
Tabulky  opatření  komunitního  plánu  sociálních  služeb  a 
služeb  souvisejících  pro  roky  2014  až  2017 
k připomínkování

Úvodní slovo
Komunitní  plán  sociálních  služeb  a  služeb  souvisejících  pro  roky  2014-2017  je 

významný strategický dokument pro oblast sociálních služeb a služeb souvisejících. Cílem 
tohoto  plánu  je  zajistit  zejména  zachování  stávajících,  ale  také  rozvoj  nových  sociálních 
služeb a služeb souvisejících. 

Počátky komunitního plánování sociálních služeb jsou na Jesenicku v roce 2003. První 
Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010 byl sestaven a 
následně schválen  ve  všech 24 obcích  okresu  Jeseník.  Na něj  navazoval  Komunitní  plán 
sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011 až 2013. V roce 2013 se 
na jednání  jednotlivých mikroregionů prezentovala potřeba aktualizace komunitního plánu 
včetně jeho základních východisek. V průběhu téhož roku proběhla aktualizace a byl vytvořen 
Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2014-2017. 

Činnost řídící skupiny

Řídící skupina byla řídícím orgánem, který měl na starosti nastavení základních parametrů a  
řídící a koordinační činnost celého procesu komunitního plánování. Struktura členů řídící skupiny se 
mírně změnila a to zejména z důvodu komunálních voleb. V průběhu realizace komunitního plánu se 
scházela řídící skupina zhruba čtyřikrát ročně a řešila aktuální problémy, podílela se na přípravách 
konferencí  a  společných  setkání  a  reagovala  na  aktuální  potřeby  pracovních  skupin.  V průběhu 
realizace  se  podařilo  propojení  řídící  skupiny s komisí  pro  rodinu  a  sociální  věci  jako  poradním 
orgánem Rady města Jeseník. Po celou dobu aktualizace byl  uplatňován statut a jednací řád řídící 
skupiny a pracovních skupin. Informovanost mezi řídící skupinou a pracovními skupinami zajišťoval 
manažer KPSS Jesenicko. 
 Pro fázi aktualizace komunitního plánu spočívala funkce řídící skupiny zejména v nastavení 
základních parametrů aktualizace, tedy časovém trvání komunitního plánu, jeho struktury a podoby. 
Zároveň průběžně řešila potřeby pracovních skupin a další potřebné záležitosti. 

Seznam členů řídící skupiny

Jméno a příjmení Organizace
1. Ing. Marie Fomiczewová Zadavatel – Město Jeseník
2. Zdenka Lebdušková Zadavatel – Městský úřad Jeseník
3. Zuzana Jochmanová Zadavatel – Obec Kobylá nad Vidnavkou
4. Jana Křivánková Zadavatel – Městský úřad Jeseník
5. Mgr. Jana Macková Poskytovatel – Středisko pečovatelské služby Jeseník, p.o.
6. Ing. Jan Rotter Poskytovatel – Penzion pro seniory Jeseník
7. Mgr. Jiří Kovalčík Manažer KPSS Jesenicko – Městský úřad Jeseník

Činnost pracovních skupin

Činnost pracovních skupin probíhala po celou dobu realizace komunitního plánu a jejich role  
byla ve spoluúčasti na realizaci jednotlivých rozvojových cílů, monitorování naplňování komunitního 
plánu a zároveň také sloužila jako informační platforma pro předávání informací mezi jednotlivými  
poskytovateli sociálních služeb. Pro všechny členy zapojené do komunitního plánování jsme průběžně 
zajišťovali vzdělávání v této oblasti.

Role pracovních skupin byla velmi důležitá v rámci aktualizace komunitního plánu, protože 
v jednotlivých pracovních skupinách jsou zastoupeni odborníci z řad poskytovatelů sociálních služeb, 
zadavatelů, zástupci úřadů a institucí zabývajících se danou problematikou a také uživatelé sociálních 
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služeb. Toto složení pracovních skupin bylo východiskem pro kvalifikované stanovování potřeb pro 
oblast  sociálních  služeb  a  služeb  souvisejících.  Koncem  měsíce  srpna  2013  pracovní  skupiny 
dokončily  tvorbu  jednotlivých  opatření  a  následně  je  předaly  manažerovi  KPSS  Jesenicko  ke 
zpracování  do  Komunitního  plánu sociálních  služeb  Jesenicko.  Pracovní  skupiny do  komunitního 
plánu zpracovaly následující dokumenty:

1. SWOT analýzu stavu sociálních služeb na území okresu Jeseník pro svou cílovou skupinu
2. Popis cílových skupin
3. Zpracovaná opatření na základě skutečné potřebnosti a relevantních údajů, která budou řešit  

chybějící články sociálních služeb, či nejpalčivější problematiky,  které je nutno koncepčně 
vyřešit pro úspěšné nastavení systému sociálních služeb na daném území.

Organizační struktura



Společné opatření pro všechny pracovní skupiny a cílové skupiny 
uživatelů sociálních služeb
Cíl č. 1: Podpora informovanosti o sociálních službách a službách návazných poskytovatelů, 
uživatelů, široké veřejnosti, obcí a měst v regionu  
 

Číslo a název 
opatření:

Zmapování  toků  informací  o  sociálních  službách  a  zpracování 
koncepce  informační  podpory  poskytovatelů,  uživatelů,  široké 
veřejnosti, obcí a měst v regionu o sociálních službách a službách 
návazných

Popis opatření

Cílem  opatření  je  zmapování  současných  informačních  toků  o 
sociálních  službách,  kterými  se  dostávají  informace 
k poskytovatelům, uživatelům, široké veřejnosti, obcím a městům a 
dalším dotčeným subjektům o oblasti sociálních služeb a následné 
zpracování  koncepce,  která  vytvoří  koordinovaný  systém 
informovanosti o sociálních službách.
Poskytovatelé,  uživatelé,  široká  veřejnost,  obce  a  města  a  další 
dotčené subjekty mají dostatek kvalifikovaných informací o oblasti 
sociálních  služeb,  zejména  o  dostupnosti  jednotlivých  sociálních 
služeb  a  o  možnostech  řešení  akutní  i  dlouhodobé  situace 
vyžadující sociální služby.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

1. Vytvoření pracovního týmu ke zpracování koncepce 
informovanosti oslovením stávajících poskytovatelů 
sociálních služeb, obcí a zástupců veřejnosti – květen-září 
2014

2. Zmapování aktuálních toků informací o sociálních službách a 
dalších možností jejich rozšíření – září-prosinec 2014

3. Zpracování plánu přednášek o sociálních službách a 
komunitním plánování do škol, obcí a na další místa – leden – 
březen 2015

4. Zpracování koncepce informovanosti o sociálních službách – 
duben-červen 2015

5. Realizace koncepce
Zodpovědný 
realizátor 
opatření

manažer KPSS Jesenicko

Předpokládaný 
počet klientů

Dopad na všechny cílové skupiny, obce a města a širokou veřejnost 
na území okresu Jeseník.

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Zástupci poskytovatelů, uživatelů, odborné veřejnosti a dalších 
institucí a organizaci v pracovním týmu vytvářejícím koncepci

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

Finanční prostředky budou upřesněny ve zpracované koncepci 
informovanosti

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

Projekty přeshraniční spolupráce, nadace a nadační fondy, města a 
obce regionu, poskytovatelé sociálních služeb

Indikátory 
hodnocení

Vytvořený pracovní tým
Zpráva o stávajících informačních tocích o sociálních službách, 
jejich využívání a možných dalších způsobech
Zpracovaná koncepce informovanosti o sociálních službách
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Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP?

Ano

Cíl č. 2: Propagace rozvoje dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb v Jesenickém regionu a 
podpora udržení, rozvoje a rozšíření již existující dobrovolnické činnosti

Číslo a název 
opatření:

Zvyšování povědomí o dobrovolnictví 

Popis opatření

Opatření směřuje k rozšíření informovanosti o dobrovolnické práci 
v zařízeních poskytujících sociální služby cílové skupině senioři a její 
možné rozšíření i o další cílové skupiny. Dále je smyslem opatření 
kroky směřující k podpoře, udržení a rozvoji již existující 
dobrovolnické činnosti.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

1. Navázání spolupráce s krajskou pracovní skupinou zabývající 
se problematikou dobrovolnické činnosti 

2. Informovanost laické a odborné veřejnosti o možnostech a 
formách dobrovolnické práce

3. Navázání kontaktů s organizacemi s akreditovaným 
dobrovolnickým programem 
a jednání o možnostech navázání spolupráce (vysílající 
organizace)

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Poskytovatelé sociálních služeb se zájmem o využití dobrovolnictví

Předpokládaný 
počet klientů

Zájem o dobrovolníky projevili všichni poskytovatelé pro cílovou 
skupinu senioři, v každé organizaci by se jednalo cca o 5 klientů. 
Předpokládaný počet je 50. 

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Počet pracovníku potřebných pro zajištění dobrovolnictví vyplyne 
z počtu poskytovatelů sociálních služeb, kteří se budou chtít k této 
aktivitě přidat a následně z reálného počtu dobrovolníků. 
Předpokládá se cca 50 dobrovolníků.
 

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

Náklady vyplynou z předpokládaného počtu dobrovolníků a potřeby 
jejich zajištění. 

Indikátory 
hodnocení

1. Spolupráce s krajskou pracovní skupinou zabývající se 
problematikou dobrovolnické činnosti
2. Informace o dobrovolnictví v Jesenickém zpravodaji (např. 4x do 
roka)
3. Uspořádané besedy o dobrovolnictví se studenty jesenických škol, 
klubu seniorů, nezaměstnaných v evidenci ÚP, matky na rodičovské 
dovolené apod.

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP?

Ano



Cíl č.3: Odborné protidluhové poradenství

Číslo a název cíle
Zajištění služeb ekonomické stabilizace obyvatel ORP Jeseník 
dluhového poradenství a podpory ekonomické stabilizace obyvatel

Číslo a název 
opatření:

Zajištění dluhového poradenství a podpory ekonomické stabilizace 
obyvatel

Popis opatření/popis 
služby

Zajištění ambulantní služby dluhového poradenství, cílová skupina: 
Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, 
které se ocitli v tíživé životní a sociální situaci.
Dopad na cílovou skupinu:
- podchycení akutní situace klienta, poskytnutí pomoci formou:
1) odborného sociálního poradenství 
nebo
2) návaznou službou dluhového a právního poradenství

- snížení sociálních rizik ohrožené skupiny osob spojené se 
zadlužeností
- sekundární dopad: snížení společenských a sociálních rizik ve 
společnosti, snížení kriminality

Aktivity 
k naplnění 
opatření

Zajištění poskytovatele sociální nebo návazné služby poradenství 
pro osoby se zadlužením 2014 – 2016

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Ředitel SRSS, o.p.s. Jeseník

Předpokládaný 
počet klientů

2014 – 2016 ročně 70 klientů (unikátních osob)

 
Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Odborné sociální poradenství
2014 -2016

Profese
Fyzických osob
Přepočtených úvazků

Ředitel ac
1
0,1

Sociální pracovník
1
0,3 (pro variantu 1)

Dluhový poradce
1-2
1

Právník
1
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DPP

účetní, ekonom, person. – smluvně

Návazná služba dluhového poradenství
2014 -2016

Profese
Fyzických osob
Přepočtených úvazků

Ředitel ac
1
0,1

Dluhový poradce
1-2
1

Právník
1
DPP

účetní, ekonom, person. – smluvně

Návrh struktury 
požadovaných 
výdajů 

2014

Osobní náklady
552 000

Provozní nákldy
60.000

Celkem
612 000

Investiční náklady
0

2)

2014

Osobní náklady
444 00

Provozní nklay



60 000

Celkem
504 000

Investiční náklady
0

Prognóza zdrojů/ 
subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření 

V roce 2014 – 2017 bude služba hrazena vícezdrojově v závislosti 
na volbě varianty a na legislativních změnách v oblasti 
přerozdělování finančních prostředků.

Jiné ministerstvo
Úřad vldy

Obec – zřizovatel
Jiná obec 

Nadace a fondy

2014
78%
20%
10%
8%
4%

2015
78%
20%
10%
8%
4%

2016
78%
20%
10%
8%
4%

2017
78%
20%
10%
8%
4%

Indikátory 
hodnocení

1) Výběr způsobu zajištění služby
2) Zajištěné financování

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá

Ano
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lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP?

Konkrétní opatření pro jednotlivé cílové skupiny
Kapitola  obsahuje  výsledky  pracovních  skupin,  obsahuje  nalezení  návrhů  priorit  a  změn 

v systému sociálních služeb na léta 2014 až 2017. Kapitola je rozdělena dle pracovních skupin na 
podkapitoly.  V každé  z kapitol  dle  pracovních skupiny lze  nalézt  seznam členů pracovní  skupiny, 
definici  cílové  skupiny,  SWOT  analýzu  sociálních  služeb  pro  danou  cílovou  skupinu  a  návrhy 
jednotlivých cílů pracovních skupin. 

Pracovní skupina senioři

Seznam členů
Jména a příjmení Organizace

1. Mgr. Jana Macková Poskytovatel – Středisko pečovatelské služby Jeseník, p.o.
2. Mgr. Helena Paschkeová Poskytovatel – Charita Javorník
3. Dana Vaiglová Poskytovatel – Dům s pečovatelskou službou Česká Ves
4. Ing. Jan Rotter Poskytovatel – Penzion pro seniory Jeseník, p.o.
5. Bc. Zdenka Macháčková Poskytovatel – Domov důchodců Zlaté Hory
6. Ing. Jitka Richterová Poskytovatel – Domov pro seniory Javorník, p.o.
7. Mgr. Dagmar Škrobálková Poskytovatel – Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, p.o.
8. Ludvík Juřík Zadavatel – Obec Uhelná
9. Věra Vymětalová Zadavatel – Městský úřad Jeseník
10. Ing. Květa Pospíšilová Uživatel – Klub důchodců Jeseník
11. Bohumila Danišová Uživatel – Klub důchodců Jeseník
12. Václav Kříž Uživatel – Klub důchodců Jeseník 
13. Věra Kocianová Jesenická nemocnice

Cílová skupina

 senioři a lidé zdravotně postižení žijící na území okresu Jeseník

 senioři  a  osoby se  zdravotním postižením,  kteří  nejsou  schopni  zajistit  si  své 
základní životní a osobní potřeby nebo kteří nejsou schopni tyto činnosti zvládat 
sami

 senioři  a  lidé  zdravotně  postižení,  kteří  žijí  osamoceně  nebo  kde  rodinní 
příslušníci nejsou schopni nebo ochotni se o ně postarat

 senioři a osoby se zdravotním a tělesným postižením, kteří potřebují podporu při 
zachování sociálních vazeb a při kontaktu s místními institucemi

 senioři a lidé zdravotně postižení, kteří potřebují poskytnout dočasnou pomoc 

 senioři  a lidé zdravotně postižení  s  diagnózou alkoholismu,  jinými závislostmi 
nebo duševním onemocněním

 soběstační  senioři,  kteří  mají  potřebu  se  zapojit  do  aktivizačních  programů  a 
volnočasových aktivit

 osoby s chronickým onemocněním

 rodiny s dětmi, v nichž se narodili tři a více dětí do 4 let věku 

 osoby pečující o své blízké v domácím prostředí

SWOT analýza
Silné stránky Slabé stránky



 spolupráce  s městskými  a  obecními 
úřady

 spolupráce mezi poskytovateli sociálních 
služeb 

 existující komunitní plán 
 stávající síť sociálních služeb 
 aktivizační programy pro seniory
 vedení některých měst a obcí nakloněno 

sociálním službám

 chybí  odpovídající  kapacita  domova se zvláštním 
režimem pro osoby s demencemi

 zajištění ošetřovatelské služby ve větším rozsahu
 spolufinancování služeb obcemi i krajem
 chybí odlehčovací služby (ambulantní, pobytové)
 chybí denní stacionář pro seniory
 předfinancování projektů 
 nedostatečné  využívání  a  chybějící  podpora 

dobrovolnictví
 slabá komunikace poskytovatelů s obcemi 
 neprovázanost  zdravotní  a  sociální  oblasti  a 

spolupráce s některými praktickými lékaři
 dopracování koncepce informovanosti o sociálních 

službách 
 provázanost a spolupráce s krajem 
 chybějící  domov  pro  seniory  v mikroregionu 

Jesenicko

Příležitosti Hrozby

 čerpání z fondů EU do roku 2020 
 soudržnost poskytovatelů sociálních služeb
 realizace komunitního plánu
 větší míra spolupráce s městy a obcemi
 spolupráce a informování veřejnosti

 využívání záchranného systému

 špatné  nastavení  využívání  příspěvku  na  péči 
v terénních  a  ambulantních  službách  (včetně 
asistenčních smluv)

 komunální a celostátní volby (politická nestabilita)  
 negativní dopad úspor ve státním rozpočtu na sociální 

služby 
 chybějící systém financování sociálních služeb

 rozlehlý a nedostupný region
 nedostatek financí na investice 
 demografický vývoj regionu
 zvyšující se počet seniorů s nízkými příjmy
 využívání  zdravotnictví  jako  levnější  náhrady 

sociálních služeb

Cíl č.1: Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních a souvisejících služeb pro seniory na 
území okresu Jeseník
Číslo a název 
opatření:

Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro seniory na 
území okresu Jeseník

Popis opatření

Zachování rozsahu a kvality stávajících sociálních služeb, 
souvisejících služeb a aktivit:

 domovy pro seniory
 domov se zvláštním režimem
 chráněné bydlení
 pečovatelská služba

Aktivity 
k naplnění 
opatření

1. získání finančních prostředků na zachování rozsahu a kvality 
stávajících sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit – 
2014-2017 

2. poskytování sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit pro 
seniory ve stejném rozsahu a ve stávající nebo zvyšující se 
kvalitě – 2014-2017

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

poskytovatelé sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů

Předpokládaný cca  800 osob
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počet klientů
Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

cca 95.000.000 Kč/rok

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV ČR, EU, Olomoucký kraj, města a obce, platby od uživatelů, 
sponzorské dary, nadace a nadační fondy, zdravotní pojišťovny

Indikátory 
hodnocení

 poskytnutí sociálních služeb pro cca 800 osob/rok
 minimálně stejný počet druhů sociálních služeb na konci 

platnosti
Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP?

Ano

Cíl č.2: Zajištění dostatečné kapacity služby domova se zvláštním režimem

Číslo a název 
opatření:

Zajištění  pokrytí  celého  okresu  Jeseník  dostatečnou  kapacitou 
Domova  se  zvláštním režimem určeného  pro  osoby  se  sníženou 
soběstačností osobám s Alzheimerovou demencí a s různými jinými 
typy  demencí,  jejichž  situace  vyžaduje  pravidelnou  pomoc  jiné 
fyzické osoby.

Popis opatření

Zjišťování možností využití stávajících kapacit domovů pro seniory 
nebo využití volných prostor pro částečnou transformaci na domov 
se zvláštním režimem. Zjišťování  jiných možností  řešení  zajištění 
těchto služeb nadregionálním zařízením.
Vytvoření  důstojných  podmínek  pro  osoby  se  sníženou 
soběstačností  osobám se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy 
demencí,  jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby, uspokojení poptávky po tomto typu služby.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

Jednání  s  poskytovateli  sociálních  služeb  Domov  pro  seniory 
Javorník, Domov důchodců Kobylá, Charitní domy pokojného stáří – 
možnosti  částečné transformace stávajících  kapacit  na tento typ 
služby – květen-září 2014

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Ředitelka Domova důchodců Zlaté Hory, manažer KPSS Jesenicko

Předpokládaný 
počet klientů

15 - 20 míst pro obyvatele okresu Jeseník

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Na  realizaci  příprav  pro  zřízení  domova  se  zvláštním  režimem 
budou pracovat 3 osoby.

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

Finanční náklady nelze specifikovat z důvodu více možností řešení 
této problematiky.

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 

Obce a města okresu Jeseník, Olomoucký kraj, MPSV, ESF, příjmy od 
klientů, příspěvky na péči, granty a dotace, sponzorské dary



opatření

Indikátory 
hodnocení

Uspokojení poptávky po umístění klientů do domova se zvláštním 
režimem  v  okrese  Jeseník,  vytvoření  důstojných  podmínek  pro 
osoby se sníženou soběstačností, snížení zátěže pečujících, spojené 
s péčí o osoby v jejich přirozeném prostředí

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP?

Ano

Cíl č.3: Zajištění komplexních sociálních služeb pro seniory ve městě Jeseník

Číslo a název 
opatření:

Zajištění realizace záměru centra sociálních služeb na území města 
Jeseník.

Popis opatření

Opatření má za cíl zřízení centra sociálních služeb, které poskytne 
zázemí  pro  poskytování  nových  sociálních  služeb  (domov  pro 
seniory,  denní  stacionář  pro  seniory)  a  nabídne  možnost  využití 
vývařovny pro pečovatelskou službu. 
Realizace  opatření  zajistí  rovnoměrné  pokrytí  regionu  Jesenicka 
službou  domova  pro  seniory  a  realizaci  nové  služby  denního 
stacionáře pro seniory. Zároveň zajistí odpovídající zázemí pro další 
služby. Potřeba realizace služeb vyplývá zejména z demografického 
vývoje a zvyšujícího se počtu seniorů ve městě i v regionu. Kromě 
toho existuje vize přeměny některých lůžek domovů pro seniory na 
domov se zvláštním režimem, což povede ke snížení počtu lůžek v 
rámci  regionu.  Dopad  na  cílovou  skupinu  spočívá  zejména  v 
zajištění komplexní péče pro seniory na území města.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

1) Realizace investice – únor 2014 – květen 2015
2) Registrace a poskytování služby – červen 2015 a dále

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Město Jeseník, Penzion pro seniory Jeseník

Předpokládaný 
počet klientů

Kapacita domova pro seniory – 44 lůžek
Kapacita denního stacionáře – 10 uživatelů

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení)

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
8
7

Sociální pracovníci
2
2

Zdavotní sestr
6
5

Kuchařky
3
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3

Ředitel
1
1

Účetní
2

1,5

Údržbář
1
1

Uklizečky, pradleny
3
3

Celkem
26

25,5

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
014
2015
2016
2017

Osobní náklady (v tis. Kč)
0
0

4 000
8 025
8 025

Provozní náklady
0
0

3 000
6 020
6 020

Celkem
0
0

7 000
14 045
14 045

Investiční náklady
0



43 035
23 173

0
0

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Úřad práce

Obec - zřizovatel
Zdrav Poj.

PN
Tržby z poskytnutí péče

2013
0
0
0
0
0
0

2014
0
0
0
0
0
0

2015
10

4
2
4

14
44

2016
10

4
24

4
14

4

2017
10

4
24

4
14
44
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Indikátory 
hodnocení

Realizace investiční části opatření
Registrace sociálních služeb domova pro seniory a denního 
stacionáře
Provozování sociálních služeb domova pro seniory a denního 
stacionáře

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP?

Ano

Pracovní skupina zdravotně postižení a zdravotně znevýhodnění

Seznam členů
Jména a příjmení Organizace

1. Mgr. Stanislav Turek Poskytovatel – Zahrada 2000, o.s. 
2. Marta Nosková Poskytovatel – Charita Javorník
3. Mgr. Lenka Kožoušková Poskytovatel – Domov Sněženka Jeseník, p.o.
4. Ivana Malá Poskytovatel – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, o.p.s.

5. František Mencner Poskytovatel – Svaz neslyšících a nedoslýchavých

6. Bc. Šárka Gaudková Poskytovatel – Slezská Diakonie
7. Jana Křivánková Zadavatel – Městský úřad Jeseník
8. Pavla Seitlerová Zadavatel – KoP Zlaté Hory, Úřad práce ČR

Cílová skupina

 osoby s pohybovým postižením
 osoby se sluchovým postižením
 osoby s interním postižením
 osoby s mentálním postižením
 osoby s kombinovaným postižením
 osoby se zrakovým postižením
 osoby s duševním onemocněním
 osoby s poruchou autistického spektra
 osoby s civilizačními chorobami (roztroušená skleróza apod.)
 osoby blízké pečující o osoby se zdravotním postižením
 rodiny s dětmi se zdravotním postižením



 rodiny pečující o rodiče se zdravotním postižením

SWOT analýza
Silné stránky Slabé stránky

 Spolupráce  a  informovanost 
poskytovatelů v regionu

 Možnost  jednotného  postupu 
poskytovatelů sociálních služeb 

 Informovanost veřejnosti a změna názorů 
na sociální služby

 Komunitní plán sociálních služeb
 Odborné  zajištění  stávajících  služeb  a 

dostatek kvalifikovaných odborníků
 Spolupráce s lékaři a odbornou veřejností

 Informovanost o sociálních službách
 Spolufinancování služeb obcemi 
 Předfinancování projektů
 Spolupráce s Úřadem práce
 Chybějící  tréninkové  a  chráněné  byty  pro 

chronicky  duševně  nemocné  a  mentálně  a 
zdravotně postižené

 Chybějící pobytové odlehčovací služby
 Zajištění  dlouhodobého  financování  odborného 

sociálního  poradenství  se  zaměřením na  zapojení 
na trh práce a související oblasti 

Příležitosti Hrozby

 Spolupráce s Úřadem práce 
 Přesah  mimo  oblast  sociálních  služeb 

(školství, zdravotnictví)
 Spolupráce  s komerčním  sektorem  a 

sponzoring
 Sociální  podnikání  a  tvorba  podporovaných 

pracovních míst
 Spolupráce s obcemi a krajem na financování 

služeb

 Snížená  motivace  poskytovatelů  sociálních  služeb 
k zapojení  se  do  komunitního  plánu  kvůli 
neprovázanosti na financování

 Nestabilita politické podpory a politická kultura a vlivy
 Neprovázanost  komunitního  plánu  s přidělováním 

finančních prostředků (krajské a celostátní zdroje)
 Nedodržování principů subsidiarity 
 Systém financování sociálních služeb
 Nerovný  přístup  poskytovatelů  sociálních  služeb 

k financím 
 Nesystémové  a  neefektivní  financování  souvisejících 

aktivit  v sociálních  službách  (vzdělávání, 
benchmarking) 

 Odloučenost lokality a nízká míra hustoty osídlení
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Cíl č. 1: Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních a souvisejících služeb pro zdravotně 
postižené a zdravotně znevýhodněné na území okresu Jeseník

Číslo a název 
opatření:

Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb, souvisejících 
služeb a aktivit pro zdravotně postižené a zdravotně znevýhodněné 
na území okresu Jeseník

Popis opatření

Zachování rozsahu a kvality stávajících sociálních služeb, 
souvisejících služeb a aktivit:

 odborné sociální poradenství
 domov pro osoby se zdravotním postižením
 denní stacionáře
 týdenní stacionáře
 terapeutické komunity
 sociální rehabilitace
 sociálně terapeutické dílny
 domov se zvláštním režimem
 chráněné bydlení
 raná péče

Aktivity 
k naplnění 
opatření

1. 1. získání finančních prostředků na zachování rozsahu a kvality 
stávajících sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit – 
2014-2017 

2. 2. poskytování sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit 
pro zdravotně postižené a zdravotně znevýhodněné ve stejném 
rozsahu a ve stávající nebo zvyšující se kvalitě – 2014-2017

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

poskytovatelé sociálních služeb pro cílovou skupinu zdravotně 
postižení a zdravotně znevýhodnění

Předpokládaný 
počet klientů

cca  350 osob

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

cca 39.000.000 Kč/rok

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV ČR, EU, Olomoucký kraj, města a obce, platby od uživatelů, 
sponzorské dary, nadace a nadační fondy

Indikátory 
hodnocení

 poskytnutí sociálních služeb pro cca 350 osob/rok
 minimálně stejný počet druhů sociálních služeb na konci 

platnosti
Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP?

Ano

Cíl  č.  2:  Vznik  a  rozvoj  sociálních  služeb  zaměřených  na  podporu  samostatného  a 
skupinového bydlení uživatelů s mentálním postižením formou chráněného bydlení

Číslo a název 
opatření:

Vznik a rozvoj sociálních služeb zaměřených na podporu 
samostatného a skupinového bydlení uživatelů s mentálním 



postižením formou chráněného bydlení 

Popis opatření

Cílová skupina: lidé s mentálním postižením od 18 do 50 let (věk 
v době nástupu do služby)
Forma poskytování služby: pobytová
Dopad na CS: uživatelé budou díky této službě žít samostatně a 
budou se moci začlenit se do společnosti 

Aktivity 
k naplnění 
opatření

2014 
- dotazníkové šetření ohledně zájmu o chráněné bydlení (CHB)
- návštěvy v CHB jiných poskytovatelů zaměřujících se na stejnou 

cílovou skupinu

2015 
- vyhledání vhodných prostor pro CHB ve spolupráci s dotčenými 

orgány (MěÚ Jeseník, ostatní města a obce…)
- podání žádosti o registraci nové služby
- získávání provozních prostředků na financování služby CHB
- oslovení vhodných kandidátů na přechod do CHB na základě 

dotazníkového šetření, příprava budoucích uživatelů na přechod 
do CHB

- personální zajištění služby

2016-2017
- poskytování služby CHB
- v případě většího zájmu o službu hledání dalších vhodných 

prostor, rozšiřování služby

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Charita Javorník - ředitelka

Předpokládaný 
počet klientů

Vzejde z dotazníkového šetření, zatím víme o 3 zájemcích o službu 
CHB.

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

V současné době nelze odhadnout, bude se odvíjet od získaných 
prostor a s tím související kapacity služby a míry postižení 
uživatelů. 

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

V současné době nelze odhadnout, bude se odvíjet od získaných 
prostor a s tím související kapacity služby a personálního 
zabezpečení.

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Jiná obec 

Nadae a fondy
Tržbyza poskytnutí péče

Jiní donátoři

2013
0%
0%
%
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0%
0%

2014 
en kvalifikovaný odhad
0%
0%
0%
0%
0%

2015
0%
0%
0%
%
0%

2016
45%
1%
0,5%
53%
0,5%

2017
45%
1%
0,5%
53%
0,5%

Uvést v procentech podílu jednotlivých zdrojů a umazat sloupce u 
zdrojů, které nebudou využity.   

Indikátory 
hodnocení

2014
- zájemci o službu CHB
- zjištění důležitých oblastí k poskytování služby na základě 

návštěv CHB jiných poskytovatelů

2015
- získání vhodných prostor pro CHB
- zaregistrovaná služba
- zajištěné prostředky na financování služby CHB
- navázaná spolupráce s budoucími uživateli, jasně dané 

podmínky pro poskytování služby CHB
- uzavřené pracovní smlouvy s novými zaměstnanci

2016
- fungující služba
- oslovená města a obce

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 

Ano



služeb na území 
KPSS/ ORP?

Cíl  č.  3:  Vznik  a  rozvoj  sociálních  služeb  zaměřených  na  podporu  samostatného  a 
skupinového  bydlení  uživatelů  s chronickým  duševním  onemocněním  formou  podpory 
samostatného bydlení

Číslo a název 
opatření:

Vznik a rozvoj služby „Podpora samostatného bydlení“ pro osoby 
s chronickým duševním onemocněním na Jesenicku

Popis opatření

- služba sociální péče „Podpora samostatného bydlení“, par. 43
- osoby s chronickým duševním onemocněním 
- terénní 
Služba,  díky  které se podporou samostatného nebo skupinového 
bydlení podaří uživatele udržet v jejich přirozeném prostředí nebo 
které se podaří do jejich přirozeného prostředí navrátit.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

2013 – příprava na registraci a registrace služby
2014 -2017 – řádné poskytování služby

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

ZAHRADA 2000  o.s., ředitel organizace

Předpokládaný 
počet klientů

2013 – 5 uživatelů
2014 a dále… 15 nových uživatelů 

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přeočteno na ceé úvazky

Pracovníci v soc. službách
2
1,0

Sociální pracovníci
2
0,6

Zdravotní sestra
0
1,25

Ředitel
1
0,1

Účetní
1
0,1

Celkem
13
10,3
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Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
015
2016
2017

Osobní náklady
36000
430000
43000
430000
4300

Provozní náklady
13000
150000
150000
150000
150000

Celkem
49000
580000
580000
580000
580000

Investiční náklady

0
0
0
0

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Oomoucký kraj

Obec 
Jiná obec 

2013
0
0
40
9

014 
0
51



40
9

2015
40
11
40
9

2016
40
11
40
9

2017
40
11
40
9

Indikátory 
hodnocení

Registrace služby
Zajištění financování služby
Naplněnost kapacity

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP?

Ano

Cíl č. 4: Zajištění odlehčovacích služeb zaměřených na podporu pečujících osob a samotného 
uživatele služeb prostřednictvím pobytové formy odlehčovací služby určené osobám se 
zdravotním postižením na Jesenicku

Číslo a název 
opatření:

Vznik a rozvoj sociálních služeb zaměřených na podporu pečujících 
osob a samotného uživatele služeb prostřednictvím pobytové formy 
odlehčovací služby určené osobám se zdravotním postižením na 
Jesenicku

Popis opatření

Cílová skupina:
lidé se zdravotním postižením (lidé s mentálním postižením, 
poruchou autistického spektra) 
Forma poskytování služby: 
pobytová
Dopad na CS: 
Zajištění odpočinku či poskytnutí času k řešení osobních záležitostí 
pečující osobě, udržení uživatelů v jejich přirozeném prostředí.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

2014 
- dotazníkové šetření ohledně zájmu o odlehčovací službu
- návštěvy služby podobného typu jiných poskytovatelů 

2015 
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- vyhledání vhodných prostor pro odlehčovací službu ve 
spolupráci s dotčenými orgány (MěÚ Jeseník, ostatní města a 
obce…)

- podání žádosti o registraci nové služby
- získávání provozních prostředků na financování služby CHB
- přijímání nových zaměstnanců

2016-2017
- poskytování odlehčovací služby

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Charita Javorník - ředitelka

Předpokládaný 
počet klientů

Vzejde z dotazníkového šetření, předběžně víme o 3 zájemcích o 
tuto službu.

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

V současné době nelze odhadnout, bude se odvíjet od získaných 
prostor a s tím související kapacity služby a typu postižení 
uživatelů.  

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

V současné době nelze odhadnout, bude se odvíjet od získaných 
prostor a s tím související kapacity služby a personálního 
zabezpečení.

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Úřad práce

Olomoucký kraj
Jiná obec 

PNP
Naace a fond

Tržby za poskytnutí péče
Vlastní zdroje
Jiní donátoři

2013
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2014 
Jen valifikovaný odhad
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%



0%

2015
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2016
40%
,5%
0
0%
0%
0,5%
58%
0,5%
0,5%

2017
40%
0,5%
0%
0%
0
0,5%
58%
,%
0,5%

Indikátory 
hodnocení

2014
- zájemci o odlehčovací službu 
- zjištění důležitých oblastí k poskytování odlehčovací služby na 

základě návštěv u jiných poskytovatelů

2015
- získání vhodných prostor pro odlehčovací službu
- zaregistrovaná služba
- zajištěné prostředky na financování odlehčovací službu
- uzavřené pracovní smlouvy s novými zaměstnanci

2016
- fungující služba

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 

Ano
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KPSS/ ORP?

Pracovní skupina sociálně vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením

Seznam členů
Jména a příjmení Organizace

1. Jana Kotková, DiS. Poskytovatel – Poradna pro rodinu Jeseník
2. Bc. Tomáš Rab Poskytovatel – Diakonie Travná
3. Taťána Kovalcová Poskytovatel – DROM
4. Bohumila Ptáčková Poskytovatel – Darmoděj o.s.
5. Petra Kadlecová, DiS. Poskytovatel – Darmoděj o.s.
6. Bc. Jan Zaoral Poskytovatel – Boétheia – společenství křesťanské pomoci
7. Jiří Straka Poskytovatel - Boétheia – společenství křesťanské pomoci
8. Yvona Wrožynová Poskytovatel - Boétheia – společenství křesťanské pomoci
9. Abe Staněk Poskytovatel – Občanské sdružení Ester
10. Alena Kalinová Zadavatel – Městský úřad Jeseník
11. Petr Marcalík Zadavatel – Městský úřad Jeseník
12. Alena Zondláková Zadavatel – Městský úřad Zlaté Hory

Cílová skupina

 osoby vracející se z výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody

 osoby závislé na alkoholu nebo jiných nealkoholových toxikomániích

 osoby ohrožené ztrátou bydlení

 osoby bez přístřeší

 osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činnosti jiných osob

 osoby  v  produktivním  věku  dlouhodobě  nezaměstnané  a  díky  absenci  vzdělání  obtížně 
zaměstnatelné

 osoby žijící nedůstojným způsobem života z důvodu nezajištění základních potřeb

 osoby ohrožené z rasových, národnostních, etnických a jiných důvodů

 osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo 
pěstounské péče po dosažení zletilosti, popř. 19 let

 mladí dospěli bez rodinného zázemí

 skupiny dětí a mladých lidí přímo ohrožených sociálně patologickými jevy

 skupiny mladých lidí bez profesní orientace a zaměstnání

 rodiny s více dětmi bez přiměřeného zázemí (bydlení, podpora služeb, ekonomické zázemí 
apod.)

 nízkopříjmové rodiny s dětmi

 osoby ohrožené domácím násilím

 osoby nebo rodiny, které se ocitli v náhlé nebo životní krizi

 neúplné rodiny s dětmi

 extrémně zadlužení jednotlivci a rodiny, předlužené domácnosti

 rodiny se vztahovými nebo rodinnými problémy

 rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči

 osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu psychického nebo fyzického handicapu 

 osoby bez důchodového zabezpečení nebo s minimálnímu důchody



Silné stránky Slabé stránky

 Spolupráce  a  informovanost 
poskytovatelů v regionu

 Možnost  jednotného  postupu 
poskytovatelů sociálních služeb 

 Informovanost veřejnosti a změna názorů 
na sociální služby

 Komunitní plán sociálních služeb
 Odborné  zajištění  stávajících  služeb  a 

dostatek kvalifikovaných odborníků
 Spolupráce s lékaři a odbornou veřejností

 Informovanost o sociálních službách
 Spolufinancování služeb obcemi 
 Předfinancování projektů
 Spolupráce s Úřadem práce
 Chybějící tréninkové a chráněné byty pro 

chronicky duševně nemocné a mentálně a 
zdravotně postižené

 Chybějící pobytové odlehčovací služby
 Zajištění  dlouhodobého  financování 

odborného  sociálního  poradenství  se 
zaměřením  na  zapojení  na  trh  práce  a 
související oblasti 

Příležitosti Hrozby

 Spolupráce s Úřadem práce 
 Přesah  mimo  oblast  sociálních  služeb 

(školství, zdravotnictví)
 Spolupráce  s komerčním  sektorem  a 

sponzoring
 Sociální  podnikání  a  tvorba  podporovaných 

pracovních míst
 Spolupráce s obcemi a krajem na financování 

služeb

 Snížená  motivace  poskytovatelů  sociálních 
služeb  k zapojení  se  do  komunitního  plánu 
kvůli neprovázanosti na financování

 Nestabilita  politické  podpory  a  politická 
kultura a vlivy

 Neprovázanost  komunitního  plánu 
s přidělováním finančních prostředků (krajské 
a celostátní zdroje)

 Nedodržování principů subsidiarity 
 Systém financování sociálních služeb
 Nerovný  přístup  poskytovatelů  sociálních 

služeb k financím 
 Nesystémové  a  neefektivní  financování 

souvisejících  aktivit  v sociálních  službách 
(vzdělávání, benchmarking) 

 Odloučenost  lokality  a  nízká  míra  hustoty 
osídlení

Pracovní skupina sociálně vyloučení a ohrožení sociálním 
vyloučením
Cíl č. 1: Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních a souvisejících služeb pro sociálně 
vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením na území okresu Jeseník

Číslo a název 
opatření:

Udržení  a zkvalitnění  stávajících sociálních služeb a souvisejících 
služeb pro sociálně vyloučené a ohrožením sociálním vyloučením 
na území okresu Jeseník

Popis opatření Zachování  rozsahu  a  kvality  stávajících  sociálních  služeb, 
souvisejících služeb a aktivit:

 azylové domy
 dům na půl cesty
 intervenční centra
 kontaktní centrum
 nízkoprahová denní centra
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 noclehárny
 odborné sociální poradenství
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 služby následné péče 
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 sociální rehabilitace
 sociálně terapeutické dílny
 terénní programy

Aktivity 
k naplnění 
opatření

1. získání finančních prostředků na zachování rozsahu a kvality 
stávajících sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit – 
2014-2017 

2. poskytování sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit 
pro sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením ve 
stejném rozsahu a  ve  stávající  nebo zvyšující  se  kvalitě  – 
2014 - 2017

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Poskytovatelé sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit

Předpokládaný 
počet klientů

cca 2000 klientů/rok

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Poskytovatelé sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

cca 26.000.000,- Kč/rok

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV ČR, EU, Olomoucký kraj, města a obce, platby od uživatelů, 
sponzorské dary, nadace a nadační fondy, další zdroje

Indikátory 
hodnocení

Poskytnutí  sociálních  služeb,  souvisejících  služeb  a  aktivit  2000 
klientům za rok
Minimálně  stejný  počet  druhů  sociálních  služeb,  souvisejících 
služeb a aktivit

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP?

Ano

Cíl č. 2: Zajištění terénních sociálních služeb pro rodiny z cílové skupiny sociálně vyloučení a 
ohrožení sociálním vyloučením na území mikroregionů Jesenicko a Zlatohorsko

Číslo a název 
opatření:

Zajištění služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro 
cílovou skupinu sociálně vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením na 
území mikroregionů Jesenicko a Zlatohorsko.

Popis opatření

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65 zákona o 
sociálních službách)
- cílová skupina sociálně vyloučené rodiny a rodiny ohrožené sociálním 
vyloučením
- forma poskytování služby - terénní, 
Dopad na cílovou skupinu spočívá v pomoci rodinám, které jsou 
sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a služba může 
pomoci se stabilizací jejich situace a návazně ji zlepšit. 

Aktivity 2014 –podání žádosti na MPSV na financování poskytování služby na 



k naplnění 
opatření

území mikroregionů Jesenicko a Zlatohorsko
2015-2017 – rozšíření registrace sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi a poskytování jako registrované sociální služby v souladu 
se zákonem

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Darmoděj o.s.

Předpokládaný 
počet klientů

cca 20 rodin

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

V současné době nelze odhadnout, bude se odvíjet od získaných 
prostor a s tím související kapacity služby a míry postižení uživatelů. 

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

V současné době nelze odhadnout, bude se odvíjet od získaných 
prostor a s tím související kapacity služby a personálního zabezpečení.

Zdroje/ 
subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Obec 

Vlastní zdroje

2015
90
5
5

2016
90
5
5

2017
90
5
5

   

Indikátory 
hodnocení

Zajištěné zdroje pro financování služby
Rozjezd poskytování služby dle zákona od roku 2015
Reální zaměstnanci služby

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/opti
mální sítě 
sociálních 
služeb na 
území KPSS/ 
ORP?

Ano

Cíl č. 3: Zajištění terénních sociálních služeb pro jednotlivce z cílové skupiny sociálně 
vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením na území mikroregionu Zlatohorsko
Číslo a název 
opatření:

Zajištění služby terénní programy pro cílovou skupinu sociálně 
vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením na území mikroregionu 
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Zlatohorsko.

Popis opatření

- terénní programy (§ 69 zákona o sociálních službách)
- cílová skupina sociálně vyloučení a ohrožení sociálním 
vyloučením,
- forma poskytování služby - terénní, 
Dopad na cílovou skupinu spočívá v pomoci jednotlivcům, které 
jsou sociálně vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením a služba 
může pomoci se stabilizací jejich situace a návazně ji zlepšit.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

2013 – podání žádosti o dotaci na terénního pracovníka na Úřad 
vlády
2014 – realizace projektu Podpora terénní práce z Úřadu vlády, 
podání žádosti na MPSV na financování poskytování služby na 
území mikroregionu Zlatohorsko
2015-2017 – rozšíření registrace služby terénní programy a 
poskytování služby terénní programy jako registrované sociální 
služby v souladu se zákonem

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Obec Mikulovice, TP Boétheia

Předpokládaný 
počet klientů

cca 80 klientů

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

V současné době nelze odhadnout, bude se odvíjet od získaných 
prostor a s tím související kapacity služby a míry postižení 
uživatelů. 

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

V současné době nelze odhadnout, bude se odvíjet od získaných 
prostor a s tím související kapacity služby a personálního 
zabezpečení.

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Úřad lády

Olomoucký kraj
ESF

Vlastní zdroj

2014 
0
100
0
0
0

2015
85
0
10
0
5

2016
85
0



10
0
5

2017
85
0
10
0
5

Indikátory 
hodnocení

Zajištěné zdroje pro financování služby
Rozjezd poskytování služby dle zákona od roku 2015
Reální zaměstnanci služby terénní programy

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP?

Ano

 

Návazné služby
Cíl č.1: Zajištění komplexnosti sociálních služeb rozvojem domácí ošetřovatelské péče

Číslo a název 
opatření: Zajištění domácí ošetřovatelské služby ve větším rozsahu

Popis opatření

Cílová skupina:
 senioři 
 osoby se zdravotním postižením 
 pacienti s onkologickým onemocněním nebo v terminálním 

stádiu života

Forma poskytování služby: terénní

Dopad na cílovou skupinu: doplnění poskytovaných sociálních 
služeb o zdravotnické služby v domácnostech a jejich vzájemné 
propojení. Díky tomuto propojení bude cílová skupina rovněž 
informována o návazných sociálních službách. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření

2013 – 2017

Provozní doba: pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hod.

Běžný rozvoj:
 dobrá komunikace a spolupráce s lékaři na Jesenicku
 dostatečné personální zajištění služby
 zkvalitnění materiálního vybavení
 zajištění finančních prostředků na další potřebné 

investice (automobily)
Zodpovědný Charita Javorník - ředitelka 
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realizátor 
opatření

Předpokládaný 
počet klientů

2013 – 480
2014 – 500
2015 – 520
2016 – 550
2017 – 550 

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
0
0

Sociální pracovníci
0
0

Zdravotní sestra
3
2,10

Vedoucí služby
1
0,50

Ředitel
1
0,04

Účetní
2
0,06

Ostatní administr. pracovníci
3
0,11

Údržbář
0
0

Uklizečky
0
0

Celkem
10
2,81



V případě navýšení počtu klientů nebo poskytovaných úkonů 
předpokládáme navýšení úvazků u zdravotních sester.

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
  789
812
837
862
888

Provozní náklady
  302
311
321
330
340

Celkem
1091
1123
1158
1192
1228

Investiční náklady
  100
  150
  150
150

0

Uvést číselné hodnoty, pro následující roky navýšit vždy o 3 % 
inflace

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

Zdravotní pojišťovny

2013
100%

2014 
100%

2015
100%
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2016
100%

2017
100%

   

Indikátory 
hodnocení

Domácí ošetřovatelská péče je podporována ze strany praktických i 
odborných lékařů, je indikováno více zdravotnických úkonů.  
Služba je zajištěna potřebným počtem personálu, který je 
pravidelně vzděláván.
Pracovníci mají k dispozici spolehlivá vozidla a je tak zajištěno 
pokrytí služby v celém okrese Jeseník. 

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP?

Ano

Cíl č. 2: Podpora nevyléčitelně nemocných lidí a jejich blízkých

Číslo a název 
opatření:

Podpora nevyléčitelně nemocných lidí a jejich blízkých 
prostřednictvím domácí hospicové péče

Popis opatření

Cílová skupina:
 pacienti s onkologickým onemocněním nebo v terminálním 

stádiu života

Forma poskytování služby: terénní

Dopad na cílovou skupinu: umožnit nemocnému člověku, aby mohl 
závěr života prožít co nejlépe, doma a uprostřed svých blízkých. 
Zajištění všestranné účinné opory příbuzným a přátelům umírajících 
a pomoci jim zvládat zármutek i po smrti blízkého člověka. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření

2014
- navázání další spolupráce s lékaři (praktičtí i specialisté) 

ohledně paliativní péče
- uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami na signální 

kód
- personální zajištění služby

2015
- zajištění materiálního vybavení (zdravotní kompenzační 

pomůcky) 
- zajištění finančních prostředků na další potřebné investice
- poskytování služeb dle „plánu péče“
- nábor dobrovolníků, jejich zaškolení a vzdělávání
- spolupráce s rodinou klienta – zaškolení, informovanost, 

péče o pozůstalé 

2016
- aktivity jako v r. 2015

Zodpovědný Charita Javorník - ředitelka 



realizátor 
opatření

Předpokládaný 
počet klientů

2014 – klienti budou vedeni pod Charitní ošetřovatelskou službou
2015 – 6
2016 – 10

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Jejich úvazky nelze v současné době odhadnout, bude se odvíjet od 
počtu klientů. Na službě se budou podílet: lékař, zdravotní sestry, 
sociální pracovník, koordinátor dobrovolníků, pastorační pracovník.
Předpokládáme rovněž dobrovolníky – v plánovaném období 2014 – 
2016 alespoň 3

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

V současné době nelze odhadnout, bude se odvíjet od získaných 
prostor a s tím související kapacity služby a personálního 
zabezpečení.

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

Olomoucký kraj
Jiná obec 
Zdrav.oj.

Nadace a fondy
Jiní donátoři

2013
0%
0%
0%
0%
0%

2014 
0%
0%
0%
0%
0%

2015
0%
0,5%
98%
0,5%
1%

2016
0%
0,5%
98%
0,5%
1%
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2017
0%
0,5%
98%
0,5%
1%

Indikátory 
hodnocení

2014
- indikovaná péče ze strany lékařů 
- uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami
- zajištění služby potřebným počtem personálu

2015
- pracovníci mají dostatek kompenzačních pomůcek 

k zajištění služby 
- k dispozici je spolehlivé vozidlo
- fungující služba 
- fungující síť dobrovolníků
- probíhá zaškolování rodiny v péči o blízkého a pravidelná 

setkání s pozůstalými  

2016-2017
stejně jako v roce 2015

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP?

Ano

Cíl č.3: Záchranný systém pro občany se zdravotním postižením a seniory

Číslo a název 
opatření:

Cílem opatření je existence služby, která by pomohla občanům 
cílové skupiny zajistit odpovídající pomoc v případě nouzové nebo 
krizové situace.

Popis opatření

Systém  přivolání  pomoci  bude  sloužit  občanům  s  vážnými 
zdravotních problémů, příp. u jiných závažných stavů, při kterých si 
takový člověk nedokáže sám pomoci a potřebuje pomoc jiné osoby. 
Realizace služby a její  forma bude vycházet z počtu a rozmístění 
zájemců v  rámci  regionu.  Zajištění  pomoci  předpokládá existenci 
zařízení na přivolání záchranné služby nebo jiné složky záchranného 
systému,  popř.  jiné  pomoci  –  soused,  rodiny  apod.  Jako  vhodný 
systém  budou  vybrány  takové  technologie,  které  v  dané  části 
okresu Jeseník budou shledány jako technicky nejvhodnější (mobilní 
telefony, rádiové spojení apod.)
Služba  záchranného  systému  bude  sloužit  pro  přivolání  pomoci 
lidem v krizové situaci. Efektivní fungování systému bude pomáhat 
k včasnému řešení krizové situace (rychlejší zajištění pomoci, např. 
včasné  zajištění  zdravotnické  služby  apod.)  Aktuálně  již  existuje 
komerční  varianta  této  služby,  ale  vzhledem  k její  finanční 
náročnosti budou hledány další možnosti realizace.

Aktivity 1. Zjištění zájmu o tuto službu v jednotlivých obcích – 2014



k naplnění 
opatření

2. Průzkum technických možností záchranného sytému– 2014
3. Možnosti finančního zajištění (zajištění zdrojů pro zahájení 

realizace služby i pro trvalý provoz) – 2014-2016
4. Jednání se subjekty, které by mohly zajišťovat dispečink – 

2014-2017
Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Ing. Jan Rotter 

Předpokládaný 
počet klientů

Předpokládaný počet uživatelů služby: cca 200

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Koordinátor opatření

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

Předpokládané výdaje vzejdou z výběru technického řešení a 
finančních možností dotačního zdroje. 

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV, Olomoucký kraj, Obce a města, nadace a fondy, ESF,
vlastní zdroje a jiní donátoři

Indikátory 
hodnocení

Naplňování  jednotlivých  kroků opatření  (jejich  efektivita  a  stupeň 
realizace jsou měřitelná a výstupy je možné kontrolovat)
Vlastní  realizace  a  fungování  již  existujícího  opatření  bude 
kontrolováno  podle  několika  hledisek  (počet  uživatelů,  stav 
technického  zařízení,  nákladovost  služby,  počet  záchranných 
událostí)

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP?

Ano

Cíl č. 5: Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti klientů sociálních služeb potýkajících se s 
nezaměstnaností v okrese Jeseník

Číslo a název 
opatření:

Zlepšení  situace na poli  zaměstnanosti  klientů  sociálních služeb, 
kteří jsou hůře zaměstnatelní. 

Popis opatření

Cílem  opatření  je  zajistit  zvýšení  zaměstnanosti  a  také 
zaměstnatelnosti  formou  spolupráce  s  Úřadem práce,  zajištěním 
podporovaného  zaměstnávaní  a  zajištění  dalších  podpůrných 
prostředků pro přípravu a vstup na trh práce.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

1. Navázaní  spolupráce  mezi  Úřadem  práce  v  Jeseníku  a 
poskytovateli  sociálních  služeb při  práci  s  nezaměstnanými  – 
leden-červen 2014

2. Projednávání  dalších  možností  ke  zvýšení  zaměstnanosti  s 
obcemi  a  městy  –  např.  zaměstnávání  v  rámci  veřejných 
zakázek 10 % místních  dlouhodobě nezaměstnaných –  leden 
2014 – prosinec 2015

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Spolupracující  subjekty:  Darmoděj  o.s.,  Boétheia  –  společenství 
křesťanské  pomoci,  Občanské  sdružení  Ester,  Silezika,  manažer 
KPSS Jesenicko
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Předpokládaný 
počet klientů

cca 300 osob

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Realizační tým složený ze členů pracovní skupiny

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2014 - 2017 – bez nákladů

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV, města a obce,  OPLZZ, Olomoucký kraj,  nadace a nadační 
fondy.

Indikátory 
hodnocení

Zrealizované schůzky k nastavení spolupráce mezi Úřadem práce v 
Jeseníku a poskytovateli sociálních služeb.
Zrealizované  schůzky  k  možnosti  dalšího  zajištění  zvýšení 
zaměstnanosti nezaměstnaných s obcemi a městy.

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP?

Ano



Tabulky stávajících poskytovaných služeb
Název Strana

1. Boétheia – společenství křesťanské pomoci – azylový dům pro muže a ženy
2. Boétheia – společenství křesťanské pomoci – azylový dům pro matky s dětmi
3. Boétheia – společenství křesťanské pomoci – nízkoprahové denní centrum
4. Boétheia – společenství křesťanské pomoci – noclehárny
5. Boétheia – společenství křesťanské pomoci – terénní programy
6. Darmoděj – k-centrum  
7. Darmoděj – NZDM 4.lístek
8. Darmoděj – služby následné péče
9. Darmoděj – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
10. Darmoděj – terénní program Babylon
11. Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou
12. Domov důchodců Zlaté Hory – pečovatelská služba 
13. Domov důchodců Zlaté Hory – domov pro seniory
14. Domov pro seniory Javorník
15. Domov Sněženka Jeseník – domov pro osoby se zdravotním postižením 
16. Domov Sněženka Jeseník – týdenní stacionář
17. Diakonie Sobotín – dům na půl cesty
18. Charita Javorník – denní stacionář Šimon
19. Charita Javorník – Domov pokojného stáří sv. Františka Javorník
20. Charita Javorník – domov pokojného stáří sv. Hedviky Vidnava
21. Charita Javorník – pečovatelská služba
22. Institut Krista Velekněze Bílá Voda – domov pro seniory 
23. Občanské sdružení Ester – azylové bydlení
24. Občanské sdružení Ester – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
25. Občanské sdružení Ester – sociálně terapeutické dílny 
26. Občanské sdružení Ester – sociální rehabilitace
27. Občanské sdružení Ester – terapeutická komunita
28. Obec Česká Ves – pečovatelská služba 
29. Penzion pro seniory Jeseník – chráněné bydlení
30. Poradenské centrum sociální služeb Olomouckého kraje, pracoviště Poradny pro 

rodinu Jeseník – odborné sociální poradenství
31. Sdružení Virtus – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
32. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, o.p.s.
33. Slezská diakonie – raná péče
34. Soužití 2005, o.p.s. – pečovatelská služba 
35. Středisko pečovatelské služby Jeseník
36. Svaz neslyšících a nedoslýchavých – odborné sociální poradenství
37. Svaz neslyšících a nedoslýchavých – sociálně aktivizační služby pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením
38. Zahrada 2000, o.s. – sociálně terapeutické dílny
39. Zahrada 2000, o.s. – sociální rehabilitace

Boétheia – společenství křesťanské pomoci – azylový dům pro muže a ženy

Číslo a název cíle: 
Zajištění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší a osob ohrožených 
sociálním vyloučením v Jeseníku a v Mikroregionu Jesenicko.

Číslo a název 
opatření

Azylový dům pro muže a ženy. Cílové skupiny: osoby bez střechy nad 
hlavou - muži, ženy,  Věkové složení skupin  od 18  do 64 let.
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Popis opatření

Azylový dům pro muže a ženy - aktuální služby: 
a) poskytování celodenního ubytování pro muže – bezdomovce,
b) zajištění stravy nebo podmínek pro přípravu stravy,
c) pomoc při  uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí, 
d) zajištění přespání na noclehárně pro muže,  
e) navazující služby Nízkoprahového denního centra

V prostorách Azylového domu je v omezené míře možnost poskytování 
ubytování  pro partnerské dvojice.

Registrace u KÚOK č. 9351419 - Azylový dům pro muže, 

Zajistit zkvalitnění stávající služby, tak aby tyto služby odpovídaly 
aktuálnímu znění zákona o sociálních službách, aktivity podporují návrat a 
zařazení sociálně vyloučených osob do běžné společnosti, aktivity podporují 
snižování negativních jevů, kterými jsou: prevence kriminality, 
nezaměstnanost, ohrožení zdraví a života uživatelů.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

Azylový dům pro muže a ženy (2013 - 2016) bude využívat 
vícestupňového systému pomoci. Součásti systému jsou tyto aktivity:

poskytnutí primární pomoci
 poskytování poradenství zájemcům, kteří  nemají zájem přespat nebo se 

ubytovat v Azylovém domě,
 spolupráce s nastavením IP uživatele,

poskytování hygieny, jídla nebo nápoje nahodilým návštěvníkům 
Azylového domu,

 poskytnutí staršího šatstva nahodilým i stálým klientům Azylového domu,
 poskytnutí krizové pomoci klientům, kteří se ocitli v ohrožení života nebo 

zdraví

poskytnutí sekundární pomoci
 poskytnutí  celodenního  ubytování  uživatelům,  kteří  přicházejí 

z noclehárny Azylového domu (anebo z jiného prostředí),
 spolupráce při realizaci IP uživatele, 
 poskytnutí hygieny, 
 poskytnutí jídla, nápoje, 
 poskytnutí dalších aktivit vycházející ze Zákona o soc.službách, 
 poskytování poradenství a asistence.

poskytnutí terciární pomoci
spolupráce na realizaci IP uživatele,
podpora aktivního přístupu při hledání (udržení) zaměstnání a bydlení,
zhodnocení pobytu uživatele zařízení AD,
nabídka další spolupráce (menšího rozsahu) s odcházejícím uživatelem.

Předpokládaný 
počet 
klientů:

Současný stav klientů vychází z podmínek stanovených KÚ Olomouckého 
kraje 
prostřednictvím svých veřejných zakázek a z projektového zadání IP 
Jesenicka. Zde je stav klientů pevně stanoven: 



 AD muži a ženy 48 klientů na ubytovně, 

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení): 

Azylový dům pro muže a ženy
 
počet
úvazky

 
 
 
 
 
 

Pracovníci v sociálních službách
8
5

sociální pracovníci
 
 

2
1,5

vedoucí zařízení
 
 

1
0,8

Účetní
 
 
 

1
0,8

topič - údržbář
 
 

2
1,8

Hospodářka

 
1
1

úklid, praní, žehlení
1
1

Celkem
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16
11,9

Struktura 
požadovaných 
výdajů

 
 

2013
2014
2015
2016

01

osobní náklady
3455
3452
3555

366
3771

provozní nákady
1260
1262
1299
1338
1379

celem
 

4715
4714
4854

999



5150

investiční náklady
0

0 
0 
0 
0 

Zdroje subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření:

 EU, MPSV, KÚ Olomouckého kraje, příjmy od klientů, obce a města 
Jesenicka.

Indikátory 
hodnocení / 
efektivita

AD pro muže a ženy – (kvalitativní i kvantitativní kriteria se překrývají) 
 naplňování Standardů kvality služeb sociální prevence, 
 počet intervencí ve prospěch klienta,
 kvalita poskytovaných služeb vyjádřená prostřednictvím hodnocení 

IP klienta,
 počet klientů během kalendářního roku – tzv. lůžkodny

Služba je 
zahrnuta do 
minimální – 
optimální, sítě 
sociálních služeb 
na území KPSS  
ORP.

Ano 

Boétheia – společenství křesťanské pomoci – azylový dům pro matky s dětmi

Číslo a název cíle: 
Zajištění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší a osob ohrožených 
sociálním vyloučením v Jeseníku a v Mikroregionu Jesenicko.

Číslo a název 
opatření

Azylový dům pro matky s dětmi. Cílové skupiny: rodiče s dětmi. Věkové 
složení skupin - od 0 let (platí pro skupinu rodičů s dětmi), ostatní od 18 do 
62 let.

Popis opatření

Azylový dům pro matky s dětmi a jeho aktuální služby: 
a) poskytování celodenního ubytování pro rodiny s dětmi,
b) zajištění stravy nebo podmínek pro přípravu stravy,
c) pomoc při  uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí, 
d) zajištění přespání na noclehárně pro ženy, 
e) navazující služby Nízkoprahového denního centra.

Registrace u KÚOK č. 2467733 - Azylový dům pro matky s dětmi, 
Cílová skupina – osoby bez přístřeší

Zajistit zkvalitnění stávající služby, tak aby tyto služby odpovídaly 
aktuálnímu znění zákona o sociálních službách, aktivity podporují návrat a 
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zařazení sociálně vyloučených osob do běžné společnosti, aktivity podporují 
snižování negativních jevů, kterými jsou: prevence kriminality, 
nezaměstnanost, ohrožení zdraví a života uživatelů, u skupiny matek 
s dětmi je podpora zaměřena na rodinné vazby.  Cílem je potom stabilizace 
rodiny a nastartování procesu obnovení vlastních sil klientů.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

Azylový dům pro matky s dětmi. (2013 - 2017)
Bude využívat podobných principů, které jsou uvedenu u služby Azylového 
domu pro muže a ženy. Platí zásady pomoci tak, jak je uvádí Zákon o 
sociálních službách. Mimo to se snažíme využívat třístupňový systém 
pomoci s cílem motivovat klienta k odchodu mimo zařízení spojený se 
zajištěním zaměstnání. Uživatelům AD pro matky s dětmi je nabízen 
především: celodenní pobyt skupině matek s dětmi, které se ocitly bez 
střechy nad hlavou - forma pomoci: 
o celodenní ubytování, 
o pomoc  při  zajištění  základních  lidských  potřeb  jako  je  ubytování, 

hygiena,  nápoj,  jídlo  ošacení,  pomoc  při  zajištění  dalších  lidských 
potřeb: 

o pomoc při zvládání domácnosti a výchově dětí, pomoc při zdravotních 
potížích  klienta  (především psychického  rázu),  nastartování  procesu 
mobilizace  vlastních  sil  klienta  a  pomoc  přispívající  k  vytváření 
pozitivních vztahů mezi matkou a dětmi,

o zajištění další pomoci prostřednictvím spolupracujících odborníků. 
Kapacita služby: 8 matek (nebo otců) a 8 až 16 dětí – celoročně. 
Psychosociální poradenství - je poskytováno jednak pracovníky v sociálních 
službách a jednak odborníky- terapeutem a psychologem.

Předpokládaný 
počet 
klientů:

Současný stav klientů vychází z podmínek stanovených KÚ Olomouckého 
kraje 
prostřednictvím svých veřejných zakázek a z projektového zadání IP 
Jesenicka. Zde je stav klientů pevně stanoven: 

  7 klientů (dospělé osoby) v AD pro matky  s dětmi.

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení): 

Azylový dům pro rodiče s dětmi
počet
úvazk

Pracovníci v sociálních službách
5
4

sociální pracovníci 
1
1

vedoucí zařízení 
1
1

účetní
1

0,1

topič - údržbář
2



0,2

Cekem  
 10

6,3 

Struktura 
požadovaných 
výdajů

 
 

2013
2014
2015
2016
2017

osobní náklady
1602
1602
1650
1690
1700

provozní náklady
334
334

34
354
364

elkem
 

1936
1936
1994
2044
2064

investiční náklady
0 
0 
0 
0 
0 

43



Zdroje subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření:

 EU, MPSV, KÚ Olomouckého kraje, příjmy od klientů, obce a města 
Jesenicka.

Indikátory 
hodnocení / 
efektivita

AD pro matky  s dětmi - kvalitativní i kvantitativní kriteria se překrývají) 
 splnění požadavků Inspekce sociálních služeb,
 počet intervencí ve prospěch klienta,
 kvalita poskytovaných služeb vyjádřená prostřednictvím hodnocení 

IP klienta,
 počet klientů během kalendářního roku – lůžkodny

Služba je 
zahrnuta do 
minimální – 
optimální, sítě 
sociálních služeb 
na území KPSS  
ORP.

Ano

Boétheia – společenství křesťanské pomoci – nízkoprahové denní centrum

Číslo a název cíle: 
Zajištění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší a osob ohrožených 
sociálním vyloučením v Jeseníku a v Mikroregionu Jesenicko.

Číslo a název 
opatření

V prostorách azylových domů zajistit poskytování služeb Nízkoprahového 
denního centra a to jak pro muže, tak pro ženy – věkové složení od 18 do 
62 let.



Popis opatření
Společné pro všechny druhy poskytovaných služeb jsou tyto principy:

 formou  individuálního  přístupu  k uživatelům  aktivně  napomáhat 
k jejich stabilizaci, 
 pomáhat  při  obnovení  vnitřních  sil  uživatele  plus  nabývání 

nových  dovedností,  cílem  všech  aktivit  by  mělo  být  zařazení 
uživatele do běžné společnosti (nejproblematičtější aktivita),

 zabránit propadu sociálně ohrožených skupin do chudoby. 

Registrace u KÚOK č. 4873587 - Nízkoprahové denní centrum, 
Cílová skupina – osoby bez přístřeší
Zajistit zkvalitnění stávající služby, tak aby tyto služby odpovídaly 
aktuálnímu znění zákona o sociálních službách, aktivity podporují návrat a 
zařazení sociálně vyloučených osob do běžné společnosti, aktivity podporují 
snižování negativních jevů, kterými jsou: prevence kriminality, 
nezaměstnanost, ohrožení zdraví a života uživatelů.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

Provozní doba – odpovídá požadavkům Zákonu o sociálních službách. 
Pobytové služby jsou poskytovány nepřetržitě po celý rok, ambulantní 
služby (denní centra a noclehárny) jsou v provozu v době, která je k tomuto 
účelu stanovena. Konkrétně: denní centrum je otevřeno denně po celý rok 
ve stanovenou dobu od 7,00 do 11,00 hodin a od 14,00 hodin do 19,00 
hodiny. 

Realizované aktivity:
- pomoc při  osobní  hygieně,  nebo poskytnutí  podmínek  pro  osobní 

hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (polévka, nápoj)
- pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  obstarávání 

osobních záležitostí

Další fakultativní aktivity podle individuálních potřeb zájemců o službu:
- poskytnutí staršího ošacení
- poskytnutí stravy navíc
- poskytnutí psychosociálního poradenství
- v opodstatněných případech i nabídka přespání

NDC SKP Boétheia je využíváno většinou osobami, které nepatří k typickým 
cílovým skupinám bezdomovců. Jsou to osoby, jejichž problémy jsou 
dlouhodobě neřešené a osoby, u kterých je problém akutní záležitostí.

Předpokládaný 
počet 
klientů:

Současný stav klientů vychází z podmínek stanovených KÚ Olomouckého 
kraje 
prostřednictvím svých veřejných zakázek a z projektového zadání IP 
Jesenicka. Zde je stav klientů pevně stanoven: 

 5 klientů denně na denním centru/ v jeden okamžik 

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení): 

nízkoprahové denn centrum
 
počet
úvazky
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Pracovníci v sociálních službách
13

1,4

sociálí pracovníci
 
 

2
0,2

vedoucí zařízení
1

0,1

celkem

16
1,7

Struktura 
požadovaných 
výdajů

 
 

2013
2014
2015
2016
2017

osobní náklady
474
488
502
517



532

provozní náklady
67
69
71
73
75

celkem
 

541
557
573
590
607

investiční náklady
 0
0 
 0
0 
0 

Zdroje subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření:

 EU, MPSV, KÚ Olomouckého kraje, příjmy od klientů, obce a města 
Jesenicka.

Indikátory 
hodnocení / 
efektivita

 Počet uživatelů denně,
 počet poskytnutých intervencí,
 počet uživatelů, kteří se posunuli k lepší kvalitě svého života – např. 

návrat do rodiny nebo zajištění bydlení v AD apod.
Služba je 
zahrnuta do 
minimální – 
optimální, sítě 
sociálních služeb 
na území KPSS  
ORP.

Ano

Boétheia – společenství křesťanské pomoci – noclehárny

Číslo a název cíle: 
Zajištění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší a osob ohrožených 
sociálním vyloučením v Jeseníku a v Mikroregionu Jesenicko.

Číslo a název 
opatření

V prostorách obou azylových domů zajistit poskytování služeb Noclehárny 
a to, jak pro muže, tak i pro ženy – věkové složení od 18 do 64 let.

Registrace u KÚOK č. 8359618 – Noclehárna
Cílová skupina – osoby bez přístřeší
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Popis opatření Zajistit zkvalitnění stávající služby, tak aby tyto služby odpovídaly 
aktuálnímu znění zákona o sociálních službách, aktivity podporují návrat a 
zařazení sociálně vyloučených osob do běžné společnosti, aktivity podporují 
snižování negativních jevů, kterými jsou: prevence kriminality, 
nezaměstnanost, ohrožení zdraví a života uživatelů, u skupiny matek 
s dětmi je podpora zaměřena na rodinné vazby.  Cílem je potom stabilizace 
rodiny a nastartování procesu obnovení vlastních sil klientů.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

Provozní doba – odpovídá požadavkům Zákonu o sociálních službách. 
Pobytové služby jsou poskytovány nepřetržitě po celý rok, ambulantní 
služby (denní centra a noclehárny) jsou v provozu v době, která je k tomuto 
účelu stanovena.  Noclehárna je otevřena celoročně od 19,00 hodin do 
8,00.

- Poskytnutí přespání
- Pomoc  při  osobní  hygieně,  nebo  poskytnutí  podmínek  pro  osobní 

hygienu
- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (chléb s máslem, 

čaj)
- Základní pomoc sociálního poradenství
- Pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  obstarávání 

osobních záležitostí

Předpokládaný 
počet 
klientů:

Současný stav klientů vychází z podmínek stanovených KÚ Olomouckého 
kraje 
prostřednictvím svých veřejných zakázek a z projektového zadání IP 
Jesenicka. Zde je stav klientů pevně stanoven: 

 10 klientů noclehárna pro muže, plus 4 klientky na noclehárně 
pro ženy, 

.

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení): 

noclehárna
 
 
počet
úvazky

 
 
 

 
 

Pracovníci v sociálních službách
13

1,9

sociální pracovníci
 
 



2
0,2

vedoucí zařízení
 

1
0,1

účetní
 
 
 

1
0,1

Struktura 
požadovaných 
výdajů

Noclehárny

 
 

2013
2014
2015
2016
2017

osobní náklady
434
447
460
474
488

provozní náklady
111
114

11
120
123
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celkem
 

545
561
577
594
611

investiční náklady
0

 0
 0
 0
 0

Zdroje subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření:

Prostředky z EU, MPSV, KÚ Olomouckého kraje, příjmy od klientů, obce a 
města Jesenicka.

Indikátory 
hodnocení / 
efektivita

Noclehárna pro muže a pro ženy 
počet uživatelů denně,

 počet poskytovaných služeb,
 počet  uživatelů,  kteří  úspěšně  vykročili  ke  kvalitnějšímu  životu  – 

našli  si  bydlení  mimo  noclehárnu,  zajistili  si  osobní  doklady, 
spolupracují s odbory sociální pomoci a s ÚP, našli si práci, 

Služba je 
zahrnuta do 
minimální – 
optimální, sítě 
sociálních služeb 
na území 
KPSS/ORP

Ano

Boétheia – společenství křesťanské pomoci – terénní programy

Číslo a název cíle:  
Zajištění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší a osob ohrožených 
sociálním vyloučením v Jeseníku a v Mikroregionu Jesenicko.

Číslo a název 
opatření

Terénní programy pro Mikroregion Jesenicko; realizace poskytování 
terénních služeb osobám, které patří do skupiny sociálně vyloučených 
osob, nebo osobám ohrožených sociálním vyloučením.

Popis opatření

Terénní programy
      poskytování pomoci osobám ohrožených sociálním vyloučením



Společné pro všechny druhy poskytovaných služeb jsou tyto principy:
 formou  individuálního  přístupu  k uživatelům  aktivně  napomáhat 

k jejich stabilizaci, 
 pomáhat  při  obnovení  vnitřních  sil  uživatele  plus  nabývání 

nových dovedností,  cílem všech aktivit  by  mělo  být  zařazení 
uživatele do běžné společnosti (nejproblematičtější aktivita),

 zabránit propadu sociálně ohrožených skupin do chudoby. 

Registrace u KÚOK č. 4984452 – Terénní programy.

Zajistit zkvalitnění stávající služby, tak aby tyto služby odpovídaly 
aktuálnímu znění zákona o sociálních službách, aktivity podporují návrat a 
zařazení sociálně vyloučených osob do běžné společnosti, aktivity 
podporují snižování negativních jevů, kterými jsou: prevence kriminality, 
nezaměstnanost, ohrožení zdraví a života uživatelů, u skupiny matek 
s dětmi je podpora zaměřena na rodinné vazby.  Cílem je potom stabilizace 
rodiny a nastartování procesu obnovení vlastních sil klientů.

Aktivity k naplnění 
opatření .Terénní služba v rámci realizace projektu IP Jesenicko ( 2013 – 

2015)
 motivačně vzdělávací aktivity,
 asistence při zajištění zaměstnání,
 asistence při hledání vlastního bydlení, 
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Provozní doba – odpovídá požadavkům Zákonu o sociálních službách. 

Předpokládaný 
počet 
klientů:

Současný stav klientů vychází z podmínek stanovených KÚ Olomouckého 
kraje 
prostřednictvím svých veřejných zakázek a z projektového zadání IP 
Jesenicka. Zde je stav klientů pevně stanoven: 

 
 Terénní služba – viz časový harmonogram jednotlivých aktivit.

Lidské zdroje 
( personální 
obsazení): 

terénní program
 
 
počet
úvazky

 

 

 
 

Pracovníci v sociálních službách
4
4

sociální pracovníci
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1
1

vedoucí zařízení
1

0,5

celkem

6
5,5

Struktura 
požadovaných 
výdajů

terénní služby

 
 

2013
2014
205

2016
2017

osobní náklady
1736
178

1841
1896
1952

provozní náklady
322
332
342
352
362

celkem
 



2058
2120

83
2248
2314

investiční náklady
0
0
0
0
0

Zdroje subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření:

Prostředky z IP Jeseník, MPSV, obce a města, sponzoři

Indikátory 
hodnocení / 
efektivita

Terénní služba:
Počty aktivit vyplývající z poslání Terénní služby v Mikroregionu Jesenicko

 samostatné bydlení -  počet zajištěných příležitostí k bydlení,
 zaměstnávání uživatelů – počet zajištěných zaměstnání, 
 počet vzdělávacích aktivit pro uživatele, 
 počet účastníků jednotlivých aktivit
 počet úspěšných účastníků jednotlivých aktivit,
 počet úspěšně realizovaných aktivit. 

Služba je zahrnuta 
do minimální – 
optimální, sítě 
sociálních služeb 
na území 
KPSS/ORP

Ano

Darmoděj – k-centrum  

Číslo a název cíle K-centrum Darmoděj
Číslo a název 
opatření: Kontaktní centra dle § 59 zákona č.108/2006 Sb.

Popis opatření Identifikátor sociální služby č. 2901639
Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, které jsou ohrožené závislostí 
na nealkoholových návykových látkách.
Forma poskytování služby:

- Sociálně terapeutické činnosti
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí
- Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Dopad na cílovou skupinu:
- zlepšení kvality života klienta, redukce zdravotních rizik spojených 

s životním stylem, posilování motivace klienta, vedení klienta 
k odpovědnosti za vlastní život, vytváření vzájemné důvěry mezi 
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klientem a pracovníkem, osvojení asertivních postojů a vzorců 
chování směřujících k odmítání drog

Aktivity k naplnění 
opatření

Časová dostupnost služby K-centrum Darmoděj
Dopolední provoz zařízení K-centra
Odpolední provoz zařízení K-centra

Pondělí
individuálně

Pondělí
12.30 – 18.00

Úterý
individuálně

Úterý
12.30 – 18.00

Středa
individuálně

Středa
12.30 – 18.00

Čtvrtek
individuálně

Čtvrtek
12.30 – 18.00

Pátek
individuálně

Pátek
12.30 – 18.00

Dopolední provoz zařízení K-centra -  výměnný program, předem 
domluvené individuální pohovory, kontaktní místnost, hygienický 
servis  a  další,  příp.  individuální  konzultace.  Ve  výjimečných 
případech může být otevírací doba upravena. Klienti jsou o změně 
provozní doby předem informováni.

Seznam poskytovaných služeb 2013 -2016

- kontaktní práce

- služby  Harm-reduction  (výměnný  program,  informační 
servis a základní zdravotní ošetření)

- sociální poradenství, poradenství pro rodiče klientů

- zprostředkování jiné odborné péče

- potravinový,  vitamínový  a  hygienický  servis,  poskytování 
ošacení

- asistenční služba při jednání s úřady a jinými zařízeními¨

- umožnění  výkonu  obecně  prospěšných  prací  klientům 



zařízení

Zodpovědný 
realizátor opatření

vedoucí K-centra Darmoděj

Předpokládaný 
počet klientů

Kapacita K-centra Darmoděj je 15 klientů denně
Plánovaný počet kontaktů v roce 2013 byl 200
Plánovaný počet kontaktů v letech 2014 až 2016 je 630

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

přepočetný počet

Lidské zdoje 2013 - 2017
počet

2013
2014

215
2016

201

prac.v soc.službách
2

0,5
0,75

1
1
1

socální pracovník
1

0,9
1
1

1

vedoucí služby(prac v soc. službách)

1
1
1
1
1

ředitel
1

0,5
0,25
0,25
025

05

administrativní pracovník
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2
0,5
0,5
0,5

0,
0,5

účetní
2

0,35
0,5
0,5
0,5
0,5

metdik
1
0

0,1
0,1
0,1
01

Struktura 
požadovaných 
výdajů

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
616250

94350
963200
990000

1021800

Provozí náklady
362631
484000
480000
485000
485000

Celkem
978881

1427850
143200

1475000
1506800

Investiční náklady



0
0
0
0
0

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
MZ

Rada Vlády
OL. kraj

Město Jeseník
Dary

Vlastní zdroje

2013
44
2,
23
20,3
6,1
2
2,1

2014 
41,4
1,5
21
19,5
8,3
6,2
2,1

2015
43
1,5
21
22,7
7,2
0
2,6

2016
42,5
1,5
21
22,8
7,7
2
2,5

2017
42
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1,5
21
23
8,0
2
2,5

.

Indikátory 
hodnocení

Kritéria hodnocení kvality poskytovaných služeb:  místní  a časová 
dostupnost služeb,  technické a materiální  zajištění  služeb,  přizpůsobení 
prostor charakteru práce a kapacitě klientů, finanční zajištění služeb, stav 
a  organizační  struktura  pracovníků,  zvyšování  kvalifikace  pracovníků, 
odborné vedení a supervize pracovníků, provázanost služeb s potřebami 
cílové  skupiny,  zpracování  koncepce  a  operačního  manuálu  pro 
poskytování  služeb,  dokumentace  a  ochrana  osobních  údajů  klientů, 
součinnost  členů týmu při  poskytování  služeb,  kontinuita  při  předávání 
klienta  na  jiné  pracoviště,  otevřenost  zařízení  vůči  veřejnosti  (public 
relations), pokračování v navazování osobních kontaktů se sítí kontaktních 
center  a  zařízení  následné  péče.  Spokojenost  klientů  s poskytovanou 
službou  je  zjišťována  prostřednictvím  dotazníků,  které  jsou  za  tímto 
účelem pečlivě sestavovány, následně vyhodnocovány a zdokumentovány.

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimál
ní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Darmoděj – NZDM 4.lístek
Číslo a název cíle Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek
Číslo a název 
opatření: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č.108/2006 Sb.

Popis opatření Identifikátor sociální služby č. 8618999
Cílovou skupinou Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 4.lístek 
jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, která je ohrožena společensky 
nežádoucími jevy.
Místo poskytování: Jeseník, Kobylá nad Vidnavkou
Forma poskytování služby:

 služba je realizována na principu nízkoprahovosti a to takovým 
způsobem, aby byla umožněna maximální dostupnost, tzn. ve 
snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční 
bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení 
či využít nabídky poskytovaných služeb

 vstup  není  omezen  financemi,  zájmem  ani  časem  příchodu  či 
odchodu

 návštěvníci  mají  svobodu  volby  při  pohybu  v  prostoru  klubu,  v 
chování i ve volbě vykonávaných činností

 službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud 



svým chováním a  jednáním neomezuje a neohrožuje  sám sebe, 
ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby

 vzhledem k cílové skupině jsme zvolili označení uživatele sociální 
služby jako KLIENT sociální služby

 služby jsou poskytovány bezplatně

Dopad na cílovou skupinu:

-  NZDM 4.lístek je určeno dětem a mládeži, které tráví svůj volný 
čas touláním na ulici, v partě či jinak neorganizovaně

-  je alternativou k různým zájmovým kroužkům a jiným aktivitám, 
navíc také poskytuje poradenství a sociální servis a navštěvovat jej 
mohou všichni z dané cílové skupiny

- zásadní význam zařízení typu NZDM je však v jeho poradenské a 
preventivní činnosti, umožňuje dětem a mládeži si popovídat, nebo 
se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků 
vyřešit

- vytváří pro děti chráněný prostor, v němž i dospívající najde svoje 
místo

- mládež je během pobytu v klubech zároveň chráněna a současně 
pod "dozorem" zkušených a pro tento účel školených pracovníků

- v  každém  klubu  rovněž  platí  přesná  pravidla,  která  mimo  jiné 
zakazují  užívání  alkoholických  nápojů,  drog,  násilí  či  šikanu  a 
nastavují tak určité mantinely

Aktivity k naplnění 
opatření

NZDM je sociální službou obsaženou v § 62 zákona o Sociálních službách 
108/2006 Sb. 
Služby jsou poskytovány pro cílovou skupinu od 6 do 26 let.
Rozdělení do dvou cílových skupin:
Klubík (6-15 let) a Klub (15-26 let)
Časová dostupnost:
Klubík
Po, St, Čt, Pá – od 13 do 19 hodin
Út, So, Ne – od 13 do 18 hodin

Klub
Po, St, Čt, Pá – od 13 do 19 hodin
Út, So, Ne – od 13 do 18 hodin
Víkendový provoz je hrazen z projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ a 
je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Seznam poskytovaných služeb 2013 - 2016

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
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- zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, 
pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik a upevňování 
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností a 
zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve 
společenském prostředí

 Sociálně terapeutické činnosti

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
podporujících sociální začleňování osob

 Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo 
upevnění  kontaktu  s  rodinou  a  pomoc  a  podpora  při  dalších 
aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Zodpovědný 
realizátor opatření

Vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 4. lístek

Předpokládaný 
počet klientů
Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

 

přepočetný počet

Lidské zdroje 2013 - 2017
počet

2013
2014
2015
2016
2017

prac. v soc. službách
3
3
3
2
1
1

sociální pracovní
2

1,2
1,2

,7
1
1



vedoucí služby (prac. v soc.službách)
1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Ředitel
1

0,25
0,25
0,2

0,25
0,25

Administrativní  pracovník
2

0,5
0,5

0,
04

0,4

účetní/ekonom

0,45
0,45
0,45
0,4
0,4

metodik
1

0,1
0,1
0,1

0
0

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
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207

Osobní náklady
1569000
1653000
1702590
1150000
1150000

Provozní náklady
356100
425000
437750
375000
375000

Celkem
1925100
2078000
2140340
1525000
1525000

Investiční náklady
0
0
0
0
0

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MSV
Město Jeseník

IP Vápenná
IP Olomouc
IP Jeseník

Dary
Olomoucký kraj

2013
36,8
0
23,6
5
33,7
0,9
0

2014
36,1
2



23,2
4,6
33,1
1
0

2015
60,1
3,5
16,3
7,1
11,7
1,4
0

2016
74,9
14,5
0
0
0
1,8
8,8

2017
70,2
20,1
0
0
0
1,5
8,3

Indikátory 
hodnocení

Zvyšování  kvality  poskytovaných  služeb  a  naplnění  veřejného  závazku 
spolu  s ohledem  na  aktuální  požadavky  uživatelů  služby  a  finanční 
možnosti  projektu.  S výsledky naplňování  jsou pravidelně seznamováni, 
jak  jednotliví  donátoři,  tak  veřejnost  a  to  prostřednictvím  webových 
stránek Darmoděj o.s., vyúčtováním dotací, výročních zpráv. Spokojenost 
uživatelů se službou je zjišťována formou dotazníků, které jsou za tímto 
účelem pečlivě sestavovány a následně vyhodnoceny a zdokumentovány.

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimál
ní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Darmoděj – DC restart 
Číslo a název cíle Doléčovací centrum Restart
Číslo a název 
opatření:

Zajištění služby následné péče dle § 64 zákona č.108/2006 Sb., o 
sociálních službách

63



Popis opatření

Identifikátor sociální služby č. 4780784
Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách, které jsou 
starší osmnácti let a absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, 
absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které 
abstinují.
Forma poskytování služby:

- DC Restart je určen pro klienty, kteří absolvovali některý z těchto 
typů léčby drogové závislosti:

 ambulantní (např. denní stacionář)
 střednědobou (např.PL)
 dlouhodobou (TK)

Sociální služba následné péče je určena klientům z celé ČR. Pro tyto 
zajišťuje DC Restart možnost ubytování. Ve všech případech je však 
podmínkou potvrzená minimálně tříměsíční abstinence 
bezprostředně před vstupem do služby. Do ambulantního 
programu a na pobytovou službu mohou být zařazeni klienti - 
muži, ženy, kteří již dosáhli plnoletosti ( tzn. starší 18 let ).

Dopad na cílovou skupinu:
- udržení abstinence od návykových drog
- pozitivní změny chování
- ozdravění rodinných vztahů
- zlepšení sociálních znalostí a dovedností
- uplatnění na trhu práce
- prožívání vlastních kompetencí a sebeuvědomění

Aktivity k naplnění 
opatření

Místní a časová dostupnost:
Otevírací doba DC Restart: Po – Pá od 9.00 až 12.00 – od 13.00 až 17.00
Poslední středa v měsíci - 17:00 - 18:30 - setkání absolventů 
podpůrná skupina klientů, kteří absolvovali doléčovací program a 
nadále abstinují 1x měsíčně– celodenní volnočasová aktivita. 
Pobytová služba je poskytována nepřetržitě.
Seznam poskytovaných služeb 2013 – 2016

 ambulantní forma
a) sociálně terapeutické činnosti
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí
 pobytová služba
a) poskytnutí ubytování

Délka poskytované služby 
Standardní délka poskytování ambulantní služby je 6 měsíců, může však 
být individuálně přizpůsobena potřebám klienta, maximálně však 12 
měsíců.

Zodpovědný 
realizátor opatření

vedoucí DC Restart

Předpokládaný 
počet klientů

Denní kapacita je 10 klientů.
Kapacita pobytové služby je 19 lůžek.
Plánovaný počet klientů v letech 2014 až 2016 je 114 klientů.
 



Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

přepočetný počet

Lidské zdroje 2013 - 2017
počet

2013
2014
2015
2016
2017

prac. v soc. službách
3

2,3
2,3

1
1
1

sociální pracovník
1

0,5
0,5

1
1
1

vedoucí služby (prac. v soc.službác)
1
1

1
1
1

ředitel/projektový manažer
2

0,85
0,85
0,35
0,25
0,25

admin.  pracovník
2

0,5
,5

0,5
0,5
0,5

účetní/fin. manažer/ ekonom
2
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0,9
0,9
0,5
0,5
0,5

prac. koordinátor
1
1
1
0
0
0

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

213
214
2015
2016
207

Osobní náklad
2290711
2290711
1658620

950000
950000

Provoznínáklady
1044089
1044089

720000
517000
520000

Celkem
3334800
3334800
2378620
1467000
1470000

Investiční náklady
0
0
0
0
0

Zdroje/ subjekty 



podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
OPLZZ

Rada Vlády
Olomoucký kraj
Město Jeseník

Dary

2013
19
67,2
4
3
0,6
1,2

2014
17
69,3
3,5
3
1
1,2

2015
29
48,
6
5
1,5
2

2016
58
0
10
8
4,5
4

2017
54
0
10
10
6,5
4

Indikátory 
hodnocení

Naplněnost sociální služby
Počet klientů, kteří úspěšně dokončili ambulantní program.
Zájem o nabízenou službu – doléčovací program.

Služba je zahrnuta 
do 

Ano
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minimální/optimál
ní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Darmoděj – terénní program Babylon
Číslo a název cíle VS/1-1/63535/06-R Terénní program Babylon
Číslo a název 
opatření: Terénní programy dle § 69 zákona č.108/2006 Sb.

Popis opatření

Identifikátor sociální služby č. 6451839
Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, které jsou ohrožené závislostí 
na nealkoholových návykových látkách a osoby bez přístřeší (muži, ženy, 
případně rodiče s dětmi), které jsou bez přístřeší, nebo jim hrozí ztráta 
bydlení. 
Forma poskytování služby:

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí
Dopad na cílovou skupinu:

- terénní program pro návykové látky přináší klientům větší 
informovanost o rizicích spojených s užíváním drog, nabídnutí 
jiného méně rizikového způsobu aplikace drog, výměna injekčních 
stříkaček a jehel, což vede ke snížení rizika nakažení se infekčními 
chorobami HIV, žloutenka apod.

- redukovat zdravotní rizika spojená s životním stylem klientů

- posilovat motivaci klientů k bezpečnějšímu užívání drog

- psychicky a sociálně stabilizovat klienta

- chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog 

- napomáhání klientovi k získání sociálních kompetencí a následně 
vhodného zaměstnání legálního charakteru, tím přispívat k 
integraci dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce

- zabránit prohlubování sociálního vyloučení klienta

- navazovat spolupráci s dalšími subjekty v oblasti zaměstnanosti

Aktivity k naplnění 
opatření

Projekty realizované v rámci terénního programu Babylon:

 Sociální integrace na Jesenicku
 IP Vápenná

Místní a časová dostupnost 
Po 9.30 – 12.00 12.30- 18:00
Út 9.30 – 12:00 12.30- 18:00
St 9.30 – 12:00 12.30- 18:00
Čt 9.30 – 12:00 12.30- 18:00
Pá 9.30 – 12:00 12.30- 18:00

Terénní program Babylon působí v rámci celého regionu 



Jesenicka. A to v lokalitách a místech, která jsou přirozeným 
prostředím současných i potenciálně možných klientů. A to – od 
veřejných prostranství až po zázemí domova.

Seznam poskytovaných služeb 2013 – 2016

- kontaktní práce 

- výměnný program

- informační servis

- sociální poradenství

- pomoc v krizi 

- asistenční služba – doprovod

- zprostředkování navazující péče

- Fakultativní činnosti

- dluhové poradenství

- podmínky k základnímu zdravotnímu ošetření

- pracovní poradenství 

- potravinový servis

Zodpovědný 
realizátor opatření

Vedoucí TP Babylon

Předpokládaný 
počet klientů

Maximální okamžitá kapacita počtu uživatelů služby je 30 klientů.
Maximální okamžitá kapacita počtu kontaktů je 15 klientů.
Plánovaný počet uživatelů ročně je 230 klientů.
Plánovaný počet uživatelů v letech 2013 – 2016 je 690 klientů.
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Lidské zdroje 
(personální 
obsazení): přepočetný počet

Lidské zdroje 2013 - 2017
počet

13
2014
2015
2016
2017

prac.v soc.službách
2
1
1
1

0,5
0,5

sociální pracovník
5

3,5
3,85

1
0,5
0,5

vedoucí služby (prac. v soc.  službách)
2

0,7
0,7
0,6
0,5
0,5

Ředitel/projektový manažer
1

0,2
0,25
0,25
0,25
0,25

admin.pracovník
3

0,6
0,5
0,5
0,4

0



účetní/fin.manžer/ekonom
3

0,5
0,5
0,5
0,4
0,4

Metodik
1

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

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
2115000
2135000
1325000

855000
855000

Provozní náklady
472000
475000
340000
195000
195000

Celkem
2587000
2610000
1665000
1050000
1050000

Investiční náklady
0
0
0
0
0
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Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
MZ

IP Jeseník
Olomoucký kraj
Město Jeseník

Dary
Vlastní zdroje
IP Vápenná

2013
20,5
0,7
7
3,1
0,8
0,8
0,8
66,5

2014 
Jen kvalifivaný odhad
21,1
0,8
6,9
3,1
0,8
0,8
0,8
65,9

2015
33,4
1,2
2,7
6
2
1,2
1,8
51,7

2016
61,6
1,9
9,5
12
4
2,9
8,1
0

2017
59



1,5
9,5
14
5
2,9
8,1
0

  

Indikátory 
hodnocení

Naplněnost kontaktů a intervencí na realizovaných projektech Sociální 
integrace na Jesenicku a IP Vápenná. Zájem o službu ze strany klientů a 
spolupracujících subjektů, průběžné a závěrečné zprávy pro donátory, 
monitorovací zprávy na realizovaných projektech, výroční zpráva 
Darmoděj o.s.

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimál
ní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano
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Darmoděj – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Číslo a název cíle Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Číslo a název 
opatření:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 
Sb.

Popis opatření

Identifikátor sociální služby č. 3950042
Cílovou skupinou  jsou  rodiny  s  dětmi,  které  jsou  sociálně  vyloučené 
nebo  ohrožené sociálním vyloučením.  Jedná  se  zejména  o  nefunkční 
rodiny, neúplné rodiny, rodiny se sociálně patologickými jevy, které žijí v 
sociálně  vyloučených  komunitách,  rodiny  s  problémy  danými  jejich 
minoritní etnickou příslušností.
Vzhledem  k  potřebám  regionálního  působení  je  podpora  a  pomoc 
směřována  mimo  jiné  i   do  oblasti  sociální  práce  se  skupinou  děti  a 
mládež ve věku od 6 do 26 let ohroženou společensky nežádoucími jevy a 
jejich rodinami.
Forma poskytování služby:
Základní služby:
1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnost
2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
3) sociálně terapeutické činnosti
4)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při  obstarávání 
osobních záležitostí
Fakultativní služby:
a) prevence kriminality
b) dluhové poradenství
Služba  je  poskytována  ambulantní  i  terénní  formou.  Dle  individuálních 
potřeb  je  možno  se  na  termínu  dohodnout  s  pověřeným pracovníkem. 
Klient  i  poskytovatel  jsou povinni  dodržovat  smluvené termíny nebo se 
předem  druhé  straně  omluvit.  Služby  jsou  poskytovány  převážně  v 
domácnosti uživatele.
Dopad na cílovou skupinu:

- minimálním  cílovým  stavem  spolupráce  je  zastavit  zhoršování 
sociální situace rodiny 

- optimálním  cílovým  stavem  je  zlepšit  životní  úroveň  rodiny  a 
zvýšení sociálních dovedností jejich jednotlivých členů 

- cílovým stavem je  rodina,  která  je  schopna  samostatně zvládat 
problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých 
možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj

Aktivity k naplnění 
opatření

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytovat 
individuálně přizpůsobenou podporu a pomoc rodinám s dětmi, které se 
ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a 
rodinám ohroženým sociálním vyloučením, popřípadě rodinám, kde je 
ohrožen vývoj dítěte vlivem dlouhodobé krizové sociální situace, kterou 
rodiče nedokáží řešit. Služby mají terénní i ambulantní formu poskytování. 
Uplatňují základní metody individuální, skupinové, komunitní sociální 
práce.
Základní služby:
1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
pracovně výchovná činnost s dětmi
pracovně výchovná činnost s dospělými



nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností 
zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
pomoc s výběrem a zajištěním vhodných volnočasových aktivit pro děti,
zprostředkování využívání nízkoprahových zařízení zaměřených na volný 
čas dětí a mládeže
zprostředkování využívání aktivit neziskových organizací zaměřených na 
děti a mládež

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
nácvik aktivit, jimiž se rozumí zejména osvojení schopností a dovedností 
rodičů dětí při využívání veřejně dostupných služeb

3) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních  a  sociálních  schopností  a  dovedností  podporujících  sociální 
začleňování osob

4)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při 
obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při vyřizování běžných záležitostí:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Fakultativní služby:
a) prevence kriminality

Cílová skupina osoby ve věku od 15 – 26 let
- poskytování  ambulantní  i  terénní  formou,  prostřednictvím 

volnočasových  a  motivačních  aktivit,  formou poradenské činnosti 
přednáškami a besedami

- cílem  prevence  kriminality  je  komplex  sociálních  a  situačních 
opatření,  jejichž  cílem  je  omezování  a  snižování  trestní  činnosti 
včetně  pomoci  obětem  trestných  činů  a  zvyšování  povědomí 
veřejnosti o legálních metodách ochrany před trestnou činností

b) protidluhové poradenství
Cílová skupina - bez omezení věku

- poskytováno primárně formou ambulantní, v omezené míře formou 
terénní

- hlavním cílem je poskytnout pomoc a podporu lidem v tíživé sociální 
situaci způsobené dluhovým zatížením

-
Časová dostupnost:
Provozní doba
poskytování ambulantní formou:
Javorník/ Vápenná 
PO – 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00
ST -  10:00 – 12:30 13:00 – 18:00
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poskytování terénní formou:
Javorník/ Vápenná
ÚT - 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00
ČT - 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00
PÁ - 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00

Seznam poskytovaných služeb 2013 – 2015
Základní služby:
1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnost
2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
3) sociálně terapeutické činnosti
4)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při  obstarávání 
osobních záležitostí

Fakultativní služby:
a) prevence kriminality
b) dluhové poradenství

Zodpovědný 
realizátor opatření

Vedoucí SAS

Předpokládaný 
počet klientů

140 rodin v letech 2014-2017

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

 

přepočtený počet

Lidské zdroje 2013-2017
počet

2013
2014
2015
2016
2017

prac. v soc. službách
7

4,5
4,5
2,5

4
4

sociálnípracovník
5
4
4
2
3
3



vedoucí služby (prac. v soc. službách)
1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

admin. pracovník
1

0,1
01

0,1
0,1
0,1

účetní/ekonom
2

0,3
0,3
0,2
0,2
0,2

Metodik
1

0,4
0,4
0,2
0,2
0,2

2013 – 2016 Dobrovolníci =   0
Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobnínáklady
2001500
2001500
1000000
2000000
2000000

Provozní náklady
412000
412000
200000
400000

77



400000

Celkem
2413500
2413500
1200000
2400000
2400000

Investiční nákldy
0
0
0
0
0

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

IP Vápenná
MPSV

Olomoucký kraj
obce

2013
100
0
0
0

2014 
100
0
0
0

2015
100
0
0
0

2016
0
70
20
10

2017
0
70
20
10



   

Indikátory 
hodnocení

Naplněnost kontaktů, aktivit a intervencí na IP projektu Společné 
aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci 
osob ze sociálně vyloučených romských lokalit, zájem o službu ze 
strany klientů a spolupracujících subjektů, hodnotící zprávy 1x za měsíc 
pro donátory, výroční zpráva Darmoděj o.s.
Kritéria hodnocení kvality poskytovaných služeb: místní a časová 
dostupnost služeb, technické a materiální zajištění služeb, přiměřenost 
prostor, charakteru práce a kapacitě klientů, finanční zajištění služeb, stav 
a organizační struktura pracovníků, zvyšování kvalifikace pracovníků, 
odborné vedení a supervize pracovníků, provázanost služeb s potřebami 
cílové skupiny, zpracování koncepce a operačního manuálu pro 
poskytování služeb, dokumentace a ochrana osobních údajů klientů, 
součinnost členů týmu při poskytování služeb, kontinuita služeb při 
předávání kliente na jiné pracoviště, otevřenost zařízení vůči veřejnosti 
(public relations).
Spokojenost klientů se službou je zjišťována formou dotazníků, které jsou 
za tímto účelem pečlivě sestavovány a následně vyhodnoceny a 
zdokumentovány.

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimál
ní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou

Číslo a název cíle

Hlavním posláním našeho  zařízení  je  poskytování  pobytových  služeb  a 
sociální  péče  osobám,které  mají  sníženou  soběstačnost,  zejména 
z důvodů věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. Umožňujeme lidem, v nepříznivé sociální situaci, 
využít našich služeb pro zachování a rozvíjení života dle jejich schopností 
a možností.

Číslo a název 
opatření:

Zajištění provozu domova pro seniory – pobytové služby. Sociální služby 
poskytujeme klientům, kteří z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního 
stavu nejsou schopni si zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí 
a  jejich  situace  nelze  řešit  s pomocí  rodiny  ani  využitím  terénních 
sociálních služeb.
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Popis opatření

Registrace u krajského úřadu Olomouckého kraje,  identifikátor  sociální 
služby č.8298670
Služba je poskytována na základě potřeb uživatele

- cílová skupina:
1. Senioři
2. Osoby s chronickým onemocněním
3. Osoby s tělesným a zdravotním postižením
4. Osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech
5. Osoby s lehkou a střední demencí
6. Osoby imobilním

- forma poskytování služby:  pobytová sociální služba

 Personál respektuje osobní svobodu a volbu uživatele, jeho individuální 
potřeby a zajištění soukromí . 

Socializací a nácvikem ze strany personálu jsou uživatelé vedeni k větší 
soběstačnosti, kterou jsou schopni zvládnout. 

V našem  zařízení  preferujeme  holistický  (celostní)  přístup  k uživateli  – 
vycházíme z představy, že člověk má fyzické, duševní, sociální i duchovní 
potřeby. 

V  domově  máme  zaveden  funkční  systém  klíčových  pracovníků  pro 
individuální  přístup  k  uživatelům.  Každý  pracovník sociální  péče  je 
klíčovým pracovníkem pro malou skupinu uživatelů. Po dohodě s ním se 
stanovují cíle, kterých chce uživatel dosáhnout a klíčový pracovník je mu 
poté  nápomocen  v  jejich  uskutečňování.  Naplňování  jednotlivých 
cílů uživatelů je pravidelně vyhodnocováno.



Aktivity k naplnění 
opatření

a) poskytnutí ubytování – v jedno-, dvou- a třílůžkových pokojích
b) poskytnutí stravy – poskytujeme domácí stravu, včetně diet 

 c) pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu:
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
- pomoc při podávání jídla a pití
-  pomoc  při  prostorové  orientaci,  samostatném  pohybu  ve  vnitřním  i 
vnějším prostoru
 d)  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro  osobní 
hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních 
zdrojů
-  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou  a  pomoc  a 
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 f) sociálně terapeutické činnosti:
    socioterapeutické  činnosti,  jejichž  poskytování  vede  k rozvoji  nebo 
udržení osobních a  sociálních schopností a dovedností podporující sociální 
začleňování osob
 g) aktivizační činnosti:
-  volno časové a zájmové aktivity
-  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s přirozeným  sociálním 
prostředím
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností
h)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při  obstarávání 
osobních záležitostí:
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 i)   zajištění odborné ošetřovatelské a zdravotní péče

Zodpovědný 
realizátor opatření

Statutární zástupce zařízení - ředitelka

Předpokládaný 
počet klientů

90 uživatelů sociální služby / dle kapacity zařízení/
/2014,2015,2016,2017/ 

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
22
22,0

Sociální pracovníci
2
2,0

Zdravotní sestra
11
11,0
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Ředitel
1
1,0

Účetní
1
0,8

Ekonom
1
1,0

Kuchařky
5
,0

Údržbář
2
20

Skladnce
1

Uklízečky
6
4,8

Pradleny, švadlena
3
2,5

Celkem
55
53.1

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017



Osobní náklady
16.958
16.80
17.000
17.000
17.000

Provozní náklady
7.975
7.446
7.700
7.700
7.700

Celkem
4.933
.316
24.700
24.700
24.700

Investiční náklady
259
0
0
0
0

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření 

MPSV
Úřad prce

Ol. kraj - zřizovatel
Zdrav. Poj

Tržby za poskytnutí péče
Vlastní zdroje

2013
27,5%
2,3 %
16,6%
2,1%
52,4%
1,3

201
44,4% 
0
0
1,3%
53,5%
0,9
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2015
44,4% 
0
0
1,3%
53,5%
0,9

2016
44,4% 
0
0
1,3%
53,5%
0,9

2017
44,4% 
0
0
1,3%
53,5%
0,9

Indikátory 
hodnocení

Spokojení klienti, splnění rozsahu poskytovaných služeb, naplněná 
kapacita zařízení.

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimál
ní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Domov důchodců Zlaté Hory – pečovatelská služba
Číslo a název cíle Zajištění terénních sociálních služeb pro seniory            
Číslo a název 
opatření:

Zajištění  terénní  sociální  služby  pro  občany  Zlatých  Hor,  Ondřejovic, 
Horního Údolí, Dolního Údolí a Rejvízu.

Popis/charakteri-
stika  opatření

Domov důchodců, Hornická 579, 793 76  Zlaté Hory
Identifikátor služby:          8700573
Cílová slupina :  osoby s chronickým onemocněním
                           osoby se zdravotním postižením

          rodiny s dětmi
          senioři

Forma poskytování služby:   služba je poskytována na žádost uživatele  
v jeho domácnosti
             Základní poskytované úkony :

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 pomoc při přípravě jídla a pití
 dovoz nebo donáška obědů



 pomoc při úkonech osobní hygieny a použití WC
 pomoc při oblékání a svlékání 
 pomoc při prostorové orientaci
 běžný úklid a údržba domácnosti
 pomoc při zajištění velkého úklidu (mytí oken, sezónní úklid)
 topení v kamnech (včetně  donášky a přípravy topiva)
 běžné nákupy a pochůzky
 velký nákup (týdenní, nákup ošacení apod.)
 praní a žehlení osobního prádla, opravy
 doprovod uživatelů na úřady a instituce, ale i na procházky
 sociální poradenství

Dopad na CS: 

 podpora udržení soběstačnosti (v rámci možností)

 pomoc při zachování kvality života uživatele

 spolupráce s rodinou, přáteli a sousedy na možném řešení 
nepříznivé situace

 poskytování kvalitní služby se stabilním pracovním týmem

 zvyšování odborné úrovně zaměstnanců (akreditovaná školení)

 informování veřejnosti o možnostech poskytování pečovatelské 
služby

Aktivity k naplnění 
opatření

V souladu s požadavky zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách bude 
důsledně dbáno na:

 Průběžné zajišťování financí na terénní služby
 Dodržování práv uživatelů při každodenním kontaktu s nimi.
 Kvalitní poskytování požadovaných služeb v souladu se standardy 

kvality soc.služeb
 Informovanost o existenci a možnostech pečovatelské služby
 Zajištění služby od pondělí do pátku v době od 7.°° do 15.°°hodin 

Zodpovědný 
realizátor opatření

Ředitelka Domova důchodců ve Zlatých Horách

Předpokládaný 
počet klientů

Maximální počet uživatelů terénní pečovatelské služby je 50 osob; 
v současné době je služba poskytována 38 uživatelům.
Vize do r. 2014-2017
Předpokládáme postupné zvyšování zájmu o pečovatelskou službu, její 
rozšíření bude však závislé na mnoha ukazatelích – zejména na  finančním 
krytí, personálních možnostech, technickém zajištění (další automobil, 
pračka …)
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Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
         1

1,0

Sociální pracovníci
1

0,5

Zdravotní sestra (vč. vrchní)
0

0,0

Ředitelka
1

0,2

Ekonomka
1

0,2

Údržbář (+řidič)
0

0,0

Uklízečka (+pradlena)
0

0,0

Celkem
         4

1,9

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
574 000
591 000
608 000
626 000
644 000

Provozní náklady



  99 000
102 000
105 000
108 000
111 000

Celkem
673000
69000

713 000
734 000
755 000

Investiční náklady
           0
           0
           0
           0
           0

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Obec - zřizovatel

Tržby za poskytnutí péče

2013
29
53
18

2014 
29
53
18

2015
29
53
18

2016
29
53
18

2017
29
53
18
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Indikátory 
hodnocení

 Pozitivní odezva na poskytovanou službu a spokojenost uživatelů
 Zvyšující se zájem o poskytovanou službu
 Naplňování standardů kvality soc.péče

Služba je zahrnuta 
do optimální sítě 
sociálních služeb 
na území KPSS/ 
ORP

Ano

 
Domov důchodců Zlaté Hory – domov pro seniory

Číslo a název cíle
Zajištění pobytových služeb pro seniory. 

Popis/charakteristi
ka  opatření

Identifikátor služby:          4184171
Cílová slupina :  Domov pro seniory je určen osobám, kteří dosáhli věku 
rozhodného pro přiznání důchodu,  ocitly se v nepříznivé sociální situaci z 
důvodu snížení nebo ztráty soběstačnosti pro trvalé zhoršení zdravotního 
stavu. Předpokládá se, že tyto osoby potřebují komplexní péči, jenž jim 
nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo 
jinými službami sociální péče.
Jedná se zejména o:

 osoby  se  sníženou  soběstačností  v  základních  úkonech,  kteří 
potřebují  pravidelnou  výpomoc  při  ošetřovatelských  a 
pečovatelských úkonech,

 osoby s trvale sníženou soběstačností, kteří potřebují pravidelnou 
každodenní pomoc nebo dohled nad zdravotním stavem,

 osoby s velmi malou nebo žádnou soběstačností /osoby imobilní, 
se zdravotním postižením…)

Forma poskytování služby:  celodenní péče
-  forma pomoci  a  podpory  poskytnuté  prostřednictvím našeho  zařízení 
zachovává lidskou důstojnost, vychází 
   z individuálně určených potřeb, působí na uživatele aktivně, podporuje 
rozvoj jejich osobnosti a motivuje je 
   k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání, nebo 
prohlubování nepříznivé sociální 
   situace.  Pracovníci  dbají  na dodržování  ustanovení  listiny základních 
práv a svobod a etického kodexu.
Dopad  na  CS: Seniorům  bude  zajištěno  zázemí  v odpovídajících 
podmínkách a podle individuálních potřeb bude poskytnuta péče, pomoc a 
podpora. Poskytovanými službami umožníme uživatelům prožít  důstojné 
stáří při zachování autonomie a podpory soběstačnosti. Ze zpracovaných 
plánů práce s uživateli a stanovení cílů se bude péče zaměřovat na reálné 
plnění  jejich  tužeb,  ale  i  činností  směřujících  k  udržení  jejich  fyzické 
kondice,  nebo  i  zlepšování.  Po  zdravotní  stránce  bude  s  lékařem  a 
specialisty  jednáno  o  zajištění  maximální  úrovně  péče,  zajištění 
zdravotních prostředků a pomůcek.

Aktivity k naplnění 
opatření

V souladu s požadavky zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách bude 
důsledně dbáno na:

 Průběžné zajišťování financí na udržení provozované služby
 Dodržování práv uživatelů při každodenním kontaktu s nimi.
 Bude  i  nadále  přehodnoceno  poskytování  služeb  s  ohledem na 

přiznaný  příspěvek  na  péči.  (nadstandardně  požadované  služby 



budou poskytovány jako fakultativní – tedy s úhradou)
 Poskytování  potřebných  služeb  uživatelům  bude  prováděno  na 

základě  doporučení  lékaře,  ve  spolupráci  se  zdravotními 
pojišťovnami.

 Provede  se  revize  poskytovaných  druhů  fakultativních  služeb 
poskytovaných jinými subjekty v našem zařízení a bude se jednat o 
možném rozšíření sortimentu.

 Přijímání nových uživatelů s ohledem na potřebnost poskytované 
služby.

 Pokračování  v  aktualizaci  dokumentace  po  stránce  zdravotní  a 
pečovatelské včetně individuálních plánů. 

 Postupně rozšiřovat využití počítačového programu Cygnus a tím 
zajistit dostatečnou evidenci i kontrolu poskytovaných služeb. 

 Nástup  nové  pracovnice  v soc.  službách  dle  §  116-1-b  zákona 
108/2006  Sb.  –  volnočasové  aktivity  uživatelů,  ergoterapie, 
výchovná nepedagogická činnost (od 1.4.2013)

Zodpovědný 
realizátor opatření

Ředitelka Domova důchodců ve Zlatých Horách

Předpokládaný 
počet klientů

Od dubna 2012 se zvýšil počet uživatelů v Domově důchodců na 40 osob. 
Kapacita tohoto zařízení a této pobytové služby zatím neumožňuje další 
zvyšování počtu uživatelů.

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky
     *) 

Pracovníci v soc. službách
        6 + 2 *

8,0
 z ÚP na VPP

Sociální pracovníci
1

0,5

Zdravotní sestra (vč.vrchní)
5

5,0

Ředitelka
1

0,8

Ekonomka
1

0,8

Údržbář (+řidič)
1
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1,0

Uklízečka (+pradlena)
       4 + 1*

4,5
Z ÚP na VPP

Celkem
     19 + 3*

20,6

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
6507000
6702000
6903000
7110000
7323000

Provozní náklady
3887000
4003000
4123000
4246000
4373380

Celkem
10394000
10705000
11026000
11356000
11696000

Investiční náklady
0

500000
0
0

500000



Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Úřad práce

Obec - zřizovatel
Jiná obec 
Zdrav. Poj.

PNP
Tržby za poskytnutí péče

2013
17 %
3 %
20 %

zanedb.
2 %
20 %
38 %

2014
17 %
3 %
20 %

zanedb.
2 %
20 %
38 %

2015
17 %
3 %
20 %

zanedb.
2 %
20 %
38 %

2016
17 %
3 %
20 %

zanedb.
2 %
20 %
38 %

2017
17 %
3 %
20 %

zanedb.
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2 %
20 %
38 %

V následujících letech budou uvedené procentní podíly obdobné.  (+/-   5% 
mezi MPSV a zřizovatelem)

Indikátory 
hodnocení

 Naplněná kapacita
 Zájem o poskytované služby
 Spokojenost uživatelů
 Naplňování standardů kvality soc.péče

Služba je zahrnuta 
do optimální sítě 
sociálních služeb 
na území KPSS/ 
ORP

Ano

Domov Sněženka Jeseník – domov pro osoby se zdravotním postižením

Číslo a název cíle
Zajištění pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením podle § 
48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů.      

Číslo a název 
opatření:

ZÁKLADNÍM POSLÁNÍM domova pro osoby se zdravotním postižením 
je  poskytování  sociální  služby  uživatelům  s mentálním  postižením  ve 
věku  od  3  do  50  let,  kteří  nemohou  z nejrůznějších  důvodů 
(nesoběstačnost, fyzické a psychické omezení, nezájem rodiny, ...) žít ve 
svém přirozeném prostředí. Při poskytovaní sociální služby směřujeme ke 
zkvalitnění života uživatelů, zvýšení jejich soběstačnosti, a to takovým 
způsobem, který vede k důstojnému životu, pocitu jistoty a bezpečí. 

Popis opatření Číslo registrace služby:  3721104

Zajišťování služby  formou  celoročního  pobytu.  
Službu poskytujeme osobám s mentálním postižením, které jsou závislé 
na pomoci jiné fyzické osoby. 
Věková struktura cílové skupiny:
děti předškolního věku (3-7 let)
mladší děti (7-10 let)
starší děti (11-15 let)
dorost (16-18 let)
mladí dospělí (19-26 let)
dospělí (27-50 let).

Přijímáni jsou uživatelé do 26 let věku.

Základní činnosti poskytované služby:
a) poskytnutí  ubytování  (ubytování,  úklid,  praní  a  drobné  opravy 

ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení),
b) poskytnutí  stravy  (zajištění  celodenní  stravy  odpovídající  věku, 

zásadám  racionální  výživy  a  potřebám  dietního  stravování, 
v rozsahu 3 hlavních a 2 vedlejších jídel),

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu,
e) výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,



g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí.
     Dále uživatelům zajišťujeme zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační 
péči.
     Poskytujeme základní sociální poradenství.
.

Aktivity k naplnění 
opatření

Služba je poskytována celoročně, 24 hodin denně. 

Základní je zajištění dostatečného množství finančních 
prostředků na pokrytí nákladů služby.
Domov  má  definovanou  organizační  strukturu  zaměstnanců,  která  je 
pravidelně aktualizována. Pro zajišťování kvalitních služeb domov přijímá 
do  pracovního  poměru  zaměstnance  s odpovídající  kvalifikací; 
pracovníky  bez  dosažené  kvalifikace  s podmínkou  jejího  doplnění. 
K získání  kvalifikace  domov  pracovníky  motivuje  a  vytváří  k tomu 
podmínky.  Zajišťuje  další  vzdělávání  pracovníků  formou  přednášek, 
seminářů,  kurzů,  pracovních  schůzek  apod.  Plánuje  systematické 
vzdělávání svých zaměstnanců. 

Zařízení má zpracovány standardy kvality sociálních služeb, řády a další 
vnitřní předpisy zajišťující činnost zařízení a poskytovaných služeb.

V rámci zkvalitnění námi poskytovaných služeb jsme v našem zařízení 
stanovili následující cíle vycházející zejména z druhu poskytované služby 
a potřeb našich uživatelů.

Dlouhodobé cíle (do roku 2018)

1. Průběžně  připravovat  uživatele  (z  řad  zájemců)  na  přestup do 
chráněného bydlení 

2. Pokračovat  ve  vytváření  prostředí,  které  by  se  co  nejvíce 
přibližovalo prostředí domácímu

3. Provést revitalizaci stávající zahrady a postupně ji vybavit novým 
zahradním  nábytkem  odpovídajícím  současným  potřebám 
uživatelů

4. Provést výměnu stávajících netěsnících oken za nové a tím zlepšit 
kvalitu bydlení uživatelů 

Krátkodobé cíle na rok 2013-2014

1. Cíle týkající se potřeb uživatelů
a) obnovení  tzv.  „Videokavárny“ pro uživatele v prostorách 

společenského  sálu  –  odpovědná  osoba:  vedoucí 
sociálního úseku

b) obnovení  poskytování  canisterapie  -  odpovědná  osoba: 
vedoucí sociálního úseku

c) zvýšení  pestrosti  podávané  stravy  -  odpovědná  osoba: 
vedoucí stravovacího úseku

d) zlepšení  soběstačnosti  uživatelů  při  přípravě  stravy 
zvýšením  četnosti  kroužku  vaření  na  2x  týdně  - 
odpovědná osoba: vedoucí sociálního úseku.

2. Cíle  týkající  se  zejména  zlepšení  kvality  bydlení  a  prostředí 
uživatelů - včetně tzv. „vytváření prostředí domova“ - odpovědná 
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osoba: ředitelka
a) obměnit  nábytek  a  dovybavit  pokoje  uživatelů  na Domovech, 

vymalování pokojů dle přání uživatelů, …
b) obnovit  vybavení  tělocvičny  (trampolína,  rotoped,  rehabilitační 

balony, … )
c) dokončit  rekonstrukci  všech  koupelen  včetně  jejich  vybavení 

novým sanitárním zařízením vyhovujícím věku a postižení našich 
uživatelů (snížení van pro lepší přístupnost, zajištění intimity při 
hygieně, protiskluzná podlaha, …)

d) dokončit rekonstrukci stávající vodoléčby
e) zahájit  obnovu  zahradního  nábytku  nákupem  houpačky  pro 

dospělé, laviček (financováním ze sponzorského daru)
f) pokračovat  v  nahrazování  „uniformity“  pracovního  oblečení 

zaměstnanců poskytujících péči „civilním oblečením“ 

3. Cíle týkající se personálního zajištění služby: 
a) vytvořit  pracovní  místo pro dalšího fyzioterapeuta -  odpovědná 

osoba: ředitelka
b) vytvořit místo speciálního pedagoga - odpovědná osoba: ředitelka
c) v oblasti  vzdělávání  pracovníků  zajistit  proškolení  zaměstnanců 

v kurzu  bezpečných  úchopů,  kurzu  sebepoznávání  a  kurzu 
alternativní  a  augmentativní  komunikace,  bazální  stimulace  a 
míčkování - odpovědná osoba: vedoucí sociálního úseku

Cíle jsou přehodnocovány 2x ročně.

Zodpovědný 
realizátor opatření

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace
se sídlem na ul. Moravská 814/2, 790 01  Jeseník.
IČ: 75004097
Kontaktní osoba: statutární zástupce 

Předpokládaný 
počet klientů

Služba má schválenou kapacitu 72 uživatelů. Změnu kapacity 
neplánujeme.

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Celkový počet pracovníků je 64. 
Jelikož zařízení svými zaměstnanci zajišťuje poskytování dvou služeb, je 
níže specifikováno, jakou částí svého úvazku se zaměstnanci podílí na 
zajištění služby domov pro osoby se zdravotním postižením.

Stávající struktura:                                                                      
Pracovní pozice
Počet zaměstnanců
Přepočtené úvazky

Ředitel    
1        
0,96

Účetní
2                
0,96

Mzdová účetní
1                
0,77

Skladnice     



1
0,96

Provozář
1
0,96

Sociální pracovnice                                                             
1    
0,96

Pracovníci sociální péče                                                                         
38
37,07

Všeobecné sestry bez odborného dohledu                  
6
5,81

Fyzioterapeut
1
0,96

Kuchařka       
5                
0,97

Údržbář         
2
0,96

Dělník prádelen                                          
2
0,96

Uklízečka             
3
0,96

Celkem
64
53,26

 
Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
14181000
14606430
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15044623
15495962
15960840

Provozní náklady
13690000
14100700
14523721
14959433
15408216

Celkem
27871000
28707130
29568344
30455395
31369056

Investiční náklady
460769,60
260657
260957
260957
260957

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel
Zdrav. Poj.

PNP
Tržby za poskytnutí péče

2013
19
1
22
4
31
23

2014 
18
1
23
4
31
23

2015
17
1
24



4
31
23

2016
16
1
25
4
31
23

2017
15
1
26
4
31
23

.   

Indikátory 
hodnocení

Fungování  služby v souladu se stanoveným posláním, cíli  a zásadami. 
Indikátorem  hodnocení  je  spokojenost  uživatelů,  naplněnost  kapacity 
služby, splnění či nesplnění stanovených cílů. Stabilní, plně kvalifikovaný 
a  spokojený  personál.  Domov  poskytuje  sociální  služby  na  základě 
plánování, vycházející z osobních cílů a potřeb uživatele a s ohledem na 
jejich  schopnosti.  Má  vypracovaná  kritéria  a  standardy  kvality 
poskytovaných  služeb.  Je  zajištěna  kontrola  postupů  a  dodržování 
standardů kvality poskytovaných služeb na všech úsecích. Pro uživatele 
má  zpracovány  individuální  plány,  osobní  cíle.  Vše  je  konzultováno 
s uživateli a jejich požadavky a připomínky jsou respektovány. Veškerá 
dokumentace  o  uživatelích  je  pravidelně  aktualizována.  Informace  o 
poskytovaných  službách  jsou  dostupné  veřejnosti  na  webových 
stránkách  zařízení  www.domovsnezenka.cz.  Domov  je  dobře  dostupný 
veřejnosti,  je  umístěn  na  okraji  města,  jedná  se  o  čtyřpodlažní 
bezbariérovou  budovu  s rozlehlou  zahradou.  Je  jediným   takto 
specifickým   zařízením  v okrese,   který  poskytuje   sociální  služby 
celoročně i  týdenně.

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimální 
sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

 
Domov Sněženka Jeseník – týdenní stacionář

Číslo a název cíle
Zajištění  pobytových služeb  pro  osoby  se  zdravotním postižením 
podle  § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů.       

Číslo a název 
opatření: Základním posláním  týdenního stacionáře je poskytování sociální služby 

uživatelům s mentálním postižením ve věku od 3 do 50 let, kteří 
nemohou z nejrůznějších důvodů (nesoběstačnost, fyzické a psychické 
omezení, nezájem rodiny, ...) žít ve svém přirozeném prostředí. 
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Při poskytovaní sociální služby směřujeme ke zkvalitnění života 
uživatelů, zvýšení jejich soběstačnosti  a  to  takovým  způsobem,  který  
vede  k  důstojnému  životu, pocitu jistoty a bezpečí. 

Popis opatření

Číslo registrace služby:  4607247
Zajišťování služby  formou  týdenního pobytu.  
  
Službu poskytujeme osobám s mentálním postižením, které jsou závislé 
na pomoci jiné fyzické osoby. 
Věková struktura cílové skupiny:

 děti předškolního věku (3-7 let)
 mladší děti (7-10 let)
 starší děti (11-15 let)
 dorost (16-18 let)
 mladí dospělí (19-26 let)
 dospělí (27-50 let).

Přijímáni jsou uživatelé do 26 let věku.

Základní činnosti poskytované služby:
a) poskytnutí  ubytování  (ubytování,  úklid,  praní  a  drobné  opravy 

ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení),
b) poskytnutí  stravy  (zajištění  celodenní  stravy  odpovídající  věku, 

zásadám  racionální  výživy  a  potřebám  dietního  stravování, 
v rozsahu 3 hlavních a 2 vedlejších jídel),

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu,
e) výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí.
     Dále uživatelům zajišťujeme zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační 
péči.
     Poskytujeme základní sociální poradenství.

Aktivity k naplnění 
opatření

Služba je poskytována celoročně v pracovní dny, a to od 6,00 hod. ráno 
prvního pracovního dne po víkendu do 17, 00 hod. posledního 
pracovního dne v týdnu. 

Základní je zajištění dostatečného množství finančních 
prostředků na pokrytí nákladů služby.
Domov  má definovanou  organizační  strukturu   zaměstnanců,  která je 
pravidelně   aktualizována.  Pro  zajišťování  kvalitních  služeb  domov 
přijímá  do  pracovního  poměru  zaměstnance  s odpovídající  kvalifikací; 
pracovníky  bez  dosažené  kvalifikace  s podmínkou  jejího  doplnění. 
K získání  kvalifikace  domov  pracovníky  motivuje  a  vytváří  k tomu 
podmínky.  Zajišťuje  další  vzdělávání  pracovníků  formou  přednášek, 
seminářů,  kurzů,  pracovních  schůzek  apod.  Plánuje  systematické 
vzdělávání svých zaměstnanců. 

Zařízení má zpracovány standardy kvality sociálních služeb, řády a další 
vnitřní předpisy zajišťující činnost zařízení a poskytovaných služeb.



V rámci zkvalitnění námi poskytovaných služeb jsme v našem zařízení 
stanovili následující cíle vycházející zejména z druhu poskytované služby 
a potřeb našich uživatelů.

Dlouhodobé cíle (do roku 2018)

1. Průběžně připravovat uživatele (z řad zájemců) na přestup do 
chráněného bydlení 

2. Pokračovat  ve  vytváření  prostředí,  které  by  se  co  nejvíce 
přibližovalo prostředí domácímu

3. Provést revitalizaci stávající zahrady a postupně ji vybavit novým 
zahradním  nábytkem  odpovídajícím  současným  potřebám 
uživatelů

4. Provést výměnu stávajících netěsnících oken za nové a tím zlepšit 
kvalitu bydlení uživatelů 

Krátkodobé cíle na rok 2013-2014

3. Cíle týkající se potřeb uživatelů
a) obnovení  tzv.  „Videokavárny“  pro  uživatele  v prostorách 

společenského  sálu  –  odpovědná  osoba:  vedoucí 
sociálního úseku

b) obnovení  poskytování  canisterapie  -  odpovědná  osoba: 
vedoucí     sociálního úseku

c) zvýšení  pestrosti  podávané  stravy  -  odpovědná  osoba: 
vedoucí stravovacího úseku

d) zlepšení  soběstačnosti  uživatelů  při  přípravě  stravy 
zvýšením  četnosti  kroužku  vaření  na  2x  týdně  - 
odpovědná osoba: vedoucí sociálního úseku.

4. Cíle  týkající  se  zejména  zlepšení  kvality  bydlení  a  prostředí 
uživatelů - včetně tzv. „vytváření prostředí domova“ - odpovědná 
osoba: ředitelka

a) obměnit  nábytek  a  dovybavit  pokoje  uživatelů  na Domovech, 
vymalování pokojů dle přání uživatelů, …

b) obnovit  vybavení  tělocvičny  (trampolína,  rotoped,  rehabilitační 
balony, … )

c) dokončit  rekonstrukci  všech  koupelen  včetně  jejich  vybavení 
novým sanitárním zařízením vyhovujícím věku a postižení našich 
uživatelů (snížení van pro lepší přístupnost, zajištění intimity při 
hygieně, protiskluzná podlaha, …)

d) dokončit rekonstrukci stávající vodoléčby
e) zahájit  obnovu  zahradního  nábytku  nákupem  houpačky  pro 

dospělé, laviček (financováním ze sponzorského daru)
f) pokračovat  v  nahrazování  „uniformity“  pracovního  oblečení 

zaměstnanců poskytujících péči „civilním oblečením“ 

3. Cíle týkající se personálního zajištění služby: 
a) vytvořit  pracovní  místo pro dalšího fyzioterapeuta -  odpovědná 

osoba: ředitelka
b) vytvořit místo speciálního pedagoga - odpovědná osoba: ředitelka
c) v oblasti  vzdělávání  pracovníků  zajistit  proškolení  zaměstnanců 

v kurzu  bezpečných  úchopů,  kurzu  sebepoznávání  a  kurzu 
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alternativní  a  augmentativní  komunikace,  bazální  stimulace  a 
míčkování - odpovědná osoba: vedoucí sociálního úseku

Cíle jsou přehodnocovány 2x ročně.

Zodpovědný 
realizátor opatření

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace
se sídlem na ul. Moravská 814/2, 790 01  Jeseník.
IČ: 75004097
Kontaktní osoba: statutární zástupce 

Předpokládaný 
počet klientů

Služba má schválenou kapacitu 3 uživatelé. Změnu kapacity 
neplánujeme. 

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Celkový  počet   pracovníků Domova Sněženka Jeseník, p.o. je  64, z toho 
38 zaměstnanců poskytuje službu domov pro osoby se zdravotním 
postižením a současně i službu týdenní stacionář. Níže je specifikováno, 
jakou částí svého úvazku se zaměstnanci podílí na zajištění služby 
týdenní stacionář.
Stávající struktura:                                                                      
Pracovní pozice
Počet zaměstnanců
Přepočtené úvazky

Ředitel    
1               
0,04

Účetní
2                
0,04

Mzdová účetní
1               
0,03

Skladnice                                                                                                     
1               
0,04

Provozář
1        
0,04

Sociální pracovnice                                                             
1                
0,04

Pracovníci sociální péče                                                                         
12
0,93

Všeobecné sestry bez odborného dohledu                  
6
0,19



Fyzioterapeut
1
0,04

Kuchařka    
5
0,03

Údržbář    
2
0,04

Dělník prádelen                                          
2
0,04

Uklízečka  
3
0,046

Celkem
38
1,546

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
437000,00
450110,00
463613,00
477521,00
491846,00

Provozní náklady
422000,00
434660,00
447700,00
461131,00
474965,00

Celkem
859000,00
884770,00
911313,00
938652,00
966811,00
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Investiční náklady
14201,00
8048,00
8043,00
8043,00
8043,00

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

Olomoucký, kraj, MPSV, ÚP Jeseník, tržby z prodeje služeb, ostatní 
výnosy, sponzorské dary

MPSV
Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel
PNP

Tržby za poskytnutí péče

2013
22
0,5
51,5
11
15

2014 
21
0,5
52,5
11
15

2015
20
0,5
53,5
11
15

2016
19
0,5
54,5
11
15

2017
18
0,5
55,5
11
15



.   

Indikátory 
hodnocení

Fungování služby v souladu se stanoveným posláním, cíly a zásadami. 
Indikátorem  hodnocení  je  spokojenost  uživatelů,  naplněnost  kapacity 
služby, splnění či nesplnění stanovených cílů. Stabilní, plně kvalifikovaný 
a spokojený personál. Domov  poskytuje  sociální  služby  na  základě 
plánování,  vycházející    z osobních   cílů   a   potřeb   uživatele    a 
s ohledem   na   jejich    schopnosti.  Má   vypracovaná   kriteria   a 
standardy   kvality   poskytovaných   služeb.  Je   zajištěna   kontrola 
postupů a  dodržování  standardů  kvality  poskytovaných služeb  na 
všech   úsecích. Pro  uživatele  má  zpracovány  individuální   plány, 
osobní  cíle. Vše je  konzultováno  s uživateli  a  jejich  požadavky  a 
připomínky  jsou  respektovány. Veškerá dokumentace  o  uživatelích  je 
pravidelně  aktualizována. Informace  o  poskytovaných  službách  jsou 
dostupné   veřejnosti   na   webových   stránkách   zařízení 
www.domovsnezenka.cz.  Domov  je   dobře  dostupný  veřejnosti,   je 
umístěn na okraji města,  jedná se o  čtyřpodlažní bezbariérovou budovu 
s rozlehlou   zahradou.  Je   jediným   takto   specifickým   zařízením 
v okrese,  který  poskytuje  sociální služby  celoročně i  týdenně.

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimální 
sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Diakonie Sobotín – dům na půl cesty 

Číslo a název cíle
Zajištění sociálních služeb pro mladé lidí bez uspokojivého 
zázemí

Číslo a název 
opatření

Zajištění provozu domu na půl cesty Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně

Popis opatření

- identifikátor služby 2981147 
- Služba Dům na půl cesty je tu pro mladé lidi ve věku od 18ti do 26 let, 
kteří nemají uspokojivé zázemí (narušené vztahové a rodinné vazby, 
nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta bydlení, týrání, 
domácí násilí apod.) a kteří současně potřebují podporu a jsou 
motivováni k řešení své situace
- forma poskytování služby – pobytová, nepřetržitě
- dopad na cílovou skupinu - zvýšení dostupnosti zaměstnání, školských 
institucí, úřadů, obchodů, návazných sociálních služeb a ve vyšší míře 
příležitostí pro začlenění klientů DPC do sociálních komunit.

Aktivity k naplnění 
opatření

Sociální služba Dům na půl cesty  Diakonie ČCE - střediska v Sobotíně 
prochází  obdobím  transformace,  které  si  klade  za  cíl  zkvalitnit  a 
zefektivnit poskytování sociální služby. V průběhu roku 2013 plánujeme 
přesunout  DPC v Sobotíně  do  Olomouce  (při  fyzickém zachování  DPC 
v Jeseníku),  od  čehož  si  slibujeme  zvýšení  dostupnosti  a  atraktivity 
služby pro cílovou skupinu.  
Naším dalším záměrem je  získání  prostředků a  partnerů  pro  sociálně 
terapeutické  činnosti,  k čemuž  využijeme  zdroje  z  měkkých  projektů, 
grantů,  nadací  a  sponzoringu  (polovina  roku  2014).  K úspěšnému 
oslovování sponzorů a veřejnosti je nutné aktivně pracovat s principem 
public  relations,  konkrétně  se  nám  jedná  o  propagaci  obou  zařízení 
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formou aktualizovaného webu, elektronických prezentací,  realizací dnů 
otevřených  dveří,  navázání  partnerství  s jinými  DPC  i  subjekty 
operujícími  na  poli  sociálních  služeb  (společné  akce,  stáže,  výměnné 
programy,  dobrovolnictví,  aktivity  i  společná  lobby).  Hlavním  cílem 
našich aktivit je zefektivnění a zatraktivnění poskytované sociální služby. 
Na základě konkrétní  nabídky chceme úspěšněji  oslovovat  potenciální 
klienty, dát o sobě vědět, zlepšit propagaci a mít co nabídnout. Jelikož 
stávající služba je poskytována již od roku 1992 samo o sobě svědčí, že 
je tato služba potřebná i udržitelná.

Zodpovědný 
realizátor opatření

Vedoucí – sociální pracovník 

Předpokládaný 
počet klientů

12 lůžek (DPC v Jeseníku 5, DPC v Sobotíně 7/Olomouc/)

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
4
4,0

Sociální pracovníci
1
1,0

Zdravotní sestra
0
0

Ředitel
1
0,34

Účetní + personalistka
2
0,27

Údržbář
2
0,14

Uklizečky
0
0

DPČ
1
0,07

Celkem
11
5,82



V letech 2013 – 2017 budou dobrovolníci zajišťování v rámci zefektivnění 
PR formou navázání spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci a 
dobrovolnickým centrem Charity Olomouc.  

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
1251850
1289405
1328087
1367929
1408966

Provozní náklady
1218152
1254696
1292336
1331106
1371039

Celkem 
2470002

2544101
2620423
2699035
2780005

Investiční náklady
0
0
0
0
0

Zdroje/ subjekty 
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podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Olomoucký kraj

Tržby za poskytnutí péče

2013
50%
35 %
15%

2014 
50%
35%
15%

2015
35%
50%
15%

2016
35%
50%
15%

2017
35%
50%
15%

Indikátory 
hodnocení

Zvýšení roční obložnosti služby, vyšší počet dobrovolníků, vyšší počet 
navázaných spoluprací s NNO, vyšší úspěšnost klientů při nalezení si 
brigády nebo práce. 

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimální 
sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano 

Domov pro seniory Javorník

Číslo a název cíle Zajištění pobytových sociálních služeb pro seniory.

Číslo a název 
opatření:

Zajištění provozu pobytové služby pro seniory podle § 49 zák. 108/2006 
Sb.. Domov pro seniory Javorník, p. o. poskytuje pobytové sociální služby 
osobám  od  60  let  věku,  které  se  ocitli  v nepříznivé  životní  situaci 
z důvodu chronického onemocnění nebo jiného zdravotního postižení.

Popis opatření Registrace  služby  je  u  Krajského  úřadu  Olomouckého  kraje  č. 
54956/2007. Služba je realizovaná především na základě potřeb seniory 
se sníženou schopností zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby 
vlastními silami nebo jiných osob.
Druh služby: domov pro seniory
Identifikátor: (registr sociálních služeb) 7300941



Forma poskytování služby: pobytová
Cílová skupina: - osoby s chronickým onemocněním

                   - osoby s jiným zdravotním postižením
Věková skupina:- mladší senioři (60 – 80 let)

-  starší senioři (nad 80 let)
Služba je poskytována na základě potřeb uživatele. Základní činnosti 
poskytované služby:

a) poskytnutí ubytování (ubytování ve 2 - 3 lůžkových pokojích, 
úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla)

b) poskytnutí stravy (zajištění celodenní stravy odpovídající věku a 
potřebám dietního stravování)

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu
e) zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
f) poskytování sociálně terapeutické činnosti (fyzioterapie, 

muzikoterapie, canisterapie, arteterapie) 
g) aktivizační a zájmové činnosti
h) pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitosti
Dále  uživatelům zajišťujeme zdravotní,  ošetřovatelskou a  rehabilitační 
péči. Poskytujeme základní sociální poradenství. 
Fakultativní činnosti:

a) použití telefonu (dle výpisu)
b) použití xerokopie, použití internetu, počítače
c) užívání lednice
d) zajištění přepravy, dopravy
e) zajištění nákupů

Aktivity k naplnění 
opatření

Zajištění  financování  provozu:  dotace z  MPSV,   příspěvky na provoz  z 
KÚOK, úhrady od klientů (úhrady za poskytované služby, příspěvky na 
péči), úhrady od zdravotních pojišťoven, jiné zdroje financování. Kvalita 
služeb bude zajištěna: zvyšováním odborností pracovníků - vzděláváním 
pracovníků  přímé  péče  (sociálních  pracovníků,  pracovníků  sociálních 
služeb, zdravotních sester).  Sociální služba je zajištěna pro rok 2013 - 
2017. Provoz je celoroční - provozní doba nepřetržitá (24 hodin denně). 

Zodpovědný 
realizátor opatření

Domov pro seniory Javorník, p. o., ředitel organizace

Předpokládaný 
počet klientů

Kapacita zařízení je 50 lůžek (ubytovacích míst), v následujících letech 
přepokládáme stejnou kapacitu. 

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách 
13
13,0

Sociální pracovníci
 1
  1,0

Zdravotní sestra
 4
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  4,0

Fyzioterapeut
 1
  1,0

Ředitel
 1
  1,0

Ekonom, účetní a provozní 
 4
  4,0

Údržbář
 1
  1,0

Pradlena
 1
  1,0

Uklízečky
 3
  3,0

Kuchařky
 4
  4,0

Celkem
33
33,0

2013 – 2017 Dobrovolníci - předpokládáno 2
Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016



2017

Osobní náklady
7642
7871
8107
8350
8600

Provozní náklady
7024
7235
7452
7676
7906

Celkem
14666
15106
15559
16026
16506

Investiční náklady
100
500

2500
0
0

Rok 2016-2017 nelze přesně v současné době předpokládat.
Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel
Jiná obec 
Zdrav. Poj.

PNP
Tržby za poskytnutí péče

2013
20,73
2,0
16,8
0,5
0,88
21,82
32,9

2014 
21
2
17
1
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1
25
33

2015
21
2
17
1
1
25
33

2016
20
0
17
4
1
25
33

2017
20
0
17
4
1
25
33

Indikátory 
hodnocení

Indikátorem  hodnocení  je  spokojenost  uživatelů,  naplněnost  kapacity 
služby,  splnění  rozsahu  poskytovaných  služeb,  splnění  či  nesplnění 
stanovených cílů. Stabilní, plně kvalifikovaný a spokojený personál. 

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimální 
sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Charita Javorník – denní stacionář Šimon

Číslo a název cíle
Zajištění ambulantních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením

Číslo a název 
opatření: Zajištění provozu Denního stacionáře Šimon - ambulantní služby

Popis opatření Registrace sociální služby u Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 
2945433

Cílová skupina
 lidé s mentálním a kombinovaným postižením 
 lidé s poruchou autistického spektra 



 věkové rozmezí: od 7 do 50 let

Forma poskytování služby: ambulantní

Dopad na cílovou skupinu:
Větší samostatnost uživatelů služby, aktivizace uživatelů s těžkým 
kombinovaným postižením, udržení uživatelů v jejich přirozeném 
prostředí, pomoc rodině uživatele v celodenní péči, příp. možnost 
setrvání pečující osoby v zaměstnání.

Aktivity k naplnění 
opatření

2013 – 2016

Provozní doba: pondělí, středa, pátek: 7:00 - 16:00
                         úterý, čtvrtek: 7:00 – 15:30 
Běžný rozvoj:

 zajištění finančních prostředků pro udržení stávající služby
 služba splňuje požadavky Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách
 dostatečné personální zajištění služby
 zkvalitnění materiálního vybavení
 zajištění finančních prostředků na další potřebné investice

Zodpovědný 
realizátor opatření

Charita Javorník - ředitelka

Předpokládaný 
počet klientů

2013 – 2016: kapacita 15 klientů

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
6
4,75 + DPP

Sociální pracovníci
1
0,20

Zdravotní sestra
0
0

Vedoucí
1
1,00

Ředitel
1
0,11

Účetní
2
0,17

Ostatní administr. pracovníci
3
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0,31

Údržbář
1
1,00

Uklízečky
1
0,50

Celkem
16
8,29

Dobrovolníci: 
2013 – 2017: 1 

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
1900
1957
2015
2076
2138

Provozní náklady
1350
1390
1432
1475
1519

Celkem
3250
3347



3447
3551
3657

Investiční náklady
0
0
0
0
0

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Jiná obec 

Nadace a fondy
Tržby za poskytnutí péče

Vlastní zdroje
Jiní donátoři

2013
81%
3%
1%
6%
4%
5%

2014 
81%
3%
1%
6%
4%
5%

2015
81%
3%
1%
6%
4%
5%

2016
81%
3%
1%
6%
4%
5%
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2017
81%
3%
1%
6%
4%
5%

Indikátory 
hodnocení

Služba je finančně zajištěna a stabilizovaná
Služba je poskytována v souladu se standardy kvality, o službu je stálý 
zájem 
Služba je zajištěna potřebným počtem personálu, který je pravidelně 
vzděláván
Prostory a vybavení stacionáře odpovídá cílové skupině, pracovníci mají 
dostatek kompenzačních pomůcek k zajištění odpovídající péče o 
uživatele
Budova je bezbariérová 

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimální 
sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Charita Javorník – Domov pokojného stáří sv. Františka Javorník

Číslo a název cíle Zajištění pobytových sociálních služeb pro seniory

Číslo a název 
opatření:

Zajištění provozu Domova pokojného stáří sv. Františka - pobytové služby 

Popis opatření

Registrace u Krajského úřadu Olomouckého kraje, identifikátor sociální 
služby č. 9825174

Cílová skupina:

 senioři ve věku od 65 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí 
schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém 
přirozeném prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči 
jiným způsobem 

 osoby se zdravotním postižením ve věku od 50 let, které pro svou 
nemoc (např. CMP) ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou 
proto dál žít ve svém přirozeném prostředí ani si zajistit 
potřebnou podporu a péči jiným způsobem 

Forma poskytování služby: pobytová

Dopad na cílovou skupinu: zajištěná komplexní zdravotní a sociální péče 
pro uživatele služby, zajištění přístupu uživatelů k veřejným službám, 
aktivizace uživatelů, podpora uživatelů v zachování jejich co největší 
soběstačnosti a samostatnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce 
s rodinami uživatele 

Aktivity k naplnění 
opatření

2013 – 2016

Provozní doba: nepřetržitý provoz

Běžný rozvoj:
 zajištění finančních prostředků pro udržení stávající služby



 služba splňuje požadavky Zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách

 dostatečné personální zajištění služby
 zkvalitnění materiálního vybavení
 zajištění finančních prostředků na další potřebné investice 

Zodpovědný 
realizátor opatření

Charita Javorník - ředitelka

Předpokládaný 
počet klientů

2013 – 2017: kapacita 24 klientů

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
7
6,40

Sociální pracovníci
1
0,90

Zdravotní sestra
3
2,40

Fyzioterapeut
1
0,40

Pradleny
2
0,40

Stravovací provoz
10
2,16

Vedoucí služby
1
1,00

Ředitel
1
0,22

Účetní
2
0,33

Ostatní administr. pracovníci
3
0,62
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Údržbář
1
1,00

Uklízečky
2
2,00

Celkem
34
17,83

Dobrovolníci:
2013 – 1; 2014 – 2; 2015 – 2; 2016 – 3; 2017 - 3

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
3800
3914
4031
4152
4276

Provozní náklady
2495
2569
2646
2726
2808

Celkem
6295



6483
6677
6878
7084

Investiční náklady
0
1000
1000
150
150

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Úřad práce

Olomoucký kraj
Jiná obec 
Zdrav. Poj.

PNP
Nadace a fondy

Tržby za poskytnutí péče
Vlastní zdroje
Jiní donátoři

2013
34%
1%
0%
1%
2,5%
20%
0 %
41%
0,5%
0 %

2014 
Jen kvalifikovaný odhad
34%
0%
0%
1%
3%
20%
0,5%
41%
0,5%
0 %

2015
33%
0%
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0%
1%
4%
20%
0,5%
41%
0,5%
0,5%

2016
32%
0%
0%
1%
5%
20%
0,5%
41%
0,5%
0,5%

2017
31%
0%
0%
1%
6%
20%
0 %
41%
0,5%
0,5%

Indikátory 
hodnocení

Služba je finančně zajištěna a stabilizovaná
Služba je poskytována v souladu se standardy kvality, o službu je stálý 
zájem 
Služba je zajištěna potřebným počtem personálu, který je pravidelně 
vzděláván
Prostory a vybavení domova odpovídá cílové skupině, pracovníci mají 
dostatek kompenzačních pomůcek k zajištění odpovídající péče o 
uživatele
Budova je bezbariérová

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimální 
sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Charita Javorník – Domov pokojného stáří sv. Hedviky Vidnava

Číslo a název cíle Zajištění pobytových sociálních služeb pro seniory

Číslo a název Zajištění provozu Domova pokojného stáří sv. Hedviky - pobytové služby 



opatření:

Popis opatření

Registrace u Krajského úřadu Olomouckého kraje, identifikátor sociální 
služby č. 5410563

Cílová skupina:
 senioři ve věku od 65 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí 

schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém 
přirozeném prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči 
jiným způsobem 

 osoby se zdravotním postižením ve věku od 50 let, které pro svou 
nemoc (např. CMP) ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou 
proto dál žít ve svém přirozeném prostředí ani si zajistit 
potřebnou podporu a péči jiným způsobem 

Forma poskytování služby: pobytová

Dopad na cílovou skupinu: zajištěná komplexní zdravotní a sociální péče 
pro uživatele služby, zajištění přístupu uživatelů k veřejným službám, 
aktivizace uživatelů, podpora uživatelů v zachování jejich co největší 
soběstačnosti a samostatnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce 
s rodinami uživatele 

Aktivity k naplnění 
opatření

2013 – 2016

Provozní doba: nepřetržitý provoz

Běžný rozvoj:
 zajištění finančních prostředků pro udržení stávající služby
 služba splňuje požadavky Zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách
 dostatečné personální zajištění služby
 zkvalitnění materiálního vybavení
 zajištění finančních prostředků na další potřebné investice 

Zodpovědný 
realizátor opatření

Charita Javorník - ředitelka

Předpokládaný 
počet klientů

2013 – 2017: kapacita 35 klientů

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
15
14,00

Sociální pracovníci
1
1,00

Zdravotní sestra
5
3,50

Fyzioterapeut
1
0,60
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Pradleny
2
1,00

Stravovací provoz
10
2,88

Vedoucí služby
1
1,00

Ředitel
1
0,38

Účetní
2
0,57

Ostatní administr. pracovníci
3
1,06

Údržbář
1
1,00

Uklízečky
3
3,33

Celkem
45
30,32



Dobrovolníci:
2013 – 2; 2014 – 3; 2015 – 4; 2016 – 5

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
6700
6901
7108
7321
7540

Provozní náklady
3880
3996
4116
4239
4367

Celkem
10580
10897
11224
11560
11907

Investiční náklady
300
300
300
300
300

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Úřad práce
Jiná obec 
Zdrav. poj.

PNP
Nadace a fondy

Tržby za poskytnutí péče
Vlastní zdroje
Jiní donátoři

2013
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23%
2%
1%
8%
29%
0,5%
34%
1,5%
1%

2014 
Jen kvalifikovaný odhad
23%
1%
1%
9%
29%
0,5%
34%
1,5%
1%

2015
22%
0%
1%
9%
30%
0%
35%
2%
1%

2016
22%
0%
1%
9%
30%
0%
35%
2%
1%

2017
21%
0%
1%
10%
30%
0%
35%
2%
1%



 

Indikátory 
hodnocení

Služba je finančně zajištěna a stabilizovaná
Služba je poskytována v souladu se standardy kvality, o službu je stálý 
zájem 
Služba je zajištěna potřebným počtem personálu, který je pravidelně 
vzděláván
Prostory a vybavení domova odpovídá cílové skupině, pracovníci mají 
dostatek kompenzačních pomůcek k zajištění odpovídající péče o 
uživatele
Budova je bezbariérová

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimální 
sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Charita Javorník – Dům sv. Anežky

Číslo a název cíle
Zajištění pobytové sociální služby pro osoby nad 60 let věku se 
stařeckou demencí

Číslo a název 
opatření:

Zajištění provozu Charitního domu sv. Anežky - pobytové služby 

Popis opatření

Registrace u Krajského úřadu Olomouckého kraje, identifikátor sociální 
služby č. 6965737

Cílová skupina:
 osoby se stařeckou demencí (např. demence u Parkinsonovy 

nemoci, Alzheimerova choroba) od 60 let věku

Forma poskytování služby: pobytová

Dopad na cílovou skupinu: zajištěná komplexní zdravotní a sociální péče 
pro uživatele služby, aktivizace uživatelů, podpora uživatelů v zachování 
jejich co největší soběstačnosti, paměťových a orientačních schopností, 
podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatele 

Aktivity k naplnění 
opatření

2013 – 2016

Provozní doba: nepřetržitý provoz

Běžný rozvoj:
 zajištění finančních prostředků pro udržení stávající služby
 služba splňuje požadavky Zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách
 dostatečné personální zajištění služby
 zkvalitnění materiálního vybavení
 zajištění finančních prostředků na další potřebné investice 

Zodpovědný 
realizátor opatření

Charita Javorník - ředitelka

Předpokládaný 
počet klientů

2013 – 2017: kapacita 14 klientů

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky
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Pracovníci v soc. službách
8
7,50

Sociální pracovníci
1
0,50

Zdravotní sestra
5
1,50

Pradleny
2
0,60

Stravovací provoz
10
1,18

Vedoucí služby
1
0,50

Ředitel
1
0,19

Účetní
2
0,29

Ostatní aministr. pracovníci
3
0,53

Údržbář
1
0,30

Uklizečky
2
1,08

Celkem
13
10,3



Dobrovolníci:
2013 – 1; 2014 – 2; 2015 – 2; 2016 – 3

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
3250
3347
3448
3551
3658

Provozní náklady
1620
1667
1718
1770
1823

Celkem
4870
5014
5166
5321
5481

Investiční náklady
0

50
50
50
50

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Úřad práce
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Jiná obec 
Zdrav. Poj.

PNP
Nadace a fondy

Tržby za poskytnutí péče
Vlastní zdroje
Jiní donátoři

2013
31%
6%
1%
7%
27%
0%
28%
0%
0%

2014 
32%
3%
1%
7%
27%
0,5%
28%
0%
0,5%

2015
32%
0%
1%
8%
28%
0,5%
29%
1%
0,5%

2016
32%
0%
1%
8%
28%
0,5%
29%
1%
0,5%

2017
32%



0%
1%
8%
28%
0,5%
29%
1%
0,5%

Indikátory 
hodnocení

Služba je finančně zajištěna a stabilizovaná
Služba je poskytována v souladu se standardy kvality, o službu je stálý 
zájem 
Služba je zajištěna potřebným počtem personálu, který je pravidelně 
vzděláván
Prostory a vybavení domova odpovídá cílové skupině, pracovníci mají 
dostatek kompenzačních pomůcek k zajištění odpovídající péče o 
uživatele
Budova je bezbariérová

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimální 
sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Charita Javorník – pečovatelská služba

Číslo a název cíle
Zajištění pečovatelské služby na území mikroregionů Žulovsko a 
Javornicko

Číslo a název 
opatření:

Zajištění provozu Charitní pečovatelské služby – terénní služba

Popis opatření

Registrace u Krajského úřadu Olomouckého kraje, identifikátor sociální 
služby č. 6281058.

Cílová skupina
 senioři 
 osoby se zdravotním postižením 
 osoby s chronickým onemocněním 
 rodiny s dětmi 

Forma poskytování služby: terénní

Dopad na cílovou skupinu:
Podpora uživatelů v jejich co největší soběstačnosti a samostatnosti. 
Podpora důstojného života uživatele v domácím a přirozeném sociálním 
prostředí. Podpora pečujících osob.

Aktivity k naplnění 
opatření

2013 – 2016

Provozní doba: pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hod.

Běžný rozvoj:
 zajištění finančních prostředků pro udržení stávající služby
 služba splňuje požadavky Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách
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 dostatečné personální zajištění služby
 zajištění finančních prostředků na další potřebné investice

Zodpovědný 
realizátor opatření

Charita Javorník - ředitelka

Předpokládaný 
počet klientů

2013 – 18
2014 – 20
2015 – 22
2016 – 24

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
3
1,15

Sociální pracovníci
1
0,10

Vedoucí
1
0,20

Ředitel
1
0,02

Ostatní administrat. pracovníci
3
0,06

Účetní
2
0,03

Celkem
11
1,56



V případě navýšení počtu uživatelů nebo poskytovaných úkonů 
předpokládáme navýšení úvazku u pracovníka v sociálních službách až o 
0,25 úv. 

Dobrovolníci: 
2013 – 2017: 1

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
420
432
445
459
473

Provozní náklady
202
208
214
220
227

Celkem
622
640
659
679
700

Investiční náklady
30

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Jiná obec 

Tržby za poskytnutí péče

2013
78,5%
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8%
13,5%

2014 
78%
8%
14%

2015
78%
8%
14%

2016
78%
8%
14%

2017
78%
8%
14%

Indikátory 
hodnocení

Služba je finančně zajištěna a stabilizovaná
Služba je poskytována v souladu se standardy kvality, o službu je stálý 
zájem 
Služba je zajištěna potřebným počtem personálu, který je pravidelně 
vzděláván
Pracovníci mají k dispozici spolehlivá vozidla a je tak zajištěno pokrytí 
služby v mikroregionech Žulovsko a Javornicko.

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimální 
sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Institut Krista Velekněze Bílá Voda – domov pro seniory
 

Číslo a název cíle Zajištění pobytových sociálních služeb pro seniory 

Číslo a název 
opatření:

Zajištění provozu Domova pro seniory

Popis opatření Registrace u Krajského úřadu Olomouckého kraje
- Identifikátor:4019091
- cílová skupina – seniory od věku 55 let
- forma poskytování služby:

a) poskytnutí ubytování
b) poskytnutí stravy
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím



f) sociálně terapeutické činnosti
g) aktivizační činnosti 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí

- očekávaný dopad na CS:
Umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci rozvíjet důstojný, 
plnohodnotný život se zaměřením na kvalitu života ve stáří a nemoci, 
poskytnout větší příležitost ke společenským aktivitám lidem odkázaným 
na pomoc z okolí, vnést orientaci na duchovní a společenské hodnoty 
života, přispět k překonání potíží, které nemoc a stáří přinášejí, vrátit 
pocit jistoty a bezpečí lidem osamělým, kteří postupně ztrácejí schopnost 
postarat se sami o sebe při základních denních běžných úkonech, zlepšit 
informovanost všech obyvatel domova, kteří nemají vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu nebo stáří možnost získat potřebné informace 
v institucích různého zaměření, připravit obyvatele, v případě 
alarmujícího nepříznivého zdravotního stavu na smrt prostřednictvím 
rozhovoru s knězem.

Aktivity k naplnění 
opatření

Aktivity na období 2013 – 2016
a) ubytování v jednolůžkových, popř. v dvoulůžkových pokojích 
b) stravování s přihlédnutím k individuální dietě
c) pomoc při osobní hygieně
d) soc. poradenství při jednání s úřady a institucemi
e) zapojení  obyvatel  domova  do  pracovní  terapie  -  pomoc  při 

přípravě surovin k vaření (škrábání  brambor, krájení a umývání 
zeleniny a ovoce atd.) – práce na zahrádce spojené se sázením a 
okopáváním – pomoc při žehlení prádla – částečný úklid pokojů - 
vyřezávaní pohlednic

f) umožnění a doprovod do místní knihovny
g) denní  účast  na  mši  svaté  v kapli  domova  (osobní  rozhovor 

s knězem)
h) pravidelné setkávání obyvatel s vedením domova
i) nákupy a doručování poštovních zásilek pro obyvatelé domova 
j) lékařská služba a dovoz léků včetně doprovodů do zdravotnických 

zařízení
k) pořádání  přednášek  včetně  základů  vzdělávání  při  práci 

s osobním počítačem
Jedná se o stávající službu s celoročním pobytem bez časového omezení, 
průběžné plnění všech opatření.

Zodpovědný 
realizátor opatření

Institut Krista Velekněze:  statutární zástupce, ekonom          

Předpokládaný 
počet klientů

Kapacita: 25

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Vedoucí přímé péče
1
0,75

Sociální pracovníci
1
0,5

131



Pracovníci v soc. službách
7
7,0

Vedoucí domova pro seniory
1
1,0

Účetní
1
1,0

Údržbář
2
1,75

Uklizečky
Výdej stravy 
2
2
2,0
1,0

Celkem
17
15

V letech 2013-2017 – 5 dobrovolníků dle potřeby
Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
3.655.149,-
3.764.803,-
3.877.748,-
3.994.080,-



4.113.902,-

Provozní náklady
2.567.563,-
2.644.590,-
2.723.928,-
2.805.645,-
2.889.815,-

Celkem
6.222.712,-
6.409.393,-
6.601.675,-
6.799.725,-
7.003.717,-

Investiční náklady
    0,-
     0,-
   0,-
    0,-
   0,-

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Úřad práce

Olomoucký kraj
Ostatní -dary

Tržby za poskytnutí péče
Tržby za pobyt

2013
32
3
5
6
13
41

2014 
33
3
5
4
13
42

2015
34
0
5
5

133



13
43

2016
35
0
3
5
13
44

2017
36
0
2
4
13
45

Indikátory 
hodnocení

Spokojenost obyvatel, tzv. „dobré jméno“ projevený zájem o naše 
sociální služby potenciálních obyvatel, zlepšení motoriky u obyvatel 
s ochrnutými svaly končetin, zvýšený zájem o aktivity domova (kulturní, 
pracovní, vzdělání).

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimální 
sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Občanské sdružení Ester – azylové bydlení

Číslo a název cíle
Zajištění pobytových sociálních služeb pro sociálně vyloučené a 
ohrožené sociálním vyloučením

Číslo a název 
opatření:

Prostřednictvím programu azylového bydlení po určitou dobu poskytnout 
asistenci rodině natolik intenzivně a všestranně, aby došlo k sanaci 
rodiny, obnovení sociálního fungování a k ukončení služby..

Popis opatření

Registrace  Krajský úřad Olomouckého kraje , §  57, zákona  č. 108/2006 
Sb o sociálních službách – azylové domy, identifikátor sociální služby č.  
6828024.
Služba obsahuje tyto základní činnosti :

a) Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy,
b) Poskytnutí ubytování
c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí.  
Zlepšení, popř. nastartování sociálního fungování, zamezit sociálnímu 
propadu, pomoc při zajištění plnění povinností vůči sama sobě i  
společnosti, zajistit plnění potřebných povinností vůči uživatelům 
ostatních bytů, pomoc při plnění podmínek azylového bydlení.

Aktivity k naplnění 
opatření

Provozní doba: Po- Pá 8.00 – 16.00
So – Ne – pohotovostní služba na telefonu

Zodpovědný Občanské sdružení Ester - sociální pracovník, pracovník v sociálních 



realizátor opatření službách, vedoucí služby

Předpokládaný 
počet klientů

Navýšení v nadcházejících letech – projekt IOP – rekonstrukce azylového 
bydlení na Travné.
2013 – 20 uživatelů
2014 -  30 uživatelů
2015 – 35 uživatelů
2016 – 35 uživatelů
2017 – 35 uživatelů

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
7
4,8

Sociální pracovníci
1
1

Vedoucí služby
1
0,5

Účetní
2
0,5

Údržbář
1
1

Administrativa
1
0,5

Ostatní pracovník - asistence
2
1

Celkem
15
9,3

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017
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Osobní náklady
1089420
1483800
1528314
1574163
1621388

Provozní náklady
506255
647840
667275
687293
707912

Celkem
1595675
2131640
2195589
2261456
2329300

Investiční náklady
0
2250000
0
0
0

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Úhrady od uživatelů

IP Ol. Kraje

2013
0
25
75

2014 
23
20
57

2015
75
25
0

2016
75
25
0



2017
75
25
0

Indikátory 
hodnocení

Měřítkem  je stabilizace počtu uživatelů, popř. jeho snižování v důsledku 
přechodu do režimu klasického nájemního bydlení.

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimální 
sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Občanské sdružení Ester – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Číslo a název cíle

Cílem služby je zamezení vzniku krizových situací, existenčního ohrožení, 
řešení  ohrožujících životních situací  všude tam, kde jednotlivci,  rodiny 
nebo  komunity  nejsou  schopny  tyto  situace  řešit  sami  bez  pomoci 
zvenčí.

Číslo a název 
opatření:

Prostřednictvím  terénních  pracovníků,  přímo  v terénu  prostřednictvím 
komunitních programů pro rodiny s dětmi, například víkendové programy 
v tělocvičnách,  pobytové  programy  mimo  bydliště  apod.  Vzdělávací 
programy pro matky – v klubech, rozšiřování vědomostí.  

Popis opatření

Registrace Krajský úřad Olomouckého kraje , §  65, zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách – socializačně aktivizační služby, identifikátor 
sociální služby č. 1711215.
Služba obsahuje tyto základní činnosti :

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 sociálně terapeutické činnosti
 Uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.
Zlepšení, popř. nastartování sociálního  fungování, návrat do běžného 
života, zvýšení manuální zručnosti, navazování kontaktu se 
společenským prostředím, samostatnost v zajišťování základních 
životních potřeb.  Rozšíření poznatků z oblasti výchovy dětí, uspořádání 
rodinného rozpočtu, hospodaření s financemi.

Aktivity k naplnění 
opatření

Provozní doba: pondělí-pátek 8-16 hod

Zodpovědný 
realizátor opatření

Občanské  sdružení  ester  -  sociální  pracovník,  pracovník  v sociálních 
službách 

Předpokládaný 
počet klientů

2013 – 23 uživatelů
2014 – 26 uživatelů
2015 – 30 uživatelů
2016 – 30 uživatelů
2017 – 30 uživatelů
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Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
5
4

Sociální pracovníci
1
0,25

Vedoucí služby
1
0,5

Administrativa
1
0,5

Účetní
1
0,2

Celkem
9
5,45

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
600000
1267600
1305628
1344797
1385141

Provozní náklady
183000
251000
258530
266286
274274

Celkem
783000
1518600



1564158
1611083
1659415

Investiční náklady
0
0
0
0
0

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Úřad vlády

ESF

2013
100
0
0

2014 
75
5
20

2015
85
5
10

2016
95
5
0

2017
100
0
0

Indikátory 
hodnocení

 integrace dětí jiného etnika do školního společenství
 účast ve volnočasových aktivitách
 spokojené rodiny

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimální 
sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Občanské sdružení Ester – sociálně terapeutické dílny
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Číslo a název cíle
Umožnit zvládnutí akutního stavu psychiatrického onemocnění, zvládnutí 
chronického projevu onemocnění v terapeuticky přizpůsobeném prostředí 
s možností návazného rehabilitačního a terapeutického režimu. 

Číslo a název 
opatření:

Zajištění zachování a rozvoj sociálních služeb pro lidi s chronickým duševním 
onemocněním 

Popis opatření

Registrace - Krajský úřad Olomouckého kraje, § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách - sociálně terapeutické dílny, identifikátor sociální služby 
č. 6126836
Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro  osobní 
hygienu,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a 

dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a 

dovedností.
Zlepšení popř. nastartování sociálního fungování, návrat do běžného života, 
zvýšení  manuální  zručnosti,  navazování  kontaktu  se  společenským 
prostředím, samostatnost v zajišťování základních životních potřeb.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

• Provozní doba: Pondělí – Pátek 7.30 – 16.00 

• Běžný rozvoj - zajišťování financování provozu, vzdělávání pracovníků 
v obslužné péči, zajištění optimálního stavu pracovníků.

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Občanské sdružení Ester - ředitelka, sociální pracovník, vedoucí služby

Předpokládaný 
počet klientů

2013 – 16 uživatelů
2014 – 17 uživatelů
2015 – 17 uživatelů
2016 – 17 uživatelů
2017 – 17 uživatelů

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
2
2

Sociální pracovníci
1
0,2

Ostatní pracovníci-asistenti
2
2

Vedoucí služby
1
0,2

Účetní, administrativa
1



0,3

Ostatní pracovníci – pomocný personál
0
0

Celkem
7
4,7

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

V roce 2013 financováno v rámci projektu „Za obzor“
Plán pro rok 2014 – 2016 – částečné financování z projektu „Za obzor“ + 
dotace MPSV + vlastní zdroje

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
474000
1 012 038
1042399
1073671

Provozní náklady
86407
89000
91670
94420

Celkem
560407
1101038
1134069
1168091

Investiční náklady
0
62 000
63860
65776

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
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financování 
opatření

MPSV
ESF - OPLZZ

2013
0
100

2014 
47
53

2015
75
25

2016
100
0

2017
100
0

Indikátory 
hodnocení

Indikátorem je zvýšená schopnost manuální zručnosti, schopnost porozumět 
souvislostem v technických oborech, schopnost samostatného uvažování a 
schopnost nést odpovědnost za splnění úkolu. U lehčích typů duševního 
onemocnění – možnost přijetí pracovního úvazku.

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optim
ální sítě 
sociálních služeb 
na území KPSS/ 
ORP

Ano

Občanské sdružení Ester – sociální rehabilitace

Číslo a název cíle

Cílem služby je zamezení vzniku krizových situací, existenčního ohrožení, 
řešení  ohrožujících životních situací  všude tam, kde jednotlivci,  rodiny 
nebo  komunity  nejsou  schopny  tyto  situace  řešit  sami  bez  pomoci 
zvenčí.

Číslo a název 
opatření:

Prostřednictvím ambulantních či terénních pracovníků vyjasnit problém, 
prostřednictvím kontaktů organizace, intervencí a dostupných informací 
nabídnout alternativy řešení.  

Popis opatření Registrace Krajský úřad Olomouckého kraje , §  70, zákona č. 108/2006 
Sb.  o  sociálních  službách  –  sociální  rehabilitace,  identifikátor  sociální 
služby č.  4082996.
Služba obsahuje tyto základní činnosti :

a) Nácvik  dovedností  pro  zvládání  péče  o  vlastní  osobu, 
soběstačnosti  a  dalších  činností  vedoucích  k sociálnímu 
začlenění,

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c)  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstávání 



osobních záležitostí        
Zlepšení,  popř.  nastartování  sociálního  fungování,  zamezit  sociálnímu 
propadu,  pomoc  při  zajištění  plnění  povinností  vůči  sama  sobě  i 
společnosti,  na základě objednávky klienta nabídnout  možnosti  řešení 
problémů. 
Cílová  skupina  –  osoby  s chronickým  duševním  onemocněním,  osoby 
s mentálním postižením, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, 
rodiny s dítětem

Aktivity k naplnění 
opatření

Provozní doba: pondělí-pátek 8-16 hod

Zodpovědný 
realizátor opatření

Občanské  sdružení  Ester  -  sociální  pracovník,  pracovník  v sociálních 
službách, sociální pracovník,  ředitelka, pracovník v sociálních službách

Předpokládaný 
počet klientů

2013 – 67 uživatelů
2014 – 75 uživatelů
2015 – 75 uživatelů
2016 – 75 uživatelů
2017 – 75 uživatelů

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
6
5

Sociální pracovníci
2
0,4

Vedoucí služby
1
0,65

Administrativa
1
0,3

Účetní
2
0,4

Údržbář
0
0

Uklizečky
1
1

Celkem
13
7,75
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Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
1766412
1819404
1873986
1930206
1988112

Provozní náklady
200000
206000
212180
218545
225102

Celkem
1966412
2025404
2086166
2148751
2213214

Investiční náklady
0
0
0
0
0

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
ESF - OPLZZ
IP Ol. Kraje

2013
0
33
67

2014 
0
33
67

2015
84



16
0

2016
100
0
0

2017
100
0
0

Indikátory 
hodnocení Jediné měřítko je úbytek klientů, doposud je trend obrácený.

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimální 
sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Občanské sdružení Ester – terapeutická komunita

Číslo a název cíle
Umožnit zvládnutí akutního stavu psychiatrického onemocnění, zvládnutí 
chronického projevu onemocnění v terapeuticky přizpůsobeném prostředí 
s možností návazného rehabilitačního režimu. 

Číslo a název 
opatření:

Zajištění zachování a rozvoj sociálních služeb pro lidi s chronickým duševním 
onemocněním 

Popis opatření

Registrace  Krajský úřad Olomouckého kraje, § 68 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách - terapeutické komunity, identifikátor sociální služby č.  
3412710
Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) pomoc při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při  obstarávání 

osobních záležitostí.
Zlepšení, popř. nastartování sociálního  fungování, návrat do běžného života, 
zvýšení  manuální  zručnosti,  navazování  kontaktu  se  společenským 
prostředím, samostatnost v zajišťování základních životních potřeb.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

 Provozní doba: terapeutická komunita – nepřetržitý provoz
 Běžný  rozvoj  -  zajišťování  financování  provozu,  vzdělávání 

pracovníků v obslužné péči, zajištění optimálního stavu pracovníků.
 2014  –  2015  v rámci  projektu  „Za  obzor“  –  financován  provoz 

druhého patra terapeutické komunity. Rozdělení komunity do dvou 
pater  je  součást  2.fáze  rehabilitačního  programu –  horní  patro  je 
určeno k ubytování lidí, kteří potřebují menší míru asistence

 2016 – udržení stávajícího modelu rozdělení Terapeutické komunity 
na  dvě  samostatné  jednotky,  stavebně  oddělené,  s odlišným 
denním programem a odlišnou náplní rehabilitace

Zodpovědný Občanské sdružení Ester – ředitelka, předseda sdružení
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realizátor 
opatření

Předpokládaný 
počet klientů

2013 – 23 uživatelů
2014 – 16 uživatelů 
2015 – 16 uživatelů
2016 – 16 uživatelů
2017 – 16 uživatelů 

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
4
4

Sociální pracovníci
1
0,5

Ostatní pracovníci-asistenti
2
2

Vedoucí služby
1
0,5

Účetní, administrativa
1
0,5

Ostatní pracovníci – pomocný personál
1
1

Celkem
10
8,5

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
1100230
1 528 784
1574648
1621887
1670544



Provozní náklady
485000
683 000
703490
724595
746230

Celkem
1585230
2 211 784
2278138
2346482
2416774

Investiční náklady
45000
55000
56650
58350
60100

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Úhrady od uživatelů

ESF OPLZZ
PNP

2013
38
28
32
2

2014
38
28
32
2

2015
54
28
16
2

2016
70
28
0
2

2017
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70
28
0
2

Indikátory 
hodnocení

Snižování nároků na zdravotnické úkony, např. snížení počtu léků, snížení 
počtu návštěv u lékaře, návrat uživatele do rodiny, přijetí samostatného 
bydlení a udržení se tam.  U lehčích typů duševního onemocnění – možnost 
přijetí pracovního úvazku.

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optim
ální sítě 
sociálních služeb 
na území KPSS/ 
ORP

Ano

Obec Česká Ves – pečovatelská služba 

Číslo a název cíle
Stávající služba poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách - pečovatelská služba v domě 
s pečovatelskou službou a terénu obce Česká Ves 

Číslo a název 
opatření:

Zajištění pečovatelské služby v DPS a v terénu obce Česká Ves klientům 
s cílovou skupinou senioři, zdravotně postižení a rodiny s dětmi, kde se 
narodilo najednou 3 a více dětí.

Popis opatření

Registrace u KÚOK č.5731/2010
Identifikátor -4488828
Zajišťujeme pečovatelskou službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stavy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Udržení  pečovatelské  služby  v provozu  tak,  aby  mohli  uživatelé  co 
nejdéle setrvat jejich přirozeném domácím prostředí. Pomáhat rodinám, 
kde se narodilo 3 a více dětí v chodu domácnosti

Aktivity k naplnění 
opatření

Zajistit dostatek finančních prostředků na chod DPS a pečovatelské 
služby 
2013-2017 
Provozní doba pondělí – pátek 6.00-15.30 hod

Zodpovědný 
realizátor opatření

Obec Česká Ves,DPS a pečovatelská služba, Jánského 76
Zřizovatel Obec Česká Ves - zastoupená starostou
Dům s pečovatelskou službou – zastoupená vedoucí

Předpokládaný 
počet klientů

50 klientů  2013-2017

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách



2
2

Sociální pracovníci
1
1

Zdravotní sestra
0

Vedoucí
1
1

Účetní
0

Údržbář
1
0,5

Uklizečky
1
0,5

Celkem
6
5

 
Struktura 
požadovaných 
výdajů osobní náklady  2013-2017      1400000 Kč

Provozní náklady                        800000 Kč
Investiční náklady                         65000 Kč
Celkem                                      2265000 Kč
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Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

2013-2017       Obec-zřizovatel     850000 Kč,dotace MPSV    353000 Kč   

Indikátory 
hodnocení

Spokojenost klientů, žádné stížnosti, pečovatelská služba dokáže snížit 
počet uchazečů o bydlení v DPS

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimální 
sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Penzion pro seniory Jeseník – chráněné bydlení

Číslo a název cíle
Zajištění pobytových služeb pro seniory  formou „Chráněného 
bydlení“ 

Číslo a název 
opatření:

Zajištění provozu „Chráněného bydlení“, provozovaného příspěvkovou 
organizací Penzion pro seniory Jeseník, dále jen PPS  (zřizovatel Město 
Jeseník) a správa Klubu seniorů Jeseník.

Popis opatření Identifikátor: 2374811 

Posláním  Penzionu  pro  seniory  Jeseník  je  prostřednictvím  služby 
Chráněné bydlení aktivně podporovat uživatele v udržení schopnosti žít 
plnohodnotný život, zvládat své každodenní potřeby. Proto se snažíme 
prostřednictvím  naší  služby  vytvářet  podmínky  pro  zachování 
soběstačnosti,  napomáháme  začleňování  do  společenského  života, 
snažíme se  uspokojovat  individuální  potřeby  uživatelů,  kteří  z důvodu 
zdravotního  stavu  nebo  snížené  soběstačnosti  potřebují  pomoc  a 
podporu druhé osoby. 

Cílovou  skupinou jsou  ženy  a  muži  ve  věku  od  65  se  sníženou 
soběstačností  z  důvodu  zdravotního  omezení  nosného  a  pohybového 
aparátu se zachováním částečné mobility a chronickým onemocněním, 
kteří  jsou  schopni  částečné  sebeobsluhy  a  díky  své  momentální 
nepříznivé sociální  situaci  potřebují  podporu sociální  služby „chráněné 
bydlení“, a to převážně z Jeseníku, příp. z jesenického regionu.
Základní činnosti při poskytování služby chráněné bydlení jsou zajištěny 
v tomto rozsahu:

  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

  poskytnutí ubytování

  pomoc při zajištění chodu domácnosti

  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  sociálně terapeutické činnosti

  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí

  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
     Mimo základních činností, poskytuje chráněné bydlení tzv. fakultativní 



(nad 
     rámec zákonné povinnosti) činnosti v tomto rozsahu:

 ošetřovatelské úkony jednoduché 
 ošetřovatelské úkony složitější
 úkony denní potřeby
 ostatní služby

Aktivizační činnosti pro seniory města Jeseník a okolí
a) kluby seniorů-pěvecký,taneční,šachový, turistický, apod.
b) akademie III. věku - A3V, virtuální univerzita III. věku - VU3V
c) ostatní volnočasové programy - zájezdy, konference, přednášky

Aktivity k naplnění 
opatření

Zajištění finančních prostředků pro rok 2014 (prostřednictvím rozpočtu 
města Jeseník, příjmy od uživatelů, dotace MPSV hospodářské činnosti a 
sponzorů), pro období 2014 - 2017 zajišťovat vícezdrojové financování 
(využívání  dotačních  programů  z fondů  EU,  rozpočtu  města  Jeseník), 
příprava variantních modelů transformace organizace na multifunkčního 
poskytovatele sociálních služeb pro seniory města Jeseník a okolí.
PPS  Jeseník  jako  příspěvková  organizace  zajišťuje  péči  o  seniory  od 
1.3.1993, a to ve dvou budovách, na ul. Beskydská 1298 (kapacita 38 
míst)  a  ul.  J.Ježka  (kapacita  22 míst).  PPS Jeseník poskytuje celoroční 
ubytování  a dále služby v pracovních dnech, pondělí  až pátek, 7.00 – 
15.30.
Udržení  služby  bude  v letech  2014  –  2017  zajištěno  schválenými 
dotacemi z rozpočtu zřizovatele, včetně ostatních plánovaných zdrojů.

Zodpovědný 
realizátor opatření

Penzion pro seniory Jeseník (Beskydská 1298, IČ 00218563, e-mail: 
info@ppsjes.cz), zastoupený ředitelem 

Předpokládaný 
počet klientů

Kapacita zařízení -  60  uživatelů (celoroční pobyt)

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

V roce 2013 má tým PPS ustálenou strukturu jako v předchozím roce. 
Tato struktura bude vyhovující i pro období 2014 - 2017. Změna bude 
nutná jen v případě transformace (rozšíření služeb o službu domov pro 
seniory, terénní služby)
Plán roku 2014
Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
3
2,80

Sociální pracovníci
1
1,0

Zdravotní sestra
1
0,20

Ředitel
1
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1,0

Účetní
1
1,0

Údržbář
0
0

Uklizečky
3
3,0

Celkem
10
9,0

 

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
2826595
2937450
3025500
3116200
3209600

Provozní náklady
3205024
3312650
3412100
3514500
3620000

Celkem
6031619
6250100
6437600
6630700
6829600

Investiční náklady
0
2900000
0
0
0



Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Obec - zřizovatel

Tržby za poskytnutí péče
Vlastní zdroje

2013
5
55
39
1

2014
6
54
39
1

2015
6
54
39
1

2016
6
54
39
1

2017
6
54
39
1

Indikátory 
hodnocení

Naplněné potřeby uživatelů služeb (dle individuálních plánů)
Dosažení kvality poskytovaných služeb dané legislativou (naplnění 
standardů)
Zajištění finančních prostředků na provozní výdaje
Průběžně naplňovaná kapacita uživatelů služeb

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimální 
sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Středisko sociální prevence Olomouckého kraje, pracoviště Poradny pro rodinu Jeseník – 
odborné sociální poradenství
Číslo a název cíle Zajištění základního a odborného sociálního poradenství v 

rámci organizace Střediska sociální prevence Olomouc, 
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příspěvkové organizace, pracoviště Poradna pro rodinu 
Jeseník.  

Číslo a název 
opatření:

Zachování stávajících služeb PPR Jeseník, která poskytuje odborné 
psychologické a sociálně-právní poradenství rodinám, párům a 
jednotlivcům při samostatném zvládání nepříznivých životních 
situacích, a to především klientům z regionu bývalého okresu 
Jeseník, ale i z jiných přilehlých lokalit.

Popis opatření

Registrace  u  Krajského  úřadu  Olomouckého  kraje,  identifikátor 
sociální  služby  č.  1016631  (odborné  sociální  poradenství)  a  č. 
3807446 (Intervenční centrum).
V rámci opatření chceme zachovat rozsah základního a odborného 
sociálního  poradenství  zaměřeného  na  rodiny  s dítětem/dětmi, 
osoby  v krizi,  děti  a  mládež  ve  věku  od  6  do  26  let  ohrožené 
působením společensky nežádoucími jevy a oběti domácího násilí.
Služba je realizována ambulantní formou. 
Cílem  je  poskytnout  uživatelům  odbornou  podporu  při  zvládání 
jejich  nepříznivé  životní  situace,  související  s rodinou,  vztahy  a 
osobním  životem;  posílit  u  uživatelů  schopnost  aktivního  a 
samostatného řešení  nepříznivé  životní  situace  a jejích  následků 
s co  nejmenší  mírou  závislosti  na  této  či  jiné  sociální  službě; 
poskytnout uživatelům informace posilující jejich schopnosti účinně 
a  aktivně  předcházet  situacím,  které  by  ohrozily  jejich  rodinný, 
vztahový  a  osobní  život;  zajistit  dostupnost  (v  místě  a  čase), 
odbornost  pracovníků a kvalitu  nabízených služeb a tato kritéria 
průběžně rozvíjet.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

2013-2017:
a) udržení stávajícího počtu úvazků, provozní doba: 
po 8.00-11.30 12.30-17.00
út 8.00-11.30 12.30-16.00
st 8.00-11.30 12.30-16.00
čt 8.00-11.30 12.30-17.00
pá 8.00-11.30 12.30-14.00 
b) udržet odbornost a profesionalitu zaměstnanců 
c) spolupráce s dalšími institucemi – MěÚ Jeseník, Probační a 

mediační služba Jeseník, Okresní soud v Jeseníku, Azylový 
dům, OS Zahrada 2000, psychiatrické ambulance, apod. 

d) pravidelně analyzovat využitelnost služby, poptávka, počty 
klientů, reagovat na specifické problémy oblasti Jesenicka a 
okolí

e) další  vzdělávání  pracovníků,  pravidelné  týmové  porady, 
supervizní setkání

Zodpovědný 
realizátor opatření

Ředitelka Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové 
organizace, vedoucí pracoviště Poradna pro rodinu Jeseník.

Předpokládaný 
počet klientů

V Jeseníku bylo v roce 2012 vedeno celkem 364 případů, bylo 
uskutečněno 2729 intervencí a 191 kontaktů. Počet účastníků 
konzultací, tj. fyzických osob, kterým byla poskytnuta služba, bylo 
523. V rámci Intervenčního centra bylo vedeno 14 fyzických osob, 
uskutečněno celkem 73 intervencí a 16 kontaktů.
Počet klientů i kontaktů a intervencí mají vzrůstající tendenci. Ale 
vzhledem k tomu, že v roce 2013 byl zrušen jeden celý úvazek 
psychologa, v tomto roce dojde k poklesu klientů, kontaktů a 
intervencí.
Předpokládaný počet klientů: 2013 – 250, 2014 – 250, 2015 – 250, 



2016 – 250, intervencí a kontaktů kolem 1400/rok. Předpoklad IC: 
počet klientů: 15/rok, intervencí a kontaktů kolem 70.

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu odborných pracovníků PPR 
Jeseník*
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Sociální pracovníci (0,7 PPR Jeseník, 0,3 IC)
1
1,0

Psycholog – manželský a rodinný poradce
2
1,2

Celkem
4
2,45

*úvazky provozních pracovníků společné se SSP Olomouc

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
1317351,-
717599
739127
761301
784140

Provozní náklady
347467,-
357891
368628
379687
391078

Celkem
1664818,-
1075490
1107755
1140988
1175218

Investiční náklady
0
0
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0
0
0

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Olomoucký

kraj - zřizovatel

2013
48
52

2014 
Jen kvalifikovaný odhad
45

55

2015
45
55

2016
45
55

2017
45
55

Indikátory 
hodnocení

Spokojenost  občanů  města  Jeseník  s kvalifikovaným  odborným 
poradenstvím  (lze  ověřit  např.  pomocí  dotazníků),  spokojenost 
OSPOD Jeseník, spokojenost Okresního soudu Jeseník, spokojenost 
psychiatrických pracovišť v regionu, s nimiž poradna spolupracuje.
Kvantitativní ukazatele: počet klientů (vedených případů) dané 
služby v daném období (např. 1 rok), počet kontaktů a intervencí 
daném období (např. 1 rok).

Služba je zahrnuta 
do 
minimální/optimál
ní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, o.p.s.
Číslo a název cíle Sdružování  osob  se  zrakovým  postižením  za  účelem 

prosazování  jejich  oprávněných  práv  a  zájmů,  vytváření 
smysluplného prostoru pro trávení volného času a osvěta 



problematiky  spojené  s životem zrakově  handicapovaných 
pro širokou veřejnost

Číslo a název 
opatření:

Volnočasové aktivity dle zájmů a potřeb zrakově postižených – 
kluby, kroužky, výlety, exkurze 
Základní poradenství dle individuálních potřeb, půjčovna 
kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, osvětová činnosti 
formou besed a zážitkových aktivit
Zpřístupňování informací osobám se zrakovým postižením
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 

Popis opatření

- cílová skupina – zrakově postižení členové starší 15-ti let, rodinní 
příslušníci pomáhající osobám se zrakovým postižením, 
dobrovolníci naší organizace a veřejnost
- služby probíhají celoročně, jsou poskytovány ambulantní i terénní 
formou, obsah a formy jsou přizpůsobeny potřebám klientů, formou 
osobních konzultací (poradenství na středisku, v místě bydliště, 
telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu a internetu), 
organizováním klubů, kroužků a dalších
- veškeré aktivity u zrakově handicapovaných jsou směřovány ke 
zvýšení jejich sebevědomí, samostatnosti, nezávislosti, rozvoji 
osobnosti, je kladen důraz na umožnění seberealizace, zlepšení 
sociální komunikace, zapojování do běžného života ve společnosti
- díky odstraňování informačních bariér, využívání kompenzačních 
pomůcek, pomoci dobrovolníků jsou vytvářeny podmínky pro život 
zrakově postižených v jejich přirozeném sociálním prostředí
- díky besedám a další osvětové činnosti se zvyšuje povědomí 
široké veřejnosti o úskalích života se zrakovým postižením a díky 
získaným informacím roste ochota pomáhat takto postiženým lidem 
a také pochopení pro jejich problémy

Aktivity 
k naplnění 
opatření

2013 – příprava osamostatnění oblastní odbočky SONS ČR Jeseník 
2014 – 2016  práce samostatné odbočky SONS ČR Jeseník
2013 – 2016 -  zpřístupňování informací – základní poradenství, 
půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým 
postižením, nácvik obsluhy pomůcek, vydávání časopisu Lorňon,   
Smysluplné trávení volného času – kluby, kroužky, vzdělávací 
besedy, výlety, exkurze, sportovní aktivity, nácvik sebeosbluhy
Zprostředkování styku se sociálním prostředím – společné návštěvy 
výstav, akcí pořádaných jinými subjekty, 
Upevňování psychické a fyzické kondice – spolupráce s lékaři, 
návštěva ozdravných programů, relaxační cvičení, dechová cvičení
Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů – doprovody, 
drobná pomoc v domácnosti, zasazování o odstraňování 
architektonických a informačních bariér, předčítání dokumentů

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Pracovník SONS ČR – oblastní odbočka Jeseník
Členové oblastní rady SONS ČR Jeseník

Předpokládaný 
počet klientů

80 registrovaných členů v Jeseníku, 12 registrovaných 
dobrovolníků, 15 zájemců o členství v SONS ČR
Výhledově nárůst členské základny o zájemce očlenství

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky
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Pracovníci v soc. službách
1
1,0

Celkem
1
1,0

Nyní 12 registrovaných dobrovolníků, do budoucna možný nárůst 

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
162.000,-
166.800,-
171.800,-
177.000,-
182.000,-

Provozní náklady
97.000,-
99.000,-
102.000,-
105.000,-
108.000,-

Celkem
259.000,-
265.800,-
273.800,-
282.000,-
290.000,-

Investiční náklady
0,-
40.000,-
0,-
0,-
0,-

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

Úřad vlády
Jiná obec 

Vlastní zdroje
Jiní donátoři



2013
62,5
32,5
3
2

2014 
63
32
3
2

2015
63
32
3
2

2016
63
32
3
2

2017
63
32
3
2

Indikátory 
hodnocení

Počet realizovaných aktivit, počet klientů, kteří danou službu 
využili, počet registrovaných člen- SONS Jeseník, prezenční listiny 
z aktivit pro veřejnost 

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Slezská diakonie – raná péče

Číslo a název 
cíle

Podpořit rodiny s dítětem s postižením od narození do 7. let 
prostřednictvím služeb rané péče

Číslo a název 
opatření:

Zajistit podporu rodinám s dítětem s postižením formou sociální služby 
rané péče

Popis opatření Služba  je  určena  pro  rodiny  s dětmi  do  7  let  věku z oblasti 
Krnovska,  Bruntálska,  Opavska,  Vítkovska,  Rýmařovska,  Kravařska, 
Hlučínska,  Novojičínska, Moravského Berouna a Jesenicka.

 rodiny  s  dítětem  s  mentálním,  pohybovým,  kombinovaným 
postižením nebo s autismem
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 rodiny  s  dítětem  s opožděným  či  ohroženým  vývojem  ze 
zdravotních důvodů

 rodiny,  kterým  se  vývoj  dítěte  nezdá  v  pořádku  a  potřebují  se 
poradit (i v těhotenství)

 rodiny  s dítětem  s  ohroženým  vývojem  v důsledku  předčasného 
narození

Služby rané péče jsou poskytovány zdarma.

Kapacita služby rané péče je k 15.7.2013 40 rodin.

Kapacita pro oba kraje je pohyblivá (v jednotlivých měsících může dojít 
ke změně), tzn. pro Moravskoslezský kraj je stanovena na 33 - 36 rodin 
a pro Olomoucký na 4-7.  

Forma poskytované  služby  je  terénní  -  konzultace  jsou  poskytovány 
v rodinách  a  dle  potřeby  i  mimo  rodinné  prostředí  (např.  doprovod 
na úřad,  k  lékaři,  do školního  zařízení).  Služby  jsou  poskytovány  po 
domluvě s rodinou a to v pracovní dny od 8:00 do 16:00, v pondělí je 
poskytovaná  od  8:00  do  18:00.  Ambulantně  je  služba  poskytována 
každé  úterý  od  8:00  do  16:00  a  to  v zázemí  služby  v Krnově,  na 
Hlubčické ulici. 

Pracovníci  rané  péče  provází  rodinu  prvními  roky  života  dítěte  se 
specifickými  potřebami,  podporují  všechny  členy  rodiny  a  společně 
hledají  cesty  k rozvoji  dítěte.  Služba  rané  péče  probíhá  převážně 
v domácím prostředí. Návštěvy v rodinách mají tu výhodu, že se rodiče 
cítí  bezpečně,  chování  jejich  dítěte  je  přirozenější  a  navíc  odpadá 
starost  s dojížděním.  Každá  rodina  má  svou  poradkyni,  která  ji 
navštěvuje  asi  1x  měsíčně.  Průběh  návštěv  se  odvíjí  od aktuálních 
potřeb  rodiny  a dítěte.  Poradkyně  předává  potřebné  informace, 
poskytuje  podporu,  inspirace  a  návrhy  pro  práci  s dítětem.  Veškeré 
postupy práce s rodinou se domlouvají společně, poradkyně respektují 
přání rodičů. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření

2013 – 2016:

 Poskytovat  podporu  rodinám  s dítětem  s postižením  převážně 
v domácím prostředí 

 Hledat  stejné  příležitosti  pro  rodiny  s dítětem  se  zdravotním 
postižením, jaké mají ostatní rodiny v regionu

 Poskytovat  rodinám  komplexní  informace  tak,  aby  zvládali  péči, 
výchovu, podporu a rozvoj jejich dítěte se zdravotním postižením

 Vzdělávat  pracovní  tým  služby  a  to  dle  potřeb  uživatelů  a 
vzdělávacích plánů pracovníků; dále zajistit odbornou podporu pro 
pracovníky. 

 Služby rané péče poskytovat kvalitně a to dle zásad § 2 zákona o 
sociálních  službách  –  v  rámci  služby  realizovat  pravidelné 
konzultace, případně audit  s podporou inspektora kvality MPSV k 
rozvoji kvality služby 

 Realizovat  podpůrné  aktivity  pro  rodiny  (každý  rok  alespoň  3 
vzdělávací  besedy  pro  rodiny,  na  téma  dle  jejich  poptávky;  2-3 
víkendové  setkávání  rodin;  6  rodičovských  skupin  pro  rodiny 
s dítětem  s autismem  s podporou  psychologa;  duchovní  podporu 
pro rodiny;

 Účastnit se aktivit spojených oborem rané péče - Cech rané péče 
služeb Slezské  diakonie;  Volné sdružení  poskytovatelů  rané péče 



v Moravskoslezském  kraji  a  Asociace  poskytovatelů  rané  péče; 
konference spojené s oborem

 Spolupracovat  s návaznými  školskými  subjekty  (dle  zájmu  rodin) 
v místě jejich bydliště    

 Obnovovat  půjčovnu  hraček  pro  rodiny  –  zakupovat  didaktické  a 
kompenzační pomůcky; vyhledávat vhodné nadace a dárce 

 Informovat  veřejnost  o  životě  rodin  s  dětmi  s postižením,  a  tak 
pozitivně měnit její pohled - prezentovat metody práce s dítětem při 
aktivizačních činnostech, přednášky na školách; depistážní činnost; 
účastnit se listopadové kampaně Týden informací o rané péči 

 Posilovat  mezioborovou  spolupráci  –  spolupracovat  s pediatry, 
neurology,  fyzioterapeuty;  spolupracovat  se  Speciálně 
pedagogickými centry

 Účastnit se komunitních plánů měst, kde působíme (Krnov, Opava, 
Bruntál, Jeseník, Nový Jičín) a jejich akcí 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Koordinátor střediska, 731 191 868; ranapece@sdk.cz

Předpokládaný 
počet klientů

Každoročně podpoříme 40 – 50 rodin. 

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Koordinátor střediska
1
0,5

Sociální pracovníci
3
2

Ekonom a účetní 
2
0,12

Vedoucí oblasti a metodik pro sociální práci 
2
0,16

Celkem
8
2,78
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V letech 2014-2016 podnikneme další kroky pro navýšení kapacity až 
50-60  rodin  -  úměrně  se  poté  bude  navyšovat  úvazek  sociálního 
pracovníka a to o 0,5 – 1.

V letech 2013-2017 - 1-2 dobrovolníci za rok 

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
750 000,-
775 000,-
798 000,-
822 000,-
847 000,-

Provozní náklady
500 000,-
515 000,-
530 000,-
546 000,-
562 000,-

Celkem
1 250 000,-
1 290 000,-
1 328 000,-
1 368 000,-
1 409 000,-

Zdroje/ 
subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Jiná obec 

Nadace a fondy

2013
72%
23%
5%

2014 
72%
23%
5%

2015
72%
23%
5%



2016
72%
23%
5%

2017
72%
23%
5%

   

Indikátory 
hodnocení

Sledujeme
- naplněnost kapacity
- vytíženost pracovníků
- naplňování individuálních plánů a osobních cílů uživatelů
- zpětnou  vazbu  od  uživatelů  při  konzultacích  nebo  formou 

dotazníků
- hodnotíme, zda je veřejný závazek v souladu s poskytovanou 

službou rané péče
- propagaci služby v návaznosti na aktualizaci materiálů
- aktualizujeme metodiku, účastníme se konzultací s inspektory 

kvality
- evidujeme vzdělávání pracovníků
- zapojujeme se do akcí  v rámci  komunitních plánů obcí,  kde 

působíme
- vedeme seznamy zdravotnických, partnerských a návazných 

pracovišť 
- ze  vzdělávání  pracovníků  zavádíme  poznatky  do  praxe  při 

práci s rodinami 
Služba je 
zahrnuta do 
minimální/opti
mální sítě 
sociálních 
služeb na 
území KPSS/ 
ORP

Ano 

Soužití 2005, o.p.s. – pečovatelská služba 

Číslo a název cíle
Zajištění pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou 
službou v Mikulovicích a v terénu obcí Mikulovice, 
Supíkovice, Hradec-Nová Ves, Písečná a Velké Kunětice.

Číslo a název 
opatření:

Prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření pečovatelské služby (dle 
konkrétní dohody s uživateli), umožnit uživatelům co možná 
nejdelší setrvání v jejich přirozeném domácím prostředí ve všech 
okolních obcích.

Popis opatření - identifikátor (registr sociálních služeb): Registrace u  Krajského 
úřadu Olomouckého kraje,  pečovatelská služba, identifikátor 
sociální služby č. 7842681;
- cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením;
- forma poskytování služby: terénní;
Hlavním  cílem  je  nastavit  systém  sociálních  služeb  tak,  aby 
umožňoval seniorům setrvat v jejich přirozeném domácím prostředí 
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i  v případě jejich snížené soběstačnosti, až do okamžiku nutnosti 
trvalé celodenní péče. 
Realizací  opatření  dojde  ke  zvýšení  kvality  služeb  pečovatelské 
služby v několika rovinách: 
- zvýšení časové dotace na uživatele (dle individuálních potřeb),
- rozšíření poskytování služby v odpoledních a večerních hodinách 
(služba  je  standardně  poskytována  od  7:00  do  15:30  hod.),  tak 
může být uspokojen větší počet zájemců o služby,
- rozšíření  poskytování služby v So a Ne podle konkrétních potřeb 
uživatelů.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

2013  –  2017:  Cíle  bude  dosaženo  vytvořením  fungující  sítě 
terénních  a  ambulantních  sociálních  služeb.  Forma podpory  této 
sítě  bude  různá,  od  zkvalitnění  současných  služeb  (zejména  ve 
smyslu  personálního  a  materiálního  zabezpečení  služeb)  po 
rozšíření o další potřebné typy služeb.  

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Ředitel organizace.

Předpokládaný 
počet klientů

V domě s pečovatelskou službou 60 uživatelů, v terénu 40 
uživatelů.

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
5
4,5 navýšení na 5

Sociální pracovníci
1
1,0

Zdravotní sestra
0
0

Ředitel
1
1,0

Účetní

smluvní 

Údržbář
1 navýšení na 2
1,0 
navýšení na 1,5

Uklizečky
1
1

Celkem



9 navýšení na 10
8,5
navýšení na 9,5

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
2.050.000
2.152.500
2.217.075
2.283.587
2.352.095

Provozní náklady
1.000.000
1.030.000
1.060.900
1.092.727
1.125.509

Celkem
3.050.000
3.182.500
3.277.975
3.376.314
3.477.604

Investiční náklady
50.000
200.000
100.000
200.000
100.000

Zdroje/ subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Obec - zřizovatel

Jiná obec 
ESF

Tržby za poskytnutí péče
Jiní donátoři

2013
32
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21
2
6
26
13

2014 - kvalifikovaný odhad
35

25
3
6
30
1

2015
35
30
3
0
30
2

2016
35
30
3
0
30
2

2017
35
30
3
0
30
2

Indikátory 
hodnocení

Zajištění fungování terénní pečovatelské služby v souladu 
s registrací. Růst počtu uživatelů zejména v okolních obcích a 
rozšíření poskytovaných služeb dle potřeby uživatelů.

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/optimá
lní sítě sociálních 
služeb na území 
KPSS/ ORP

Ano

Středisko pečovatelské služby Jeseník
číslo a název 
cíle

Poskytování terénních služeb pro seniory

Číslo a název Zachování rozsahu zajištění pečovatelské služby na území Města 



opatření:
Jeseník a okolních obcích

Popis opatření

Identifikátor služby:  6024510
Cílová skupina: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, dosáhly 
důchodového věku nebo jsou plně invalidní, a které jsou při vytvoření 
vhodných podmínek, za podpory pečovatelské služby, schopny žít 
samostatný život. Osamělé  dospělé osoby ( od 19 let ), které jsou 
vyloučeny z pracovního procesu z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu (onkologické diagnozy, těžké úrazy)jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné 
pomoci, která jim umožní setrvat v jejich přirozeném prostředí, dále 
rodiny, v nichž se narodily současně 3 nebo více dětí a jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  
Forma poskytování služby: terénní
Poskytováním pečovatelské služby v Jeseníku a okolních obcích, 
v současné době v Bělé pod Pradědem (v případě potřeby v Lipové 
Lázních, Písečné) umožníme seniorům a zdravotně postiženým  
občanům Jesenicka dožít ve svém přirozeném prostředí, pomůžeme 
v péči o svoje blízké rodinným příslušníkům.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

Provozní doba:
Pondělí – pátek  7:00-17:00 hodin
Víkendy, svátky – 10:30-14:30 hodin – pouze rozvoz obědů
Poskytování základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách
Poskytování fakultativních činností :
-  Odvozy uživatelů autem
-  Čekání při odvozech
-  společnost
-  Jednoduché ošetřovatelské úkony 
- pedikúra klasická a medicinální (přístrojová)

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

ředitelka Střediska pečovatelské služby Jeseník

Předpokládaný 
počet klientů

Denní kapacita: 80 klientů
Předpokládaný počet klientů, kterým bude v kalendářním roce služba 
poskytnuta - 210
Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
7
6.5

Sociální pracovníci
1
1,0

Ředitel
1
1,0

Účetní
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1
1,0

Celkem
10
9.5

 V letech 2013-2017 – 5 dobrovolníků

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
3198000
3249000
3346000
3447000
3550000

Provozní náklady
747000
841000
866000
892000
919000

Celkem
3945000
4090000
4212000
4339000
4469000

Investiční náklady
392000
0
0
0
0

Zdroje/ 



subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel
Jiná obec 

Tržby za služby
Vlastní zdroje

2013
33
1
25
12
20
9

2014 - kvalifikovaný odhad
50

1
20
4
22
3

2015
50
0
21
4
22
3

2016
50
0
24
4
22
0

2017
50
0
24
4
22
0

Indikátory 
hodnocení

Organizace je schopna uspokojit poptávku po službách a zmíněném 
území

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/opti

Ano
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mální sítě 
sociálních 
služeb na 
území KPSS/ 
ORP

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – odborné sociální poradenství

Číslo a název 
cíle

Zajištění odborného sociálního poradenství v Jeseník pro osoby 
se sluchovým postižením  

Číslo a název 
opatření:  Odborné sociální poradenství   

Popis opatření

- identifikátor 8412908 (registr sociálních služeb), 
- cílová skupina - osoby se sluchovým postižením
- forma poskytování služby – ambulantní a terénní, 
- dopad na cílovou skupinu spočívá zejména v zajištění informovanosti 
a pomoc s vyřizováním 

Aktivity 
k naplnění 
opatření

 
2013 – 2016: v rámci základního a odborného sociálního poradenství 
poskytují  pracovníci  informace  o  základních  právech  a  povinnostech 
osob se sluchovým postižením, zejména v souvislosti s poskytováním 
sociálních služeb, možnostech výběru druhu soc.služby a o možnostech 
využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění vzniku závislosti na 
soc.službě. Je zprostředkováván kontakt se společenským prostředím - i 
pomocí tlumočnické služby u neslyšících osob, dále jsou poskytovány 
soc.terapeutické činnosti, poskytování poradenství v oblasti orientace v 
sociálním systému a hlavně SNN v ČR poskytuje pomoc při uplatňování 
práv  a  oprávněných  zájmů  uživatelů  služeb.  Služba  je  poskytována 
v pronajatých  prostorách  v  Jeseníku.  V  návaznosti  na  službu 
poskytovanou  v  místě  působení  poradenského  pracoviště,  je  rovněž 
zajížděno 1x měsíčně na detašovaná pracoviště v regionu Jesenicka do 
Javorníku,  Zlatých  Hor  pro  přiblížení  služby  osobám  s  omezenou 
schopností pohybu a orientace.
Služba  odborného  sociálního  poradenství  je  rozšířena  o  specifickou 
činnost,  kterou  jednotlivá  pracoviště  organizují  v  rámci  výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti.

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Sociální pracovník, zaměstnaný Svazem neslyšících a nedoslýchavých

Předpokládaný 
počet klientů

300 osob

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
0
0

Sociální pracovníci
1
1,0



Zdravotní sestra
0
0

Ředitel
0
0

Účetní
1
0,1

Údržbář
0
0

Uklizečky
0
0

Celkem
2
1,1

 
V letech 2013-2016 -  4 dobrovolníci

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
  90 100
  92 803
95 587
98 455
101409

Provozní náklady
  40 900
  42 127
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43 391
44 693
 46 034

Celkem
 131 000
134 930 
138 978
143 148
147443

Investiční náklady
0
0
0
0
0

Zdroje/ 
subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Jiná obec 

2013
93
7

2014 -  kvalifikovaný odhad
95
5

2015
95
5

2016
95
5

2017
95
5

Indikátory 
hodnocení

Evidence poskytnutých služeb v PC verzi, služba je poskytována 
pondělí-středa 9,00-12,00, 14,00-16,00 v poradně Jeseník, detašovaná 
pracoviště - KD Javorník – 1. pátek v měsíci -13,00-16,00 hod., DPS 
Zlaté Hory – 2. pátek v měsíci – 10,00-15,00 hodin. Zajištění 
financování MPSV ČR.  

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/opti
mální sítě 

Ano



sociálních 
služeb na 
území KPSS/ 
ORP

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Číslo a název 
cíle

Aktivní začlenění vedoucí k integraci osob se sluchovým 
postižením - Jeseník 

Číslo a název 
opatření:

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením

Popis opatření

- identifikátor služby 9491166 (registr sociálních služeb), 
- cílová skupina - osoby se sluchovým postižením,
- forma poskytování služby – ambulantní a terénní, 
- dopad na cílovou skupinu spočívá v integrace, zaškolení a 
informovanosti.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

 2013 – 2016 : Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány terénně 
osobám se sluchovým postižením - nedoslýchaví,ohluchlí,i 
neslyšící.Sociální služby jsou především v oblasti vzdělávací - 
aktivy,kursy odezírání ,zájmové,sportovní setkání apod.
    Dále sem patří aktivity,které pomáhají při uplatňování zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. Např. aktivy držitelů sluchadel jsou 
pořádány v místně příslušné části regionu města a spádových obcí. Na 
tyto aktivy jsou zváni jednak držitelé sluchadel,případně s rodinným 
příslušníkem, kde formou přednášek a besed se seznamují s 
jednotlivými atributy života osob se sluchovým postižením a s 
kompenzací sluchového handicapu.
    Dle potřeby je pořádán i kurs odezírání s příslušným odborným 
specialistou. U skupiny osob neslyšících, která je svým způsobem 
uzavřenou komunitou, jsou pořádány různé zájmové (přednášky a  
besedy k aktuálnímu tématu zájmu neslyšících a sportovní aktivity.

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

Pracovník v sociálních službách, zaměstnaný Svazem neslyšících a 
nedoslýchavých. 

Předpokládaný 
počet klientů

85 osob

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

 

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
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1
0,5

Sociální pracovníci
0
0

Zdravotní sestra
0
0

Ředitel
0
0

Účetní
1
0,1

Údržbář
0
0

Uklízečky
0
0

Celkem
2
0,6

V letech 2013-2017 – 4 dobrovolníci
Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
  56 200
  57 886
59 623
61 412
63 254

Provozní náklady
  15 800
  16 274
16 762
17 265



17 783

Celkem
  72 000
  74 160
76 385
78 677
81 037

Investiční náklady
0
0
0
0
0

Zdroje/ 
subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Jiná obec 

2013
95
5

2014 - kvalifikovaný odhad
95
5

2015
95
5

2016
95
5

2017
95
5

Indikátory 
hodnocení

Evidence poskytnutých služeb a zpětná vazba účastníků akcí. Evidence 
poskytnutých služeb v PC verzi, služba je poskytována úterý, čtvrtek, 
pátek - 9,00-12,00 hodin v poradně Jeseník, mimo uvedenou dobu na 
základě telefonické konzultace. Zajištění financování z MPSV ČR.  

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/opti
mální sítě 
sociálních 
služeb na 
území KPSS/ 

Ano
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ORP



Zahrada 2000, o.s. – sociálně terapeutické dílny

Číslo a název 
cíle

Zajištění služeb pro cílovou skupinu chronicky duševně 
nemocní na Jesenicku

Číslo a název 
opatření:

Zajištění služby sociálně terapeutické dílny pro cílovou skupinu 
chronicky duševně nemocní na Jesenicku 

Popis opatření

Služba registrovaná KÚ Olomouckého kraje dne 30.10.2007 
(identifikátor 6382746) je poskytovaná jako služba ambulantní.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a 
dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a 
dovedností.
 Specifikem cílové skupiny chronicky duševně nemocných je cyklický 
průběh jejich onemocnění s častými relapsy vč. hospitalizace a změna 
jejich aktuálního stavu v průběhu roku – tomu odpovídá i změna 
četnosti využívání naší služby i u našich dlouholetých klientů (někteří 
docházejí 4xtýdně, někteří 1xtýdně,...) a je tomu přizpůsoben i program 
jednotlivých aktivit.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

Služba Sociálně terapeutické dílny bude poskytována v pracovní dny 
pondělí až pátek 8.00-15.00 podle ustáleného týdenního rozpisu aktivit  
doplněných o individuální práci s uživateli podle jejich potřeb a 
momentálního stavu.
Služba bude poskytována v prostorách:
1.Sociálně terapeutického centra ZAHRADA2000, Dětřichov 32, 790 01 
Jeseník

 Keramická dílna
 Košíkářská dílna
 Tkalcovská a šicí dílna
 Dřevodílna
 Tréninková prádelna s mandlem

2.Tréninkové prodejny Second Help,  Lipovská ulice, 790 01 Jeseník
Uživatelům budou k dispozici jednotlivé dílny (Košíkářská dílna, 
Tkalcovská a šicí dílna, Keramická dílna, jako podpůrné pracoviště 
Dřevodílna, Tréninková prádelna s mandlem)
Pro každý den bude určená nosná aktivita  – tj. společná práce 
s podporou určeného pracovníka doplněná o individuální práci 
s každým klientem. Mimo nosnou denní aktivitu budou uživatelům 
k dispozici i ostatní dílny. Každá dílna má vymezený okruh prací které 
mohou uživatelé vykonávat samostatně.
V každém dni bude uživatelům podle jejich individuálních potřeb k 
dispozici časový prostor pro odpočinek, výměnu zkušeností, uživatelům 
bude k dispozici k samostatné práci s podporou PC pracoviště 
s internetem, čtenářský koutek (denní tisk, knihovna), koutek ručních 
prací, kuchyňka pro drobné vaření, cvičná prádelna s mandlem pro 
vlastní potřebu.
Nosná aktivita probíhá vždy ve stanovený čas s časovou dotací 90 
minut dělenou do dvou  45 minutových bloků s přestávkou, individuální 
aktivity jsou rozloženy do zbytku dne podle schopností a momentálního 
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stavu uživatele.
Aktivity budou  doplňovány předváděním prací jednotlivých dílen a 
výroby uživatelů na veřejných akcích typů jarmark, dny lidových 
řemesel atd.
Forma podpory záleží na individuálním plánu uživatele. Podporu 
získávají lidé v přípravě na práci v rehabilitační dílně nebo přímo na 
tréninkovém pracovišti (tréninková prodejna, tréninková prádelna 
s mandlem). Smyslem podpory bude pomoc směřující k získání a 
udržení si zaměstnání, podpora schopností podat přiměřený pracovní 
výkon, zvládnout pracovní tempo a pobyt v pracovním týmu.

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

ZAHRADA 2000 o.s., Dětřichov 32, 790 01 Jeseník
zodpovídá ředitel zařízení 

Předpokládaný 
počet klientů

12 uživatelů denně, 1850 osobo-dnů za rok, minimálně 13 nových 
uživatelů ročně

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
3
1,5

Sociální pracovníci
2
1,0

Zdravotní sestra
0
0

Ředitel
1
0,3

Účetní
1
0,3

Údržbář
1
0,3

Uklizečky
1
0,3

Celkem
9
3,7

 
Struktura 
požadovaných 2013



výdajů 

2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
500.000
515.000
530.000
550.000
570.000

Provozní náklady
350.000
360.000
370.000
380.000
390.000

Celkem
850.000
875.000
900.000
930.000
960.000

Investiční náklady
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

Zdroje/ 
subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Olomoucký kraj

Jiná obec 
Vlastní zdroje
Jiní donátoři

2013
80
16
2
2
0

2014 - kvalifikovaný odhad
80
16
2
2
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0

2015
80
10
4
2
4

2016
80
10
4
2
4

2017
80
10
4
2
4

Indikátory 
hodnocení

Míra naplnění jednotlivých opatření je dlouhodobě sledována formou 
jednotlivých indikátorů – celkový počet uživatelů služby, počet 
uživatelů služby za rok, počet intervencí, počet kontaktů, počet 
skupinových aktivit – tyto indikátory jsou vyhodnocovány čtvrtletně.

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/opti
mální sítě 
sociálních 
služeb na 
území KPSS/ 
ORP

Ano

Zahrada 2000, o.s. – sociální rehabilitace

Číslo a název 
cíle

Zajištění  služeb  pro  cílovou  skupinu  chronicky  duševně 
nemocní na Jesenicku 

Číslo a název 
opatření:

Zajištění  služby  sociální  rehabilitace  pro  cílovou  skupinu  chronicky 
duševně nemocní na Jesenicku

Popis opatření Služba registrovaná KÚ Olomouckého kraje dne 30.10.2007 
(identifikátor 6514378) je poskytovaná jako ambulantní popř. terénní. 

Cílovou skupinou služby jsou osoby s chronickým duševním 
onemocněním.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a 
dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 



osobních záležitostí
 Specifikem cílové skupiny chronicky duševně nemocných je cyklický 
průběh jejich onemocnění s častými relapsy vč. hospitalizace a změna 
jejich aktuálního stavu v průběhu roku – tomu odpovídá i změna 
četnosti využívání naší služby i u našich dlouholetých klientů (někteří 
docházejí 4xtýdně, někteří 1x týdně,...) a je tomu přizpůsoben i 
program jednotlivých aktivit.

Aktivity 
k naplnění 
opatření

Služba Sociální rehabilitace bude v období 2013 - 2016 poskytována 
v pracovní dny pondělí až pátek 8.00-15.00 podle ustáleného týdenního 
rozpisu aktivit  doplněných o individuální práci s uživateli podle jejich 
potřeb a momentálního stavu.
Služba bude poskytována v prostorách Sociálně terapeutického centra 
ZAHRADA2000, Dětřichov 32, 790 01 Jeseník.
Uživatelům budou k dispozici jednotlivé aktivity - pro každý den je 
určená nosná aktivita– tj. společná práce s podporou určeného 
pracovníka doplněná o individuální práci s každým klientem. Mimo 
nosnou denní aktivitu budou uživatelům k dispozici i přípravné práce 
pro sociálně-terapeutické dílny (příprava a recyklace materiálu, drobné 
práce). Každá aktivita bude mít vymezený okruh prací které mohou 
uživatelé vykonávat samostatně.
V každém dni bude uživatelům podle jejich individuálních potřeb k 
dispozici časový prostor pro odpočinek, výměnu zkušeností, uživatelům 
bude k dispozici k samostatné práci s podporou PC pracoviště 
s internetem, čtenářský koutek (denní tisk, knihovna), koutek ručních 
prací, kuchyňka pro drobné vaření, cvičná prádelna s mandlem pro 
vlastní potřebu. 
Forma podpory záleží na individuálním plánu uživatele.

Zodpovědný 
realizátor 
opatření

ZAHRADA 2000 o.s., Dětřichov 32, 790 01 Jeseník
zodpovídá ředitel zařízení 

Předpokládaný 
počet klientů

40 uživatelů

Lidské zdroje 
(personální 
obsazení):

Složení pracovního týmu
Počet
Přepočteno na celé úvazky

Pracovníci v soc. službách
3
1,5

Sociální pracovníci
2
1,0

Ředitel
1
0,3

Účetní
1
0,3

Údržbář
1
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0,3

Uklizečky
1
0,3

Celkem
9
3,7

 

Struktura 
požadovaných 
výdajů 

2013
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
500.000
515.000
530.000
550.000
570.000

Provozní náklady
450.000
460.000
470.000
480.000
490.000

Celkem
950.000
975.000
1.000.000
1.030.000
1.060.000

Investiční náklady
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

Zdroje/ 
subjekty 
podílející se na 
financování 
opatření

MPSV
Olomoucký kraj

Jiná obec 
Vlastní zdroje
Jiní donátoři



IP Ol. Kraje

2013
0
6
2
2
0
90

2014 - kvalifikovaný odhad
0

6
2
2
0
90

2015
80
10
4
2
4
0

2016
80
10
4
2
4
0

2017
80
10
4
2
4
0

.   

Indikátory 
hodnocení

Míra naplnění jednotlivých opatření je dlouhodobě sledována formou 
jednotlivých indikátorů – celkový počet uživatelů služby, počet 
uživatelů služby za rok, počet intervencí, počet kontaktů, počet 
skupinových aktivit – tyto indikátory jsou vyhodnocovány čtvrtletně.

Služba je 
zahrnuta do 
minimální/opti
mální sítě 
sociálních 
služeb na 

Ano

183



území KPSS/ 
ORP
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