pro poskytování služby
2. nepodaří se zajistit finanční prostředky na provoz služby
3. nezájem poskytovatelů o zřízení služby noclehárna
4. nezájem uživatelů o službu
1. nalezení poskytovatele sociální služby noclehárna
2. nalezení vhodných prostor pro poskytování služby a jejich
vybavení v souladu se standardy kvality služby noclehárna
3. příprava zprovoznění noclehárny, vypracování metodiky
a standardů kvality dané služby
4. zajištění finančních prostředků na provoz služby
5. zřízení sociální služby noclehárna, registrace služby
2022-2024
Nelze předem určit.
Evropské zdroje, veřejné zdroje, ostatní zdroje financí
Poskytovatelé sociálních služeb
•
•
•

nalezení poskytovatele služby noclehárna
zajištění prostor pro poskytování služby
zřízení a registrace služby

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1

Kód opatření

4.2.2

2

Název opatření

Podpora záměru vzniku nové sociální služby azylový dům
pro osoby bez přístřeší – Charita Přerov

3

Charakteristika
opatření

Opatření je zaměřeno na podporu vzniku sociální služby azylový
dům, která poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Potřebnost
zřízení dané služby vyplývá z analýz a z praxe poskytovatelů
sociálních služeb i sociálních pracovníků MMPr. Nově zřízená služba
by navazovala na službu Nízkoprahové denní centrum Lorenc
Charity Přerov a úzce by s ní spolupracovala. Zřízením sociální
služby azylový dům se významně rozšíří a zkvalitní nabídka
sociálních služeb pro danou cílovou skupinu v Přerově.

4

Cílová skupina

7 osoby bez přístřeší
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5

Druh služby

1 azylové domy §57

6

Forma služby

3 pobytová

7

Vymezení územního
dopadu opatření

prioritně Město Přerov, dle kapacity služby i ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
13

1. Vznik chybějící sociální služby azylový dům pro osoby
bez přístřeší.
2. Nová sociální služba poskytne podporu osobám, které se ocitly v
nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Uživatelé
jsou směřováni k rozvoji schopností a dovedností, jež jim umožní
řešit nepříznivou situaci a začlenit se zpět do společnosti.
3. Sociální služba zároveň zajišťuje uživatelům odborné
poradenství a pomoc při hledání vlastního bydlení, vyřizování
sociálních dávek, splácení dluhů či hledání zaměstnání.
4. Rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb pro osoby
bez přístřeší na území města Přerova.
1. nepodaří se zajistit prostory pro poskytování služby
2. nepodaří se zajistit finanční prostředky na zajištění a vybavení
prostor, aby byly splněny doporučené standardy kvality služby
3. nezájem uživatelů o službu
1. nalezení vhodných prostor pro poskytování služby a jejich
vybavení v souladu se standardy kvality služby azylový dům
2. příprava zprovoznění azylového domu, vypracování metodiky
a standardů kvality dané služby, zajištění kvalifikovaného
personálu
3. zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. zřízení sociální služby azylový dům pro osoby bez přístřeší,
registrace služby
5. poskytování sociální služby azylový dům pro osoby bez přístřeší
2023 – 2024
Náklady na stavební úpravy objektu: 15 000 000 Kč
Náklady na vybavení a zázemí pro uživatele a pracovníky: 1 000
000 Kč
Roční náklady na provoz sociální služby azylový dům: 3 000 000
Kč
Stavební úpravy: dotace MMR
Náklady na provoz: MPSV, Olomoucký kraj, obce
Charita Přerov
•

Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků

•
•

zajištění prostor, finančních prostředků a kvalifikovaného
personálu
zřízení a registrace služby
poskytování služby azylový dům – počet lůžek
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Číslo/kód
Cíl

4.3
Podpora a rozvoj návazných služeb aktivit pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením a etnické menšiny
Cílem je podpořit návaznou oblast pro cílovou skupinu osoby ohrožené
Charakteristika
sociálním vyloučením a etnické menšiny. V rámci cíle se zabýváme
cíle
i takovými opatřeními, které vedou k rozvoji těchto služeb.
4.3.1 Podpora projektů realizovaných v rámci prevence kriminality
4.3.2 Zachování a podpora projektu Tréninkové bydlení a Krizové
bydlení
4.3.3 Podpora krizového bydlení v Krizové ubytovací jednotce
v Kojetíně– Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.
4.3.4 Podpora projektu Restorativní programy a právní poradenství
KAPPA-HELP
Opatření
4.3.5 Podpora a rozvoj komunitní práce – Člověk v tísni, o.p.s.
vedoucí
4.3.6 Zachování a rozvoj resocializačních programů pro mladistvé
k naplnění cíle
a dospělé delikventy – Člověk v tísni, o.p.s.
4.3.7 Zachování a rozvoj Programu individuálního poradenství
ke zvládnutí agresivního a impulzivního chování – H. U. L. K
– Člověk v tísni, o.p.s.
4.3.8 Podpora realizace a rozvoje projektu Iglou
4.3.9 Podpora dluhového poradenství
4.3.10 Podpora dalších návazných aktivit a projektů pro cílovou
skupinu pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny
1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4.3.1
Podpora projektů realizovaných v rámci prevence kriminality
Opatření je zaměřeno na podporu projektů a aktivit, které směřují
k předcházení páchání kriminality a snižování obav veřejnosti
z protiprávního jednání. V rámci prevence kriminality jsou
realizovány projekty financované z dotací Ministerstva vnitra ČR
a pravidelně se konají setkání pracovních skupin:
• projekt Asistent prevence kriminality: ve městě působí
asistenti, kteří spadají pod Městskou policii Přerov a monitorují
území v sociálně vyloučených lokalitách. Vykonávají dohled nad
veřejným pořádkem, předávají policii informace o zjištěném
protiprávním jednání a zajišťují zvýšený pocit bezpečí v lokalitě.
• projekt Domovník – preventista: úkolem domovníků je dohlížet
na pořádek v městských domech v sociálně vyloučených
lokalitách a předcházet porušování pravidel občanského
a sousedského soužití.
• projekt Modernizace městského kamerového dohlížecího
systému: v letech 2022-2024 hodlá statutární město Přerov
pokračovat v modernizaci či rozšiřování kamerových bodů.
• projekt Pobytové a kontinuální aktivity pro děti ohrožené
sociálním vyloučením: účelem projektu je poskytnout dětem
ohroženým sociálním vyloučením ve věku 3 – 15 let z evidence
OSPOD aktivity s preventivními prvky směřující k eliminaci
sociálně patologických jevů. Aktivity budou zaměřeny
na vzdělávací a sportovní činnost a environmentální výchovu.
• pracovní skupina prevence kriminality
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•

pracovní skupina pro sociálně nežádoucí jevy: je složena
ze zástupců politických stran a případných poradců. Řeší sociálně
nežádoucí jevy na území města Přerova. Pracovní skupinu řídí
a svolává primátor města.
• pracovní skupina Tour de dvůr: je svolávána Policií ČR
za účelem monitoringu konkrétních problémů (záškoláctví,
sociálně nežádoucí jevy), zejména v sociálně vyloučených
lokalitách.
2 etnické menšiny
21 osoby ohrožené sociálním vyloučením

4

Cílová skupina

5

Druh služby

-

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1. Snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků, zejména
v sociálně vyloučených lokalitách, a posílení pocitu bezpečí
u obyvatel města.
2. Prevence kriminality a nežádoucího chování u mládeže.
3. Prevence porušování pravidel občanského a sousedského soužití.
4. Prevence rasově motivovaných sporů a extremistických projevů.
5. Zlepšení veřejného pořádku.
6. Posílení osobní odpovědnosti občanů za dodržování základních
bezpečnostních standardů a domovního řádu.
7. Prevence a řešení negativních situací, běžných v domech
v sociálně vyloučených lokalitách, jako je neudržování pořádku,
nedodržování nočního klidu, drobné krádeže, poškozování
zařízení, užívání návykových látek aj.
8. Zaměstnávání osob z řad sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených na pozici asistent prevence kriminality
a domovník–preventista je jedním z nástrojů sociálního
začleňování, který pro dotčené osoby znamená možnost zvýšení
pracovních a sociálních kompetencí.
1. nedostatek finančních prostředků na dotační programy
2. nezájem osob vykonávat pozici domovník – preventista
1. realizace projektů MV ČR
2. zajištění udržitelnosti projektů
3. zajištění finančních prostředků
4. činnost pracovních skupin
2022-2024
Projekty MV ČR: 2 200 000 Kč/rok
Dotační prostředky Ministerstva vnitra ČR za finanční spoluúčasti
města Přerova
Městská policie Přerov; Statutární město Přerov – Odbor sociálních
věcí a školství
• realizace projektu Asistent prevence kriminality; počet
asistentů
• realizace projektu Domovník – preventista; počet domovníků
• pokračování modernizace kamerového systému
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•
•

realizace projektu Pobytové a kontinuální aktivity pro děti
ohrožené sociálním vyloučením; počet aktivit
počet setkání pracovních skupin

Space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

34 ostatní: návazná služba

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

4.3.2
Zachování a podpora projektu Tréninkové bydlení a Krizové
bydlení
Opatření směřuje k podpoře projektů Krizové bydlení a Tréninkové
bydlení. Realizátorem obou projektů je Oddělení sociální prevence
a pomoci Odboru sociálních věcí a školství MMPr.
Krizové bydlení slouží jako náhradní krátkodobé bydlení k překlenutí
krizové životní situace maximálně 2 osob, a to osob blízkých,
s ohledem na velikost a dispozici bytu. Pobyt zde je omezen na dobu
nezbytně nutnou.
Tréninkové bydlení probíhá v sociálních a dostupných bytech. Cílem
projektu je zlepšit kvalitu života dotčených obyvatel města,
aktivizovat je a motivovat je k přijetí zodpovědnosti za své základní
potřeby, a zároveň preventivně předcházet ztrátám bydlení a s tím
spojeným sociálně patologickým jevům.
20 osoby v krizi
21 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
24 rodiny s dítětem/dětmi
25 senioři

1. Zabránění sociálnímu vyloučení v případě krizové události.
2. Odvrácení nepříznivé sociální situace v krizové životní události.
3. Umožnění vhodného bydlení osobám, které neplní podmínky
vnitřního předpisu.
4. Jistá forma sociální rehabilitace – intenzivní spolupráce s rodinou
při získávání kompetencí k samostatnému bydlení.
1. nenaplnění kapacity
2. náklady na provoz nese SMP
3. zničení či znehodnocení majetku SMP
4. hrozba problematického ukončení nájmu v případě porušování
kolektivního soužití
5. nespolupráce klienta se sociálním pracovníkem TB či KB
6. i přes intenzivní spolupráci se sociálním pracovníkem
se klientům nepodaří získat kompetence k samostatnému bydlení
1. realizace projektů Krizové bydlení a Tréninkové bydlení
2. vyhledávání vhodných klientů, i ve spolupráci s jinými subjekty
poskytujícími sociální práci
3. navázání spolupráce ještě před zapojením do projektu
4. jednání kazuistické skupiny
5. přidělení bytu
6. intenzivní sociální práce
2022-2024
170

Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření

Bez finančních nákladů (projekt zajišťují sociální pracovníci
Oddělení sociální prevence a pomoci)
Statutární město Přerov – Odbor sociálních věcí a školství
•
•
•

Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků

počet krizových bytů: 3
pokračování projektu Tréninkové bydlení
počet rodin, které úspěšně ukončily TB a získaly nájemní
smlouvu k obecnímu bytu s možností prodloužení smlouvy

space
1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

20 osoby v krizi

5

Druh služby

34 ostatní služby: návazná služba

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Kojetín a místní části Kovalovice a Popůvky

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

4.3.3
Podpora krizového bydlení v Krizové ubytovací jednotce
v Kojetíně – Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.
Opatření je zaměřeno na podporu krizového bydlení v Krizové
ubytovací jednotce – DPS, kterou provozuje Centrum sociálních
služeb Kojetín. Jednotka slouží ke krátkodobému ubytování
v krizových životních situacích. Pomáhá řešit akutní bytovou krizi
týraných osob, matek s dětmi v tísni, či starších a zdravotně
postižených osob při zhoršení jejich zdravotního stavu, kdy není
možné tyto osoby ponechat ve stávajícím bytě z důvodu nezvládnutí
péče o svou osobu.

1. Opatření řeší krizovou situaci osob, které se ocitnou v nouzi
spojené se ztrátou bydlení či s nemožností setrvat ve stávajícím
bytě. Osobám je na dobu nezbytně nutnou poskytnuto krizové
ubytování.
2. Poskytovaná pomoc při překlenutí tíživé životní situace působí
preventivně proti sociálnímu vyloučení v případě ztráty
důstojného bydlení.
1. přetlak zájemců o ubytování k KUJ
2. zrušení KUJ a využití jejich prostor jako klasického bytu na DPS
3. nenadálá havárie na zařízení umístěném v bytě a následné
znemožnění ubytování cílové skupiny
1. zajištění provozu krizové ubytovací jednotky
2. zajištění finančních prostředků na provoz KUJ
3. uzavírání smlouvy o poskytnutí krátkodobého ubytování
4. spolupráce s dalšími organizacemi, úřady a institucemi
5. propagace krizové ubytovací jednotky, informovanost široké
veřejnosti
2022-2024
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Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků
space

36 650 Kč/rok
Tržby od uživatelů, příspěvek na provoz od zřizovatele – Města
Kojetín
Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.
•

obsazenost krizové ubytovací jednotky (počet dní za rok)

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

34 ostatní: návazná služba

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

Předpokládané
dopady opatření

1. Obětem trestné činnosti jsou poskytovány komplexní, provázané
služby, psychologická podpora a právní poradenství.
2. Podpora je poskytována také pachatelům trestné činnosti, kteří
mají zájem změnit své chování a napravit újmu způsobenou oběti.
Pachatel má možnost pochopit, jak trestný čin druhému ublížil,
převzít zodpovědnost za důsledky vlastního jednání, odčinit,
co způsobil, a hledat cestu k nápravě.
3. Změna chování pachatele směrem ke společensky žádoucímu
chování je významná nejen pro zúčastněné osoby, ale pro širokou
veřejnost v oblasti prevence kriminality. Je eliminována recidiva
pachatele trestné činnosti.

8

4.3.4
Podpora projektu Restorativní programy a právní poradenství
KAPPA-HELP, z.s.
Opatření směřuje k podpoře projektu zaměřeného na pomoc obětem
a pachatelům trestné činnosti. Projekt zahrnuje poskytování právního
poradenství obětem a restorativní programy pro oběti a pro pachatele,
kteří chtějí napravit své protiprávní jednání.
Organizace KAPPA-HELP, z.s. realizuje Poradnu pro oběti (právní
poradenství) a Restorativní programy, schválené a akreditované
Ministerstvem spravedlnosti a vycházející z akreditačních pravidel
a standardů kvality.
Opatření reaguje na potřebu mediační spolupráce s obětí
a pachatelem, jimž je prostřednictvím projektu nabídnut bezpečný
prostor pro setkání a rozmluvu o tom, jaký měl trestný čin dopad
na jejich životy a jak způsobené následky napravit. Projekt
předpokládá úzkou spolupráci s Probační a mediační službou,
se sociální službou Centrum pomoci a bezpečí, s programem
Centrum pomoci pro rodiny i s dalšími subjekty a institucemi.
Projekt zahrnuje programy pro oběti trestné činnosti, právní
a psychologicko-terapeutickou činnost, asistované kontakty, mediace
a restorativní konference. Dané aktivity rozšiřují sociální služby
a přímo na ně navazují.
6 oběti trestné činnosti
23 pachatelé trestné činnosti
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9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

4. Je zajištěna mediace, restorativní pomoc, rodinné, restorativní
a případové konference a psychologicko-terapeutická péče,
jejímž cílem je zajištění adekvátní omluvy ze strany pachatele
a napravení narušených mezilidských vztahů.
5. Cílovým skupinám je zajištěna okamžitá pomoc v krizi.
1. nezájem cílových skupin o zapojení do programu, obavy
ze vzájemného setkání a z aktivního řešení krizové situace
2. nezájem pachatelů o změnu negativního chování, o nápravu
důsledků protiprávního jednání a o přijetí odpovědnosti
3. nedostatek finančních prostředků
4. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
5. nedostatečná kapacita programu
1. realizace projektu Restorativní programy a právní poradenství
KAPPA-HELP
2. naplňování standardů kvality dle zákona o obětech
3. poskytování specifické péče cílovým skupinám oběti a pachatelé
trestné činnosti
4. vytváření bezpečného prostoru pro vzájemný dialog, sdílení
a vyjádření emocí, pochopení následků trestného činu a převzetí
odpovědnosti za důsledky vlastního jednání
5. zajištění kvalifikovaných pracovníků
6. spolupráce s Probační a mediační službou a dalšími
zainteresovanými subjekty a institucemi
7. zajištění finančních prostředků na realizaci projektu
8. podpora projektu z dotačního programu statutárního města
Přerova
9. průběžné hodnocení kvality a efektivity programů
2022-2024
1 500 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, krajské a ostatní zdroje
KAPPA-HELP, z.s.
•
•

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

•
•
•

počet obětí zapojených do Restorativních programů za rok
počet pachatelů zapojených do Restorativních programů
za rok
počet obětí zapojených do Poradny pro oběti za rok
počet výkonů v Restorativních programech za rok
počet výkonů v Poradně pro oběti za rok

4.3.5
Podpora a rozvoj komunitní práce – Člověk v tísni, o.p.s.
Opatření směřuje k podpoře komunitní práce ve městě Přerově,
zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Cílem komunitní práce je
aktivizace lidí, rozvoj jejich kompetencí a přebírání osobní
odpovědnosti za sebe i své okolí. Komunitní práce je zaměřena
na řešení sociálních problémů prostřednictvím podpory společenství
v místech, kde lidé žijí a kde se potýkají s problémy, které jdou nad
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4
5
6
7

Cílová skupina
Druh služby
Forma služby
Vymezení územního
dopadu opatření

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

rámec možností individuální sociální práce. Směřuje k vyvolání
a podporování změny v rámci místního společenství.
21 osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
34 ostatní: návazná služba
Město Přerov
1. Pozitivním dopadem komunitní práce je aktivizace a podpora
obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit. Realizace komunitních
aktivit je nástrojem pozitivní změny v rámci SVL: lidé jsou
motivováni k hledání řešení nových i dlouhodobých
témat/problémů (které sami přinášejí) uvnitř i vně SVL. Lidé si
uvědomují své závazky a práva a znají prostředky, jak jich
dosahovat. Lidé přebírají odpovědnost za proces a výsledek
aktivit. Komunikují s dalšími aktéry, kteří jsou v tématu důležití.
2. Realizace volnočasových aktivit pro děti a mládež vede
k posilování schopností a dovedností účastníků a přispívá
k sociálnímu začleňování. Podporovány jsou aktivity, které
pomáhají nasměrovat chování mladých lidí ohrožených sociálně
patologickými jevy (drogy, kriminalita, internet, aj.) k pozitivní
změně.
1. úpadek zájmu obyvatel o hledání řešení témat a neudržení
a rozpad jádrové skupiny
2. nedostatečná spolupráce ze strany zástupců města odpovědných
za situaci v SVL
3. nedostatek financí na zajištění služby
4. prohlubování segregace
1. realizace komunitní práce a doplňujících aktivit
2. zajištění finančních prostředků
3. spolupráce s dalšími NNO působícími v sociálně vyloučených
lokalitách
4. iniciace spolupráce statutárního města Přerova v rámci
aktivního přístupu k řešení sociálně vyloučených lokalit
5. spolupráce obyvatel a pracovníků na strategických rozhodnutích
a jednáních města Přerova týkajících se SVL a etnických
menšin
6. průběžná evaluace projektu
2022-2024
1 900 000 Kč/rok
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Olomoucký kraj, OPZ+,
dotace obcí (město Přerov), Norské Fondy
Člověk v tísni, o.p.s.
•
•
•

organizovanost obyvatel SVL – fungující jádrová skupina
počet realizovaných akcí
provoz služby

Spac
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.1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

34 ostatní služby: návazná služba

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový
11 harmonogram plnění
opatření:
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje

4.3.6
Zachování a rozvoj resocializačních programů pro mladistvé
a dospělé delikventy – Člověk v tísni, o.p.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji resocializačních programů
pro rozvoj sociálních dovedností a pro snížení rizikových faktorů
recidivy. Programy reagují na potřebu MS ČR a Probační mediační
služby ČR mít účinný nástroj pro práci s mladými delikventy
a dospělými pachateli trestné činnosti. Tímto nástrojem může být
právě specifický, strukturovaný způsob práce. Programy uspokojí
poptávku po takovém programu i návazných službách pro jejich
klienty.
23 pachatelé trestné činnosti
Pozn.: nejčastěji mladiství ve věku 15 až 18 let a dospělí, u kterých je
z trestně právního hlediska indikováno uplatnění odklonu
od standardního průběhu v trestním řízení a je uloženo, se souhlasem
klienta, zúčastnit se probačního programu anebo byl klient zařazen
do programu v rámci probačního plánu dohledu probačním úředníkem

1. Snahou RP je posílit a podpořit pozitivní zdroje mladistvých
i dospělých obviněných, které jim umožní znovu se začlenit
do společnosti a vést život v souladu se zákonem a společenskými
pravidly. Pachatelé získávají nové sociální dovednosti
a kompetence potřebné pro řešení problémů i praktické dovednosti
pro soběstačný život.
2. Programy motivují pachatele ke změně myšlení, k sebereflexi
vlastního kriminálního jednání a k uvědomění si důsledků svého
jednání a rozsahu dopadů na oběť a další osoby dotčené trestným
činem.
3. Pozitivním dopadem je omezování rizik opakování trestné
činnosti (snížení recidivy), zohlednění zájmů poškozených
i nejbližších osob a ochrana společnosti.
1. nedostatek finančních prostředků na provoz služby
2. nedostatek kvalifikovaného personálu
3. nízká koordinace postupu se spolupracujícími institucemi a z toho
pramenící nedostatek klientů programu
1. realizace resocializačních programů
2. zajištění finančních prostředků na realizaci programů
3. zajištění kvalifikovaného personálu
4. naplnění kapacity programů
5. průběžné hodnocení kvality a efektivity programů
2022 – 2024
201 914 Kč/rok (na všechny resocializační programy)
Státní rozpočet, dotace obcí, dotace Olomouckého kraje
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Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků
space
14

Člověk v tísni, o.p.s.
•

naplnění kapacity programů

1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

34 ostatní služby: návazná služba

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření:

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11

Časový harmonogram
plnění opatření

4.3.7
Zachování a rozvoj Programu individuálního poradenství
ke zvládnutí agresivního a impulzivního chování – H. U. L. K –
Člověk v tísni, o.p.s.
Opatření směřuje k zachování a rozvoji resocializačního Programu
zvládání agresivního a impulzivního chování určené pro pachatele
trestných činů. Tyto programy mohou mít pozitivní dopad na zvýšení
sebekontroly a zvládání emocionálních impulsů klientů. Pracuje
se v nich zejména na zlepšení dovednosti včas rozpoznat opakující
se problematické a kritické situace a nacházet jejich méně riziková
řešení bez projevení nevhodného či nepřiměřeného agresivního
chování, které má často výrazně negativní důsledky jak pro oběť,
tak pro pachatele.
23 pachatelé trestné činnosti
Pozn.: klientem se může stát pachatel trestného činu, kterému je 18+
let a program mu byl uložen na základě rozhodnutí soudu jakožto
přiměřená povinnost, nebo klient byl zařazen do programu v rámci
probačního plánu dohledu probačním úředníkem, nebo klient, který
se dopustil násilného trestného činu či přestupku byl zařazen
na základě doporučení kurátora či jiného subjektu.

1. Cílem opatření je zajištění dostupného programu pro pachatele,
kteří se trestného činu dopustili v důsledku nezvládnutí svých
emocí. Program umožní pachateli reflektovat svůj čin i jeho
pozadí a naučit se na hněv reagovat v budoucnu lépe.
2. S využitím registrovaných sociálních služeb poskytovatele je
klientům programu nabízena analýza jejich celkové
socioekonomické situace a následně je jim doporučeno vhodné
řešení jejich problému (v oblasti zadlužení, bydlení, pracovně
právních vztahů, dávkového systému aj.).
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatek kvalifikovaného odborného personálu
3. nedostatečná kapacita služby
4. nízká koordinace postupu se spolupracujícími institucemi
a z toho pramenící nedostatek klientů programu
1. realizace programu
2. zajištění finančních prostředků na realizaci programu
3. zajištění kvalifikovaného odborného personálu
4. průběžné hodnocení kvality a efektivity programu
2022-2024
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Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
15
výstupů a výsledků
space

201 914 Kč/rok (na všechny resocializační programy)
Státní rozpočet, dotace obcí, dotace Olomouckého kraje
Člověk v tísni, o.p.s.
•

naplnění kapacity programu

1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

7 osoby bez přístřeší

5

Druh služby

34 ostatní: návazná služba

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

Město Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

11
12
13
14
15

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládaní
realizátoři opatření
Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

4.3.8
Podpora realizace a rozvoje projektu Iglou
Opatření je zaměřeno na podporu projektu Iglou, který statutární
město Přerov realizuje pro osoby bez přístřeší. V rámci projektu jsou
osobám bez domova poskytovány nouzové sezónní přístřešky.
Projekt zahrnuje distribuci přístřešků uživatelům v zimním období
a zajištění pravidelné údržby přístřešků.

1. Cílem projektu Iglou je ochrana života a zdraví osoby
bez přístřeší v době, kdy venkovní teploty klesnou pod bod
mrazu.
2. Projekt Iglou plní v Přerově důležitou funkci, poněvadž ve městě
dosud neexistuje sociální služba noclehárna, kterou by lidé
bez domova mohli v mrazivém počasí využít.
1. uživatelé dají přednost jiným formám pomoci
2. konstrukční nedostatky zvolených přístřešků
3. poškození, zničení či ztráta přístřešků uživateli
4. problematický výběr vhodné lokality k umístění Iglou
1. realizace projektu Iglou
2. pořízení dalších přístřešků v případě zájmu uživatelů
3. propagace projektu
2022-2024
Statutární město Přerov – Odbor sociálních věcí a školství
•

počet zapůjčených iglou za rok

177

1
2

Kód opatření
Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

26 jiné: osoby v dluhové pasti

5

Druh služby

34 ostatní služby

6

Forma služby

2 ambulantní

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

4.3.9
Podpora dluhového poradenství – KAPPA-HELP, z.s.
Opatření je zaměřeno na podporu odborného poradenství v oblasti
dluhové problematiky. Jedná se o pomoc osobám, které se ocitly
ve finanční tísni či jsou ohroženy předlužeností. KAPPA-HELP, z.s.
poskytuje bezplatné odborné dluhové poradenství v poradně
akreditované Ministerstvem spravedlnosti pro poskytování služeb
v oblasti oddlužení.

1. Osobám, které se ocitají v tíživé situaci z důvodu dluhové zátěže,
je zajištěna pomoc s řešením jejich situace v oblasti exekucí,
splátkových kalendářů, žádostí o prominutí úroků z prodlení, atp.
Pro osoby, jež mají zájem o vyhlášení osobního bankrotu, poradci
zajišťují pomoc se sepsáním a podáním návrhu na povolení
insolvence.
2. Poskytovaná pomoc pomáhá předcházet negativním důsledkům
neřešení dluhů.
1. nedostatek finančních prostředků
2. nedostatek možností na podávání dotací / limity výzev
3. ukončení akreditovaného programu z důvodu dlouhodobé
finanční ztráty
1. poskytování dluhového poradenství
2. zajištění finančních prostředků
3. propagace služby dluhového poradenství
4. zajištění právníka, který je specialistou na oddlužení
2022-2024
200 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, krajské a ostatní zdroje
KAPPA–HELP, z.s.
•
•
•

počet intervencí za rok: 800
počet všech výkonů za rok
počet povolení oddlužení za rok: 45
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1

Kód opatření

2

Název opatření

3

Charakteristika
opatření

4

Cílová skupina

5

Druh služby

34 ostatní služby

6

Forma služby

-

7

Vymezení územního
dopadu opatření

SO ORP Přerov

8

Předpokládané
dopady opatření

9

Rizika a ohrožení
opatření

10

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření

Časový harmonogram
plnění opatření
Předpokládaná výše
12 finančních nákladů
na realizaci opatření
Předpokládané
13
finanční zdroje
Předpokládaní
14
realizátoři opatření
11

15

Hodnotící indikátory
výstupů a výsledků

4.3.10
Podpora dalších návazných aktivit a projektů pro cílovou
skupinu pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické
menšiny
Opatření směřuje k podpoře návazných služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením a etnické menšiny. Jedná se o nabídku
podpůrných činností, které nejsou sociálními službami dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale síť sociálních služeb
vhodně doplňují. Neziskové organizace prostřednictvím těchto
doprovodných aktivit poskytují daným cílovým skupinám pomoc
a podporu v oblastech, jimž se nevěnují registrované sociální služby.
2 etnické menšiny
21 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

1. Je zajištěna nabídka návazných služeb projektů a aktivit,
které se zaměřují na pomoc osobám ohroženým sociálním
vyloučením a etnickým menšinám.
1. nedostatek finančních prostředků na realizaci návazných služeb
2. nezájem NNO o realizaci návazných projektů a aktivit
1. realizace návazných služeb, aktivit a projektů pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením a etnické menšiny
2. zajištění finanční podpory návazných služeb
3. propagace návazných služeb, aktivit a projektů pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny
2022-2024
Nelze předem určit.
Poskytovatelé návazných služeb
•

počet dalších návazných aktivit a projektů pro cílovou
skupinu pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické
menšiny
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7 Implementace, hodnocení a aktualizace
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
7.1 Implementace Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na Přerovsku na období 2022-2024
Naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních na Přerovsku 2022-2024 bude probíhat
podle akčních plánů vypracovaných na jednotlivé roky a s respektováním priorit a obsahu
jednotlivých opatření, jak je definovaly pracovní skupiny a jak se budou průběžně vyvíjet
v reakci na aktuální situaci a zjištěné potřeby. Seznam cílů a opatření v realizačním plánu
představuje seznam priorit, tj. oblastí podpory ze strany Statutárního města Přerova.
Na realizaci navržených cílů a opatření se budou podílet subjekty uvedené u každého z nich.
Jedná se o Statutární město Přerov, nestátní neziskové organizace, jiné organizace, zájmová
sdružení a podnikatelské subjekty. V případě uvedení konkrétního subjektu coby realizátora
opatření, je popis tohoto subjektu uveden v katalogu poskytovatelů sociálních služeb.
Statutární město Přerov bude podporovat realizaci navržených cílů a opatření formou
partnerství, nefinanční podpory, předfinancování a spolufinancování projektů; sociální služby
bude podporovat rovněž v rámci svých rozpočtových možností.

7.2 Hodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na Přerovsku na období 2022-2024
Řídící skupina, jejíž svolavatelem je Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova,
bude pracovat po celou dobu platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na Přerovsku na období 2022–2024. Budou sledovat situaci v poskytování sociálních služeb
a potřeb obyvatel Přerovska. Koordinátor sociálních služeb zajistí monitoring plnění
jednotlivých cílů a opatření navržených ve Střednědobém plánu. Monitoringem zjištěné
informace budou základem pro (vy)hodnocení Střednědobého plánu, které bude probíhat
pod dohledem Řídící skupiny.
Hodnocení Střednědobého plánu Řídící skupinou bude probíhat vždy nejméně jednou ročně.
Zde bude projednána monitorovací zpráva a posouzeny jednotlivé realizované projekty
z hlediska jejich kvality, efektivity a naplnění cílů SPRSS. Hlavním cílem těchto jednání bude
průběžná příprava kvalitních podkladů pro aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb.

7.3 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na období 2022-2024
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je „živý dokument“. Jeho pravidelná aktualizace
umožní přizpůsobení plánu novým podmínkám a trendům. Aktualizace bude probíhat
pravidelně jednou za 3 roky zpravidla v těchto krocích:
•
•
•
•

aktualizace sociálně-demografické analýzy
analýza poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb
ekonomická analýza
zmapování situace v jednotlivých obcích v rámci SO ORP
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• stanovení prioritních oblastí pro nové období
• dopracování podrobných analýz pro prioritní oblasti
• návrh cílů a opatření

8 Závěr
Předkládaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přerovsku pro období 2022-2024
byl vypracován na základě procesu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS), jakožto
způsobu řešení problematiky sociálních služeb a zajištění jejich dostupnosti. Dokument byl
konzultován s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb na jednáních pracovních
skupin a Řídící skupiny.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přerovsku pro období 2022-2024 schválilo
Zastupitelstvo města Přerova na svém 22. zasedání dne 6. prosince 2021 usnesením
č. 2403/22/10/2021.
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Slovo závěrem
Plánování sociálních služeb má v Přerově dlouholetou podporu. Odbor sociálních věcí
a školství v rámci střednědobého plánování sociálních služeb usiluje o zvýšení kvality
a dosažitelnosti poskytovaných sociálních služeb, podporuje již existující sociální služby
a na základě zjištěných potřeb cílových skupin koordinuje zavedení nových, chybějících
sociálních služeb.
V rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku“
vznikl v rámci spolupráce s Centrem pro komunitní práci východní Morava tento strategický
dokument, který je výjimečný tím, že přestože vznikal v období nepříznivé epidemiologické
situace, podařilo se do plánování sociálních služeb plnohodnotně zapojit všechny potřebné
aktéry. Velmi si cením posílení místního partnerství a spolupráce mezi zadavatelem,
poskytovateli a uživateli sociálních služeb.
Věřím, že se tento dokument stane prostředkem pro podporu a rozvoj efektivních sociálních
služeb, které budou schopny reagovat na reálné potřeby občanů na území Přerovska.

Mgr. Romana Pospíšilová
vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
Magistrátu města Přerova
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Operační program Zaměstnanost
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