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1 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

Metoda komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je nejčastěji uplatňována 
při rozhodování o místní a typové dostupnosti sociálních služeb. To znamená, že sami lidé 
rozhodují o tom, jaké služby jim vyhovují a naplňují jejich potřeby. Pouze tímto přístupem lze 
zabezpečit, že struktura sociálních služeb v dané lokalitě dokáže reagovat na místní 
odlišnosti a zabezpečí efektivní využívání finančních prostředků vynakládaných na služby.  
V průběhu realizace komunitního plánování sociálních služeb jsou do procesu zapojeni 
všichni účastníci systému sociálních služeb ((tedy uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé a 
veřejnost) čímž dochází k jejich užší spolupráci.  
Uživatelé sociálních služeb, jsou jedinci a rodiny, kteří služby používají. Právě jejich názor a 
vyjádření se k tomu, co je nejpotřebnější a užitečné, je při vytváření nového systému 
sociálních služeb nepostradatelné.  
Poskytovateli sociálních služeb mohou být nestátní neziskové organizace nebo organizace 
zřízené obcí či krajem. Jsou to subjekty, které služby poskytují a nabízejí, mají přehled o 
stávající poptávce, vědí, jak služby fungují a v dané oblasti se dobře orientují.  
Zadavateli sociálních služeb jsou zástupci obce, kteří odpovídají za zajištění sociálních 
služeb na příslušném území a zaručují, že výstupy komunitního plánování budou 
realizovány. Pro úspěšné plánování je proto nutná podpora ze strany obce a její politické 
reprezentace a to nejen při uskutečňování reálných aktivit, ale již při zahajování plánování a 
v jeho průběhu.  
Komunitní plánování je střednědobé plánování, komunitní plány se zpracovávají na období 
tří let a po uplynutí tohoto období se opět celý cyklus opakuje. 

1.1 VÝCHODISKA PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Zásadní povinnosti ve vztahu k plánování sociálních služeb vymezuje zákon 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 
dnem 1.1.2007. 
Z § 94 zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá 
obcím povinnost zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám na svém území, 
povinnost aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich 
uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Všechny tyto činnosti je nezbytné organizovat a 
plánovat. Základem plánů rozvoje sociálních služeb jsou tedy obce a jejich plány sociálních 
služeb.  
Vytvořené plány sociálních služeb obcí metodou komunitního plánování jsou podkladem pro 
jednání s krajem, osvědčují, o které peníze obec stojí a proč. Obce rovněž mají dle § 35 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, povinnost jako 
samosprávné společenství občanů vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a pro 
uspokojování potřeb svých občanů v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi.  
Zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám na svém území a zpracovávat 
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na jejich území, se 
zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci uživatelů sociálních služeb je dle § 95 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, povinností 
krajů. Kraj ke splnění svých úkolů pomáhá obcím s komunitním plánováním a spolupracuje 
s jeho účastníky. Svou činností garanta, koordinátora a místního metodika vede komunitní 
plánování v kraji a zprostředkovává zajištění vzdělávání či další metodické podpory.  
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2 PROCES KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ 

Dne 26.4.2004 rada města na svém zasedání podpořila zavádění komunitního plánování a 
standardů kvality v oblasti sociálních služeb poskytovaných na území města Kojetína. 
Proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně probíhá od roku 2007. 
Stálým řídícím a iniciačním orgánem v oblasti realizace komunitního plánování sociálních 
služeb (dále jen KPSS) je Řídící skupina KPSS, která v procesu KPSS vystupuje jako 
Komise pro komunitní plánování. Komise je zřizována radou města vždy na čtyřleté funkční 
období, členy komise jsou zástupci zadavatele, poskytovatelů a uživatelů. Řídící skupina 
jedná na základě Statutu a Jednacího řádu řídící skupiny pro KPSS. Vzhledem k tomu, že 
proces KPSS probíhal pouze na území města Kojetína a jeho místních částí a zastoupení 
počtu členů komise není vysoké, pracovní skupiny pro jednotlivé cílové skupiny, vymezené 
v rámci procesu KPSS, nebyly ustanoveny.  
Město Kojetín poskytuje po celou dobu realizace procesu KPSS podporu, a to jak patřičným 
zázemím, tak i jeho financováním, bez čehož by nemohl proces KPSS v Kojetíně nadále 
pokračovat. 
V průběhu procesu KPSS byl zpracován Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na 
období let 2009 – 2011 a 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 
2012 – 2016. V březnu 2015 byla zastupitelstvem města schválena aktualizace 
2. komunitního plánu, zařazení nového opatření - vznik terénní odlehčovací služby Charity 
Kojetín.  

PŘEHLED NAPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOJETÍNA NA OBDOBÍ LET 2012 - 2016 

č. 
PS Název pracovní skupiny Opatření 

celkem 

Naplňování opatření 

Naplněno Rozpracová
no Nenaplněno 

1. Senioři a osoby se 
zdravotním postižením 6 4 0 2 

2. Občané ohroženi sociálním 
vyloučením a etnické menšiny 4 4 0 0 

3. Rodina s dětmi 3 3 0 0 

4. Různé 4 4 0 0 

Procentuální míra plnění 100% 88% 0% 12% 
K opatřením, týkajících se zachování a zkvalitnění poskytovaných stávajících služeb, jejichž 
realizátorem je CSS Kojetín, náleželo poskytování pečovatelské služby a odborného 
poradenství, nabídka volnočasových aktivit pro seniory a pro osoby s chronickým 
onemocněním nebo tělesným postižením a ubytování v krizové ubytovací jednotce.  
Opatřeními k udržení a zkvalitnění poskytovaných stávajících služeb, za která zodpovídá 
Charita Kojetín, bylo zachování poskytovaných služeb Centra denních služeb pro seniory, 
Azylového domu pro matky s dětmi, sociálně aktivizačních služeb Rodinného klubu Maria a 
Charitní ošetřovatelské služby. 
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Dalším opatření k udržení poskytovaných sociálních služeb bylo zachování činnosti 
poradenského centra pro problémy se závislostmi provozovaného o.s. Kappa-Help Přerov.   
Mezi rámcová opatření patřilo zvýšení informovanosti široké veřejnosti o sociálních a 
návazných službách na území Kojetína, zachování bezplatného poradenství, rozšíření 
volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, vybudování 
víceúčelového hřiště pro rodiče s dětmi, mládež, seniory a širokou veřejnost a hřiště pro 
rodiče s dětmi se zdravotním postižením, vybudování bezbariérových přístupů do veřejných 
budov a celková oprava komunikací. 
Z těchto 17 opatření bylo 15 opatření průběžně plněno dle časového harmonogramu. 
Opatřením, které se nepodařilo realizovat, je vznik odlehčovací pobytové služby a terénní 
odlehčovací služby Charity Kojetín určené seniorům a osobám se zdravotním postižením.  

2.1 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOJETÍNA NA 
OBDOBÍ LET 2017 - 2019 

2.1.1 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (LISTOPAD – PROSINEC 2015) 

Vzhledem k tomu, že se jedná o proces cyklicky se opakující a 2. Komunitní plán sociálních 
služeb města Kojetína je platný do konce roku 2016, koncem roku 2015 byly realizovány 
přípravné práce vedoucí ke zpracování nového plánu.  

2.1.2 ANALYTICKÁ FÁZE (LEDEN – KVĚTEN 2016) 

V této fázi spočívala činnost řídící skupiny v popisování sociální situace na území města 
Kojetína. Členy skupiny byly zpracovány SWOT analýzy stávajících sociálních služeb pro 
každou cílovou skupinu vymezenou v procesu KPSS. SWOT analýza umožňuje popsat 
současnou situaci sociálních služeb na daném území, charakterizuje skutečný stav, potřebné 
změny a případná rizika.  
Dále byly zjišťovány potřeby uživatelů a veřejnosti, a to prostřednictvím realizace veřejných 
setkání a dotazníkového šetření.  
Veřejná setkání se konala na jednotlivých domech s pečovatelskou službou, ve Víceúčelové 
klubovně Centra sociálních služeb Kojetín a v Centru denních služeb Charity Kojetín.  
Dotazníkové šetření bylo členy řídící skupiny realizováno na území města Kojetína a 
místních částí Popůvek a Kovalovice v období od března do dubna 2016. Uskutečněno bylo 
celkem 165 řízených rozhovorů.  
Na základě doložených údajů poskytovatelů sociálních služeb v Kojetíně byla zpracována 
analýza finančních toků za roky 2012 – 2015. 
Všechny zpracované dokumenty byly podkladem ke zhotovení 3. komunitního plánu. 
Veřejnosti jsou k dispozici v písemné formě na odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín, a také na webových stránkách Města Kojetína. 

2.1.3 PLÁNOVACÍ FÁZE (ČERVEN 2016 – ZÁŘÍ 2016) 

Na podkladě dokumentů zpracovaných v analytické fázi a strategických dokumentů 
Olomouckého kraje byly stanoveny návrhy opatření, které obsahují rozpočet a zdroje peněz 
na jejich provedení, kdo bude aktivitu realizovat a časový plán. Opatření jsou členěna 
v komunitním plánu podle jednotlivých cílových skupin vymezených v procesu KPSS.  
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Návrhy rozpracovaných opatření byly předloženy široké veřejnosti k připomínkování. 
Připomínkovací řízení probíhalo v období od 12.9.2016 do 26.9.2016. Informace o možnosti 
připomínkování návrhů opatření byly uveřejněny v Kojetínském zpravodaji a na webových 
stránkách města Kojetína. V tomto období nebyla k návrhům opatření vznesena žádná 
připomínka. 3. komunitní plán sociálních služeb bude předložen k projednání radě města dne 
30.11.2016 a ke schválení zastupitelstvu města dne 13.12.2016. Platnost nového 
komunitního plánu bude na období let 2017-2019. 

2.1.4 IMPLEMENTAČNÍ FÁZE (LEDEN 2017 – PROSINEC 2019) 

Po schválení komunitního plánu sociálních služeb bude následovat období jeho realizace. 
Každoročně bude řídící skupinou vyhodnocováno plnění jednotlivých opatření obsažených 
v komunitním plánu. Politickou reprezentací schválená zpráva o realizaci jednotlivých 
opatření komunitního plánu bude součástí komplexní zprávy o naplňování cílů a opatření 
komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje v jednotlivých letech.  
Široká veřejnost bude průběžně informována o průběhu procesu prostřednictvím webových 
stránek, článků v Kojetínském zpravodaji a veřejných setkáni. Pravidelně bude aktualizován 
Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína.  

2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

V listopadu roku 2014 byla radou města zřízena pro volební období 2014 – 2018 Komise pro 
komunitní plánování, která navázala na činnost zrušené Komise pro komunitní plánování a 
péče o rodinu a pokračuje v roli řídící skupiny KPSS.  
Činnost řídící skupiny zabezpečuje prostřednictvím koordinátora odbor vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kojetín. Řídící skupina zajišťuje aktualizaci plánu, připomínkovací 
řízení a monitoruje plnění opatření komunitního plánu. Informace o realizaci jednotlivých 
opatření jsou předávány koordinátorem orgánům města a odboru sociálních věcí 
Olomouckého kraje, který poskytuje metodickou pomoc.  

 

Rada města 
Kojetína 

Řídící skupina 
KPSS (komise pro 

KP) 

Koordinátor KPSS 
Odbor vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ 

Kojetín 

Zastupitelstvo města 
Kojetína 
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SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍ SKUPINY  

Jméno Organizace Doba působení v ŘS 

Helena Gračková poskytovatel (Charita Kojetín) 20.03.2007 - doposud 

Jana Krejsová uživatel 20.03.2007 - doposud 

Mgr. Eva Pěchová zadavatel 20.03.2007- doposud 

Bc. Alice Přehnalová zadavatel 20.03.2007 - doposud 

Mgr. Bc. Blanka Laboňová poskytovatel (CSS Kojetín) 27.05.2008 - doposud 

MUDr. Jana Palmašová zadavatel 15.11.2010 – doposud 

Lenka Vargová uživatel 15.11.2010 - doposud 
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3 CHARAKTERISTIKA MĚSTA KOJETÍNA A SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

3.1 ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ UKAZATELE 

Demografické údaje týkající se obyvatelstva a nezaměstnanosti ve městě Kojetíně byly 
jedním z podkladů při tvorbě opatření 3. komunitního plánu. Tyto informace byly získány 
z různých zdrojů, převážně z portálu ČSÚ a MPSV.  

3.1.1 POPIS ÚZEMÍ 

Město Kojetín leží v jižní části Olomouckého kraje, 30 km jižně od krajského města Olomouc. 
Celková rozloha města je 3109 ha, která se člení na 3 části - Kojetín, Kovalovice a Popůvky 
s přibližně 6200 obyvateli. Kojetín je obcí s pověřeným obecním úřadem. Město Kojetín tvoří 
důležitý dopravní uzel na železniční trati Přerov – Brno. Spolu s dalšími čtrnácti městy a 
obcemi je součástí mikroregionu Střední Haná.  

3.1.2 POČET OBYVATEL 

Z údajů vedených Českým statistickým úřadem bylo zjištěno, že k 31.12.2015 bydlelo 
v Kojetíně a jeho místních částech celkem 6.176 obyvatel, z toho 3.079 žen. Ženy převyšují 
počtem muže velmi málo, obě pohlaví jsou v Kojetíně zastoupena téměř stejným dílem.  

Počet obyvatel ve městě Kojetíně v průběhu posledních 10 let  

k datu počet 
obyvatel 

z toho 
mužů 

z toho 
žen 

z toho 
dětí do 
14 let 

z toho 
starších 

65 let 

31.12.2005 6409 3152 3257 1008 872 

31.12.2006 6410 3159 3251 981 898 

31.12.2007 6429 3186 3243 996 897 

31.12.2008 6421 3197 3224 971 909 

31.12.2009 6467 3214 3253 978 954 

31.12.2010 6439 3204 3235 974 983 

31.12.2011 6470 3226 3244 967 994 

31.12.2012 6259 3003 3256 966 1074 

31.12.2013 6263 3102 3161 947 1068 

31.12.2014 6229 3093 3136 951 1090 

31.12.2015 6176 3079 3097 950 1108 

Počet obyvatel se mění a kolísá vlivem přirozeného přírůstku a úbytku obyvatel, a také 
v souvislosti s možnostmi bydlení a množstvím pracovních příležitostí. 
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Pohyb obyvatel 

 Období 2015 Celkem Muži Ženy 
Živě narození 51 21 30 

Zemřelí 90 45 45 

Přirozený přírůstek -39 -24 -15 

Přistěhovalí 147 77 70 

Vystěhovalí 161 67 94 

Přírůstek stěhováním -14 10 -24 

Celkový přírůstek -53 -14 -39 

Sňatky 27 . . 

Rozvody 13 . . 

3.1.3 VĚKOVÁ STRUKTURA 

Od roku 2010 bydlí ve městě Kojetíně více osob starších 65 let než dětí do 14 let. Z grafu je 
zjevné, že tato tendence neustále stoupá. Tento trend je potvrzován v celé ČR. Lze tedy 
předpokládat, že bude v budoucnosti nadále narůstat poptávka po službách osobám se 
sníženou soběstačností z důvodu věku.  

Vývoj počtu dětí a seniorů v populaci Kojetína v průběhu posledních 10 let 

 

3.1.4 NEZAMĚSTNANOST 

V celorepublikovém žebříčku krajů podle míry nezaměstnanosti si Olomoucký kraj udržuje 
čtvrtou nejvyšší míru nezaměstnanosti mezi 14 kraji České republiky a to ve výši 5,4 %.  
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přerov je Kojetín s 7,30 % umístěn 
dlouhodobě na předních příčkách s nejvyšší nezaměstnaností (14. nejvyšší nezaměstnanost 
ze 104 obcí). Nejvyšší míru nezaměstnanosti na území správního obvodu Přerov stabilně 
dosahují Měrovice nad Hanou 15%. Další obcí s největší mírou nezaměstnanosti v regionu 
Kojetína jsou Stříbrnice s 11,3%. 
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Níže uvedená data ukazují, že nezaměstnanost v Kojetíně se od roku 2012 výrazně klesá, 
stejně jako v celé republice, kdy dochází ke zlepšení ekonomické situace. Dlouhodobě je 
však stále nad celostátním průměrem, který činí 5,2%. Míra nezaměstnanosti je ale rychle se 
měnící ukazatel, např. v srpnu 2016 činila nezaměstnanost v Kojetíně 8,2% podílu 
nezaměstnaných.  

Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu Kojetína k říjnu 2016 

POÚ název obce dosažitelní 
uchazeči 

podíl 
nezaměstnaných 

Kojetín 

Kojetín 290 7,00% 

Křenovice 13 4,60% 

Lobodice 40 7,90% 

Měrovice n. H. 57 13,20% 

Oplocany 16 8,10% 

Polkovice 18 5,60% 

Stříbrnice 20 12,60% 

Tovačov 80 4,80% 

Uhřičice 22 6,00% 

Správní obvod Kojetín 556 7,40% 

 

Míra nezaměstnanosti v Kojetíně v letech 2014 – 2016 

datum dosažitelní 
uchazeči 

podíl 
nezaměstnaných 

březen 2014 558 13,00% 

říjen 2014 467 11,00% 

říjen 2015 346 8,30% 

říjen 2016 290 7,00% 
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Vývoj nezaměstnanosti v Kojetíně v letech 2014-2016 

 
 

3.2 POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Občané města Kojetína a jeho místních částí Kovalovice a Popůvky mohou na 
území Kojetína využívat sociální služby poskytované Centrem sociálních služeb Kojetín, 
Charitou Kojetín, Člověkem v tísni, sdružením Alfa Handicap a Poradenským centrem pro 
problémy se závislostmi provozovaným organizací Kappa-Help Přerov. 

3.2.1 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Centrum sociálních služeb Kojetín je příspěvková organizace, která byla zřízena k 1. 1. 2008 
Městem Kojetínem. Centrum sociálních služeb poskytuje základní sociální poradenství, 
odborné sociální poradenství "Poradna pro seniory", pečovatelskou službu, zabezpečuje 
tísňové volání a ubytování v krizové ubytovací jednotce, zajišťuje možnosti využívání 
internetových koutků, poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. Dále zabezpečuje výchovné, vzdělávací, aktivizační a 
společenské činnosti ve víceúčelové klubovně, v kulturních místnostech na jednotlivých 
domech s pečovatelskou službou, popř. v jiných společenských místnostech či sálech. 

3.2.2 CHARITA KOJETÍN 

Charita Kojetín je účelové zařízení římskokatolické církve s právní subjektivitou. Je součástí 
Arcidiecézní charity Olomouc. Charita Kojetín provozuje svoji činnost od roku 1999. Jejím 
úkolem je pomáhat lidem v obtížné životní situaci a podporovat je k pozitivní změně vlastního 
života.  
Charita Kojetín provozuje v současnosti tato zařízení: Centrum denních služeb pro seniory, 
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, Charitní ošetřovatelskou službu a Rodinný klub Maria.  

0

100

200

300

400

500

600
lis

to
pa

d 
20

13

če
rv

en
 2

01
4

pr
os

in
ec

 2
01

4

če
rv

en
ec

 2
01

5

le
de

n 
20

16

sr
pe

n 
20

16

bř
ez

en
 2

01
7

dosažitelní uchazeči Kojetín 
2014 - 2016



12  3. KPSS Města Kojetína 

3.2.3 ČLOVĚK V TÍSNI 

Člověk v tísni je obecně prospěšná společnost, cílem poskytovaných sociálních služeb je 
předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců 
prostřednictvím kvalitních a profesionálních terénních sociálních služeb. Všechny služby jsou 
poskytovány zdarma a jejich smyslem je pomoci klientovi v začlenění do společnosti. Do 
Kojetína pravidelně dojíždí dvě terénní pracovnice, které poskytují sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi a terénní programy pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.   

3.2.4 PORADENSKÉ CENTRUM PRO PROBLÉMY SE ZÁVISLOSTMI 

Poradenské centrum pro problémy se závislostmi mohou občané Kojetína a okolí využít 
každou středu od 16:00 – 17:00. V době od 14:00 – 16:00 jsou pracovnice sociální služby 
terénního programu přímo v terénu ve městě Kojetíně. Cílem je vyhledávání a kontaktování 
uživatelů drog a jejich blízkých. Pracovníci terénního programu poskytují službu 
v přirozeném prostředí klientů služby. 
Pro uživatele drog je v těchto odpoledních hodinách realizován výměnný program, 
poradenství a předávání informací, týkající se závislostního a rizikového chování. 
Poradenství je určeno, jak pro samotné uživatele drog, tak osobám, které potřebují poradit 
v oblasti návykového a rizikového chování. 

3.2.5 ALFA HANDICAP 

Organizace Alfa Handicap, místní organizace Kojetín, je sdružení občanů se zdravotním 
postižením přerovského regionu, které slučuje osoby se smíšeným zdravotním postižením 
tělesným, sluchovým a civilizačními chorobami. Hlavním obsahem činnosti organizace je 
poradenská služba, setkávání se s ostatními členy sdružení a vzájemné předávání si 
zkušeností a vědomostí.  

3.3 PŘEHLED FINANČNÍCH TOKŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB V LETECH 2012-2015 

Uvedený přehled finančních toků poskytovatelů sociálních služeb v Kojetíně, Centra 
sociálních služeb Kojetín a Charity Kojetín, shrnuje finanční prostředky, které měla k 
dispozici jednotlivá zařízení na poskytování sociálních služeb v letech 2012-2015. Z těchto 
údajů vyplývá např. kolik prostředků celkově plyne na sociální služby ve městě, jaký je podíl 
financování obce na sociálních službách, jaká část tvoří financování prioritních oblastí a 
opomíjených oblastí.  
Poskytovatelé sociálních služeb v roce 2015 hospodařili s 9 857 679 Kč. Zdrojem příjmů byly 
dotace poskytnuté především ze státního rozpočtu, rovněž z rozpočtu obce. Od ledna 2015 
na základě novely zákona o sociálních službách rozhodují o dotacích pro poskytovatele 
sociálních služeb kraje místo Ministerstva práce a sociálních věcí. 
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Zdroje financování sociálních služeb ve Městě Kojetíně v letech 2012-2015 celkem 
Zdroj finančních 

prostředků Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Město Kojetín 2 735 000,00 2 403 197,00 1 782 733,67 1 722 897,00 
Olomoucký kraj 0,00 31 500,00 584 500,00 2 662 000,00 

Olomoucký kraj – 
Individ.projekt 1 777 000,00 1 512 150,00 1 512 150,00 1 134 113,00 

MPSV ČR 4 272 000,00 3 946 000,00 3 759 200,00 2 744 700,00 
MZ ČR 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rada vlády ČR 0,00 100 000,00 150 000,00 0,00 
SF EU 0,00 0,00 89 451,00 0,00 

Úřad práce 57 142,00 78 822,00 75 709,00 40 671,00 
Zdravotní pojišťovny 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondy a nadace 0,00 4 000,00 0,00 0,00 
Platby klientů 1 065 566,00 1 092 681,00 1 081 710,00 1 182 869,00 

Dary 287 220,03 142 395,38 131 519,00 133 835,52 
Příjmy z vlastní činnosti 1 939,00 2 334,00 3 369,00 236,00 

Jiné příjmy 199 031,35 318 103,00 217 969,00 236 357,50 
Náklady 10 204 995,29 9 476 387,87 9 505 248,98 9 925 447,36 
Výnosy 10 394 898,38 9 631 182,38 9 388 310,67 9 857 679,02 

Hospodářský výsledek 189 903,09 154 794,51 -116 938,31 -67 768,34 

 

 
  

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015

Město Kojetín

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj –
Individ.projekt

MPSV ČR

Platby klientů



14  3. KPSS Města Kojetína 

4 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - POTŘEBY VEŘEJNOSTI  

Nejdůležitějším východiskem při stanovení optimální sítě sociálních služeb jsou konkrétní 
požadavky občanů. Za účelem zjištění potřeb uživatelů a veřejnosti bylo v období od března 
do dubna 2016 realizováno dotazníkové šetření. Celkem bylo uskutečněno členy řídící 
skupiny 165 řízených rozhovorů. Dotazník obsahoval celkem 10 otázek, týkajících se 
převážně sociální oblasti.  

INFORMOVANOST OBČANŮ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než polovina respondentů rozhodně ví, na koho 
by se měla při řešení různých tíživých životních situací obrátit.  
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SPOKOJENOST SE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI 

Většina dotázaných uvedla, že sociální služby prozatím nevyužívá. Z uživatelů sociálních 
služeb je však 87% s poskytovanými službami spokojena. 
 

 

CHYBĚJÍCÍ SLUŽBY 

Žádné sociální služby nechybí 32% respondentům, nemá přehled 25% dotázaných, 11% 
chybí odlehčovací služby.  
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UPŘEDNOSTNĚNÍ POMOCI 

Průzkumem bylo zjištěno, že většina respondentů upřednostňuje nebo by v případě potřeby 
pomoci druhých upřednostňovala domácí péči.  
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5 NÁVRHY OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH CÍLOVÝCH 
SKUPIN  

Tato kapitola obsahuje jednotlivá opatření registrovaných sociálních služeb poskytovaných 
na území města Kojetína a jeho místních částí Kovalovice a Popůvky. 
Každé opatření přesně určuje svůj cíl, podle čeho a kdy se bude dosažení měřit. Opatření 
jsou rozdělena podle jednotlivých cílových skupin, které byly určeny v procesu KPSS 
v Kojetíně. 
Cílové skupiny v rámci KPSS: 

 senioři a občané se zdravotním postižením 
 občané ohrožení sociálním vyloučením a etnické menšiny 
 rodiny s dětmi 

5.1 SKUPINA „SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“ 

POPIS CÍLOVÉ SKUPINY 

Do této cílové skupiny jsou zahrnuty osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání 
starobního důchodu a lidé, jejichž postižení vyžaduje poskytování sociálních služeb.   
Sociální služby poskytované skupině seniorů pokrývají současně podíl potřeb osob se 
zdravotním postižením. Velká část jedinců skupiny osob se zdravotním postižením jsou 
osoby v důchodovém věku. Pro tuto cílovou skupinu je charakteristickým vysoká 
pravděpodobnost snížení možnosti společenského uplatnění, schopnost postarat se sám o 
sebe, zvyšování rizik chronických onemocnění, sociální izolace a pocity frustrace 
z postupného ubývání sil.  

PRIORITNÍ OBLASTI CÍLOVÉ SKUPINY  

V budoucnu by měl být kladen důraz na rozvoj terénních služeb prováděných 
v domácnostech klientů a ambulantní služby. Snahou by mělo být, aby občan mohl co 
nejdéle zůstat ve svém prostředí za pomoci různých sociálních služeb, které se musí 
přizpůsobit jeho individuálním potřebám. K uskutečnění tohoto záměru je třeba rozšířit nebo 
alespoň zachovat kvalitní sociální služby s širokým spektrem činností.  

SWOT ANALÝZA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- dobrá spolupráce s lékaři 
- široká nabídka a různorodost poskytovaných sociálních služeb 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
- existence Centra sociálních služeb Kojetín a Centra denních 

služeb pro seniory 
- fungující odborné poradenství v rámci Poradny pro seniory CSS 

Kojetín 
- rozšíření pracovní doby pečovatelské služby CSS Kojetín 
- podpora pracovníků v sociálních službách od nezávislého 

odborníka (supervize) 
- fungující občanské sdružení Alfa Handicap 
- dobře zavedená terénní a ambulantní forma pečovatelské 

služby, terénní charitní ošetřovatelské služby 

- nedostatečné financování 
sociálních služeb 

- malý zájem veřejnosti o 
problematiku sociálních služeb 

- nedostatečné vědomosti občanů 
o životě a potřebách osob 
se zdravotním postižením a 
seniorů 

- nedostatek bezbariérově 
upravených bytů pro osoby se 
zdravotním postižením 

- nedostatek pracovních 
příležitostí pro osoby 
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- možnost půjčování kompenzačních pomůcek v rámci Centra 

denních služeb Charity Kojetín 
- bezbariérovost v Centru denních služeb 
- existence čtyř domů s pečovatelskou službou a dostatečný 

počet bytů v těchto domech 
- bezbariérovost ve všech 4 domech s pečovatelskou službou 
- pořádání dnů otevřených dveří u poskytovatelů sociálních služeb 
- dobrá informovanost mezi uživateli sociálních služeb 
- odbornost a profesionalita pracovníků zainteresovaných 

v sociálních službách 
- kvalitní poskytování sociálních služeb 
- oddálení nutnosti pobytové péče v domovech pro seniory na 

základě široké nabídky kvalitně poskytovaných sociálních služeb 
- dobrá spolupráce poskytovatelů sociálních služeb 
- fungující internetové koutky 
- využívání dvou vozidel se speciální úpravou pro přepravu osob 

se sníženou mobilitou či zdravotním postižením 
- fungující krizová ubytovací jednotka na CSS 
- existující služba tísňového volání pro obyvatele na DPS 
- politická podpora procesu KPSS 
- zajištění bezbariérovosti veřejně dostupných míst 

se zdravotním postižením 
- neexistence organizací 

registrujících dobrovolnictví 
- nízká dopravní obslužnost v 

místních částech města Kojetín 
– Kovalovice a Popůvky 

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 
- udržení kvality stávajících sociálních služeb 
- průběžné zvyšování odbornosti pracovníků v sociálních 

službách 
- další zkvalitňování služeb v návaznosti na zákona o o sociálních 

službách – standardy kvality 
- získání ocenění ve vyhlášených soutěžích určených organiacím 

poskytujících sociální služby 
- podpora pracovníků v sociálních službách od nezávislého 

odborníka (supervize) 
- zapojení politické reprezentace do problematiky sociálních 

služeb 
- získávání finančních prostředků z jiných zdrojů (oslovení 

sponzorů, využívání vyhlášených výzev, dotací a projektů 
k financování sociálních služeb) 

- rozšíření aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
- iniciativa samotných seniorů 
- růst poptávky po sociálních službách 
- využívání dobrovolnické služby 
- osvěta široké veřejnosti o potřebách seniorů a osob se 

zdravotním postižením 
- opravy a údržba domů s pečovatelskou službou 
- dlouhodobé využití výsledků projektů 
- vzájemná spolupráce organizací zřizovaných městem 
- propagace sociálních služeb  
- integrace osob se zdravotním postižením do společnosti 
- prohloubení spolupráce jednotlivých poskytovatelů sociálních 

služeb 
- úzká spolupráce s odborem soc.věcí a zdravotníctví města 

Přerova (ORP) 

- nedostatečná politická podpora 
procesu KPSS 

- nedostatek finančních 
prostředků na zabezpečení 
poskytování sociálních služeb 

- narůstající náklady na 
zabezpečení základních 
životních potřeb občanů 

- snížení zájmu seniorů o sociální 
služby a nabízené aktivity 

- nenaplňování standardů kvality 
sociálních služeb 

- neprofesionální či neodborný 
přístup pracovníků v sociálních 
službách 

- nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků v sociálních 
službách 

- nespokojenost uživatelů 
s kvalitou poskytovaných služeb 

- špatná spolupráce mezi 
poskytovateli sociálních služeb 

- nedostatečná informovanost 
občanů o nabízených sociálních 
službách 

- bariérovost veřejných míst 
- izolovanost imobilních klientů 
- malá podpora pečujících osob 
- zvyšující se zadluženost a 

nesolventnost některých 
uživatelů sociálních služeb 

POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Cíl 1 Zachování a zkvalitnění služeb poskytovaných Centrem sociálních 
služeb Kojetín, p. o. 

Opatření 1.1 Zachování, rozvoj a zkvalitnění terénní a ambulantní pečovatelské služby 
(§40) dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění 
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Popis opatření Identifikátor: 6971263 
Cílová skupina: 

 senioři 
  osoby s chronickým onemocněním 
  osoby s tělesným postižením 

Forma poskytování služby:  

 terénní  
 ambulantní 

Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu: 

 Klient zůstává ve svém přirozeném domácím prostředí. 
 Za pomoci a podpory pečovatelské služby má možnost si zachovat 

svoje dovednosti, schopnosti a zvyklosti. 
 Má možnost i nadále udržovat sociální vztahy a kontakty se 

společenským prostředím, zachování přirozených vazeb (prevence 
před sociálním vyloučením). 

 Zachování důstojného a kvalitního života. 
 Prevence před umístěním do pobytového zařízení. 

Doložení potřebnosti  

 Výstupy z analytické části, kap. 7 - Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: 
Sociodemografické údaje prokázaly, že v Olomouckém kraji dochází 
k proměně věkové struktury obyvatelstva ve prospěch seniorů. 
S tímto procesem stárnutí populace se předpokládá nárůst potřeby 
poskytování sociálních služeb osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku. 

 Priority rozvoje sociálních služeb, kap. 8 - Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: Jedna 
z prioritních oblastí rozvoje sociálních služeb: ambulantní a terénní 
formy služeb sociální péče. 

 Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje: služba je 
zařazena v akčním plánu pro rok 2016 i 2017. 

 Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2012–
2016, část 6. Sociální péče a rodina: pomoc v sociální oblasti je 
zaměřena především na děti, rodinu, seniory a osoby se zdravotním 
handicapem. Naší prioritou je: 

1. udržet systém sociálních služeb, jejich kvalitu a dostupnost pro všechny 
občany Olomouckého kraje 
2. minimalizovat sociální vyloučení ohrožených skupin obyvatel v 
Olomouckém kraji a podporovat jejich sociální začleňování 
3. zvýšit kapacity sociálních služeb pro osoby s demencí na území 
Olomouckého kraje. 

 Program rozvoje města Kojetína na období let 2015 – 2018 
(Programové prohlášení RM Kojetína)- podpora činnosti své 
příspěvkové organizace Centra sociálních služeb zabezpečující péči 
o staré a zdravotně postižené občany na území města Kojetína a 
jeho místních částí. 

 Počet uzavřených smluv s klienty. 
 Počet dodatků ke smlouvám v rámci rozšiřování nasmlouvaných 

úkonů. 
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2017- 12/2019 

 Zajištění potřebných finančních prostředků na zachování rozsahu a 
kvality pečovatelské služby. 

 Zachování stávající pracovní doby sedm dní v týdnu včetně státních 
svátků. 

 Zajištění návaznosti na další služby v případě změny potřeb 
uživatele např. z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu 
(ošetřovatelská péče, odborné poradenství …). 

 Zajištění spolupráce s dalšími poskytovateli soc. služeb, úřady a 
institucemi. 

 Zachování rozsahu a spektra poskytovaných činností v přirozeném 
domácím prostředí klienta. 

 Odborné vzdělávání pracovníků. 
 Propagace sociální služby. 
 Informovanost široké veřejnosti o sociální službě. 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka organizace 

Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 
Počet uživatelů 

(uzavřených smluv)  
131 130 130 130 130 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Personální 
obsazení 

Pracovní pozice v přímé 
péči 

2015 
f.os./p.ú

v. 

2016 
f.os./p.ú

v. 

2017 
f.os./p.ú

v. 

2018 
f.os./p.ú

v. 

2019 
f.os./p.ú

v. 
Prac.přímé péče 12/9.95 12/9,95 12/9,95 12/9,95 12/9,95 

 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady na 
službu – základní činnosti 

2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  3 756 159 3 946 782 4 341 000 4 428 000 4 561 000 

Provozní náklady  719 463  617 634  620 000  630 000  640 000 

Celkem 4 475 622 4 564 416 4 961 000 5 058 000 5 201 000 

Investiční náklady  0  0  0  0   0 

*Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Finanční zdroje Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 
Obec zřizovatel 1 538 

095 
1 603 11

6  
1 767 

500 
1 776 

500 
1 834 

500 
MPSV ČR 

Olomoucký kraj 
2 152 

000 
2 216 

000 
2 438 

000 
2 511 

000 
2 586 

000 
SF EU      

Úřad práce  40 671     
Tržby   739 209  740 000  750 000  760 000  770 000 

Sponzoři  5 418  5 000  5 000  10 000  10 000 
Vlastní zdroje   229  300  500  500  500 

Příspěvek na péči      
Úřad vlády      

Zdrav. pojišťovny      
ESF      

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Zahrnutí služby 
do sítě SS OK 

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 
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Cíl 1 Zachování a zkvalitnění služeb poskytovaných Centrem sociálních 
služeb Kojetín, p. o. 

Opatření 1.2 Zachování, rozvoj a zkvalitnění terénní a ambulantní soc. služby odborné 
poradenství „Poradna pro seniory“ (§37) dle zákona č.108/2006 Sb., o 
sociálních službách v platném znění 

Popis opatření Identifikátor: 6973849 
Cílová skupina: 

 senioři  
 osoby v krizi (pro rodinné pečující a profesionální pečovatele o 

seniory) 
Forma poskytování služby: 

 Terénní 
 Ambulantní  

Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu: 

 Poradna napomáhá klientovi v orientaci ve složitém systému 
sociálních služeb. 

 Klient získá pomoc, podporu či potřebné informace k řešení své 
životní situace či problému. 

 Za pomoci poradny si klient může zvýšit své dovednosti, znalosti, 
právní povědomí. 

 Poradna napomáhá klientům ke zvýšení samostatnosti a zvládnutí 
náročných situací, které život přináší. 

 Poradna podporuje proces života klientů v jejich přirozeném 
sociálním prostředí. 

 Poradna napomáhá ke zlepšení kvality života klientů (prevence před 
hrozbou sociální izolace cílových skupin). 

Doložení potřebnosti 

 Výstupy z analytické části, kap. 7 - Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: 
Sociodemografické údaje prokázaly, že v Olomouckém kraji dochází 
k proměně věkové struktury obyvatelstva ve prospěch seniorů. 
S tímto procesem stárnutí populace se předpokládá nárůst potřeby 
poskytování sociálních služeb osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku. 

 Priority rozvoje sociálních služeb, kap. 8 - Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: Jedna 
z prioritních oblastí rozvoje sociálních služeb: ambulantní a terénní 
formy služeb sociální péče. 

 Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2012–
2016, část 6. Sociální péče a rodina: pomoc v sociální oblasti je 
zaměřena především na děti, rodinu, seniory a osoby se zdravotním 
handicapem. Naší prioritou je: 

1. udržet systém sociálních služeb, jejich kvalitu a dostupnost pro všechny 
občany Olomouckého kraje 
2. minimalizovat sociální vyloučení ohrožených skupin obyvatel v 
Olomouckém kraji a podporovat jejich sociální začleňování 

 Program rozvoje města Kojetína na období let 2015 – 2018 
(Programové prohlášení RM Kojetína)- podpora činnosti své 
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příspěvkové organizace Centra sociálních služeb, zabezpečující péči 
o staré a zdravotně postižené občany na území města Kojetína a 
jeho místních částí. 

 Počet kontaktů. 
 Počet intervencí. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

01/2017- 12/2019 

 Zajištění potřebných finančních prostředků na zachování rozsahu a 
kvality sociální služby. 

 Zachování stanovené pracovní doby případně její rozšíření. 
 Zachování rozsahu a spektra poskytovaných činností. 
 Odborné vzdělávání pracovníků. 
 Propagace sociální služby. 
 Informovanost široké veřejnosti o sociální službě. 
 Zajištění návaznosti na další služby, úřady a instituce v rámci 

spolupráce. 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka organizace 

Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 
Počet uživatelů 

(uzavřených smluv) 
70 170 170 220 220 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Personální 
obsazení 

Pracovní pozice v přímé 
péči 

2015 
f.os./p.ú

v. 

2016 
f.os./p.ú

v. 

2017 
f.os./p.ú

v. 

2018 
f.os./p.ú

v. 

2019 
f.os./p.ú

v. 
Prac.přímé péče 1/0.4 1/0,4 1/0,4 1/0,6 1/0,6 

 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady na 
službu 

2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady   70548 177594 190000 267000 280000 
Provozní náklady  64261  25140  27000  32000  37000 

Celkem 134809 202734 217000 299000 317000 
Investiční náklady 0 0 0 0 0 

*Východisko uzavřený rok 2015 pro srovnání předpoklad pro následujícími roky. 

Finanční zdroje Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 
Obec zřizovatel 134802 202734 217000 162000 165000 

MPSV ČR    132000 147000 
SF EU      

Úřad práce      
Tržby       

Sponzoři   5000 5000 5000 
Vlastní zdroje  7     

Příspěvek na péči      
Úřad vlády      

Zdrav. pojišťovny      
ESF      

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Zahrnutí služby 
do sítě SS OK 

Služba není zahrnuta do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 
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Cíl 2 Zachování a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro osoby se 
zdravotním postižením a seniory  

Opatření 2.1 Zajistit udržitelnost, rozvoj a kvalitu stávající ambulantní služby „Dům sv. 
Josefa – centrum denních služeb“ na Charitě Kojetín dle § 45 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění 

Popis opatření Identifikátor: 7448197 
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 19 let a senioři se 
sníženou soběstačností, kteří jsou schopni převozu a nevyžadují celodenní 
odbornou zdravotnickou péči 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu:  

 Prevence a minimalizování sociální izolace a řešení jejího dopadu na 
cílovou skupinu, podpora sociálního začleňování. 

 Prodloužení setrvání uživatelů v domácím prostředí bez nutnosti 
umístění v pobytovém zařízení, zachování sociálních a rodinných vazeb, 
zkvalitnění života rodin. 

 Poskytnutí pocitu bezpečí a pomoci osobám s demencí i ostatním 
uživatelům v náročných situacích, které nejsou schopni zvládnout sami 
bez pomoci druhých. 

 Nabídka činností, které u uživatelů vedou k zachování, případně rozvoji 
dovedností a schopností v sebeobsluze. 

 Poskytnutí podmínek a příležitostí pro seberealizaci uživatelů, podpora 
jejich samostatnosti a aktivního prožívání stárnutí. 

 Zastoupení pečující osoby a poskytnutí nezbytného času k odpočinku a 
regeneraci, nebo k vyřízení všech osobních, pracovních aj. záležitostí. 

Doložení potřebnosti 

 Výstupy z analytické části, kap. 7 - Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: 
Sociodemografické údaje prokázaly, že v Olomouckém kraji dochází 
k proměně věkové struktury obyvatelstva, kdy narůstá počet starších 
lidí. S tímto procesem stárnutí populace se předpokládá nárůst 
potřeby poskytování sociálních služeb osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku. 

 Priority rozvoje sociálních služeb, kap. 8 - Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: Jedna 
z prioritních oblastí rozvoje sociálních služeb: ambulantní a terénní 
formy služeb sociální péče. 

 Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje: služba je 
zařazena v akčním plánu pro rok 2016 i 2017. 

 Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2012–
2016, část 6. Sociální péče a rodina: pomoc v sociální oblasti je 
zaměřena především na děti, rodinu, seniory a osoby se zdravotním 
handicapem.  

Naší prioritou je:  
1. udržet systém sociálních služeb, jejich kvalitu a dostupnost pro všechny 
občany Olomouckého kraje,  
2. minimalizovat sociální vyloučení ohrožených skupin obyvatel v 
Olomouckém kraji a podporovat jejich sociální začleňování,  
3. zvýšit kapacity sociálních služeb pro osoby s demencí na území 
Olomouckého kraje. 
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 V regionu jižního cípu Olomouckého kraje se jedná o jedinou 
ambulantní službu poskytující pomoc a podporu seniorům a osobám 
se zdravotním postižením. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

01/2017- 12/2019 

 Zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na zachování 
rozsahu a zvyšování kvality poskytované služby. 

 Zajištění vzdělávání pracovníků směřující ke zvyšování jejich odbornosti 
a kompetencí v návaznosti na potřeby uživatelů. 

 Realizace současných a doplňování nových aktivit a metod práce podle 
potřeb uživatelů služby. 

 Pokračování v nabídce svozu a rozvozu uživatelů charitním 
automobilem. 

 Zajištění automobilu s úpravou pro převoz lidí na invalidním vozíku. 

odpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka Charity Kojetín, vedoucí sociální služby 

Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 
Počet uživatelů 22 21 20 20 21 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Personální 
obsazení 

Pracovní pozice v přímé 
péči 

2015 
f.os./p.ú

v. 

2016 
f.os./p.ú

v. 

2017 
f.os./p.ú

v. 

2018 
f.os./p.ú

v. 

2019 
f.os./p.ú

v. 
Prac.přímé péče 3 / 2,49 3 / 2,48 3 / 2,48 3 / 2,48 3 / 2,48 

 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady na 
službu 

2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  999828 958100 999800 103000
0 

105000
0 

Provozní náklady 282746 279400 283000 295000 305000 
Celkem 128257

4 
123750

0 
128280

0 
132500

0 
135500

0 
Investiční náklady 0 0 150000 0 0 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Finanční zdroje Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 
Obec zřizovatel      

MPSV ČR 989200 978100 100000
0 

105000
0 

110000
0 

SF EU      
Úřad práce      

Tržby  99349 110000 115000 115000 115000 
Dárci 103595     

Vlastní zdroje       
Příspěvek na péči      

Úřad vlády      
Ostatní  90430 149400 317800 160000 140000 

Zdrav. pojišťovny      
ESF      

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Zahrnutí služby 
do sítě SS OK 

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 
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Cíl 3 Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu 
pečujících osob a samotných uživatelů služeb – seniorů a osob se 
zdravotním postižením  

Opatření 3.1 Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu 
pečujících osob a samotných uživatelů služeb – seniorů a osob se 
zdravotním postižením prostřednictvím terénní odlehčovací služby Charity 
Kojetín 

Popis opatření Identifikátor: nová služba 
Cílová skupina:  

 osoby se zdravotním postižením od 19 let  
 senioři se sníženou soběstačností 
 pečující osoby 
Forma poskytování služby: terénní 
Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu: 

 Odlehčení pečujícím osobám, zastoupení pečujících osob a poskytnutí 
nezbytného času k odpočinku a regeneraci, nebo k vyřízení osobních, 
pracovních aj. záležitostí. 

 Prevence a minimalizace sociální izolace a řešení jejího dopadu na 
cílovou skupinu, podpora sociálního začleňování. 

 Zvýšení počtu seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří budou 
moci setrvat v domácím prostředí bez nutnosti umístění v pobytovém 
zařízení, zachování sociálních a rodinných vazeb. 

 Zvýšení kvality života rodin a zachování důstojnosti cílové skupiny 
 Poskytnutí pocitu bezpečí a pomoci osobám s demencí i ostatním 

uživatelům v náročných situacích, které nejsou schopni zvládnout sami 
bez pomoci druhých. 

 Nabídka činností, které u uživatelů povedou k zachování, případně 
rozvoji dovedností a schopností v sebeobsluze. 

 Poskytnutí podmínek a příležitostí pro seberealizaci uživatelů, podpora 
jejich samostatnosti a aktivnějšího prožívání stárnutí. 

 Zvýšení připravenosti na předpokládaný nárůst počtu seniorů v průběhu 
dalších let. 

 Dopad do finanční sféry – upřednostnění levnější domácí péče před 
finančně náročnější pobytovou péčí. 

Doložení potřebnosti 

 Výstupy z analytické části, kap. 7 - Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: 
Sociodemografické údaje prokázaly, že v Olomouckém kraji dochází 
k proměně věkové struktury obyvatelstva, kdy narůstá počet starších 
lidí. S tímto procesem stárnutí populace se předpokládá nárůst 
potřeby poskytování sociálních služeb osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku. 

 Priority rozvoje sociálních služeb, kap. 8 - Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: Jedna 
z prioritních oblastí rozvoje sociálních služeb: ambulantní a terénní 
formy služeb sociální péče. 

 Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2012–
2016, část 6. Sociální péče a rodina: pomoc v sociální oblasti je 
zaměřena především na děti, rodinu, seniory a osoby se zdravotním 



26  3. KPSS Města Kojetína 

handicapem.  
Naší prioritou je: 
1. udržet systém sociálních služeb, jejich kvalitu a dostupnost pro všechny 
občany Olomouckého kraje, 
2. minimalizovat sociální vyloučení ohrožených skupin obyvatel v 
Olomouckém kraji a podporovat jejich sociální začleňování, 
3. zvýšit kapacity sociálních služeb pro osoby s demencí na území 
Olomouckého kraje. 

 Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Kojetíně – I odd. Závěry a 
sociotechnická doporučení: rozvíjet a rozšiřovat odlehčovací služby. 

 Analýza sociálních služeb Olomouckého kraje-komparace a shrnutí, 
kap. 2 Komparace potřeb cílové skupiny osoby se zdravotním 
postižením - uživatelů služeb, potřeb zadavatelů a poskytovatelů 
registrovaných sociálních služeb, 2.3 Doporučení v rámci řešení situace: 
rozšířit odlehčovací služby ve všech ORP. 

 Jednání Charity Kojetín se zástupci obcí v rámci Mikroregionu Střední 
Haná, písemné potvrzení potřebnosti terénní služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením v těchto obcích, kde nefunguje žádná sociální 
služba a potřební občané se nemají na koho obrátit (Křenovice, 
Měrovice n/H., Stříbrnice, Uhřičice, Polkovice, Lobodice, Oplocany, 
Vrchoslavice, Nezamyslice aj.). 

 Dotazníkové šetření Charity Kojetín mezi pečujícími osobami  
 V regionu jižního cípu Olomouckého kraje chybí terénní sociální služba 

poskytující pomoc a podporu pečujícím osobám i samotným seniorům a 
osobám se zdravotním postižením. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

2017-2019 

 Žádost o zařazení terénních odlehčovacích služeb do sítě sociálních 
služeb Olomouckého kraje. 

 Registrace terénních odlehčovacích služeb na Krajském úřadě 
Olomouckého kraje. 

 Zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na zahájení 
provozu terénních služeb, především na vybudování pracovního zázemí 
a zajištění dopravních prostředků s úpravou na převoz lidí na invalidním 
vozíku. 

 Výběr nových kvalifikovaných pracovníků. 
 Zajištění vzdělávání pracovníků směřující ke zvyšování jejich 

kompetencí v návaznosti na potřeby uživatelů.  

odpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka Charity Kojetín  

Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 
Počet uživatelů 0 0 0 20 25 

*Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Personální 
obsazení 

Pracovní pozice v přímé 
péči 

2015 
f.os./p.ú

v. 

2016 
f.os./p.ú

v. 

2017 
f.os./p.ú

v. 

2018 
f.os./p.ú

v. 

2019 
f.os./p.ú

v. 
Prac.přímé péče 0 0 0 3/2,9 3/2,9 

 

Předpokládané 
požadované 

Celkové náklady na 
službu 

2015* 2016 2017 2018 2019 
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náklady Osobní náklady  0 0 0 765.000 785.000 
Provozní náklady 0 0 0 95.000 95.000 

Celkem 0 0 0 860.000 880.000 
Investiční náklady 0 0 0 0 0 

*Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Finanční zdroje Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 
Obec zřizovatel      

MPSV ČR    400.000 400.000 
SF EU      

Úřad práce      
Tržby     250.000 270.000 

Sponzoři    70.000 70.000 
Vlastní zdroje     140.000 140.000 

Příspěvek na péči      
Úřad vlády      

Zdrav. pojišťovny      
ESF      

*Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Zahrnutí služby 
do sítě SS OK 

Služba není zahrnuta do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 

5.2 SKUPINA „OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A 
ETNICKÉ MENŠINY“  

POPIS CÍLOVÉ SKUPINY 

Skupina „občané ohrožení sociálním vyloučením“ zahrnuje osoby dlouhodobě 
nezaměstnané, osamělé rodiče, bezdomovce, dlouhodobě nemocné, početné rodiny bez 
přiměřeného zázemí, osoby společensky nepřizpůsobivé, osoby závislé na toxických látkách, 
oběti trestné činnosti a domácího násilí, migranty a příslušníky etnických menšin.  
Skupinu etnické menšiny zastupuje v Kojetíně zejména romská populace. Pro tuto cílovou 
skupinu nabízí sociálně aktivizační služby Rodinný klub Maria Charity Kojetín. V klubu 
pracují dva romští terénní pracovníci, kteří poskytují těmto osobám podporu při řešení jejich 
problémů a přímou pomoc v terénu.  

PRIORITNÍ OBLASTI CÍLOVÉ SKUPINY 

Důležitý význam má sociální poradenství a aktivity směřující k péči o osoby v sociální nouzi. 
V tomto směru musí být kladen důraz na preventivní a intervenční služby, které pomáhají 
předcházet sociálnímu vyloučení a prohlubování sociálního propadu těchto osob. Je 
nezbytné pro tyto osoby hledat uplatnění na trhu práce, řešit problémy jejich zadluženosti či 
ztráty bydlení. Neoddělitelným opatřením směřovaným pro cílovou skupinu osob ohrožených 
sociálním vyloučením je rovněž zintenzivnění preventivní práce v drogové oblasti, a to 
především se zaměřením na prevenci rizikového chování u studentů a žáků škol. 
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SWOT ANALÝZA PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A ETNICKÉ 
MENŠINY 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- Podpora procesu KPSS vedením města 
- Existence služeb pro občany ohrožené sociálním 

vyloučením – Rodinný Klub Maria 
- Bezplatné sociální poradenství poskytované Městem 

Kojetín a NNO působícími na území města 
- Vzájemná spolupráce všech zainteresovaných 

subjektů  
- Existence romských terénních sociálních pracovníků 

Charity Kojetín 
- Bezplatné komplexní dluhové poradenství 

poskytované organizací  Člověk v tísni 
- Působení asistentů na ZŠ 
- Vhodné prostory pro poskytování služeb 
- Odbornost pracovníků a jejich zájem o další 

vzdělávání v oblasti sociálních služeb 
- Existence krizové ubytovací jednotky na CSS Kojetín 
- Možnost ubytování v Azylovém domě pro matky 

s dětmi v tísni 
- Fungující poradna a terénní program pro osoby 

závislé na návykových látkách o.s. Kappa-Help 
Přerov 

- Neexistence organizací registrujících 
dobrovolnictví 

- Vysoká nezaměstnanost občanů 
z etnických menšin 

- Nezájem sponzorů o pořádané akce 
- Netrpělivost a malá vytrvalost Romů 
- Zvýšený výskyt bezdomovectví a uživatelů 

návykových látek 
- Ztížená možnost nájemního bydlení- 

nehrazení nákladů spojených s bydlením 
- Zhoršující se životní úroveň rizikové 

skupiny obyvatelstva 
- Zvyšující se zadluženost a nesolventnost 
- Prodej obecních bytů 
- Problémy soužití majoritní společnosti s 

romskou komunitou 

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 
- Zkvalitnění a rozvíjení stávajících sociálních služeb 
- Oslovování sponzorů 
- Naplňování a zkvalitňování standardů sociálních 

služeb 
- Získávání finančních prostředků z ESF 
- Soustavná propagace a informovanost veřejnosti 

o sociálních službách 
- Zlepšení komunikace mezi majoritou a etnickou 

skupinou obyvateltva 
- Odbourávání předsudků a stereotypů 

- Nedostatek finančních prostředků na 
provoz zařízení 

- Zánik zařízení z důvodů odebrání 
registrace 

- Nezájem o sociální služby ze strany 
uživatelů 

- Nespokojenost uživatelů s nabídkou a 
kvalitou poskytovaných sociálních služeb 

- Nefunkční komunikace mezi subjekty 
- Nezájem o spolupráci mezi poskytovateli 

služeb 
- Předsudky veřejnosti k řešení drogové 

problematiky 
- Předsudky veřejnosti týkající se etnických 

menšin 

POPIS CÍLŮ OPATŘENÍ PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A 
ETNICKÉ MENŠINY 

Cíl 1 Podpora osob, které se ocitly v náhlé životní krizi nebo jsou sociálně 
znevýhodněni 

Opatření 1.1 Zachování provozu Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Charity 
Kojetín 

Popis opatření Identifikátor: 7208108  
Cílová skupina: Těhotné dospělé ženy (od 8. měsíce těhotenství) a zletilé 
matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 
přístřeší nebo jsou ohroženy domácím násilím, a které nejsou schopny 
vlastními silami řešit svou sociální situaci. 
Forma poskytování služby: pobytová, nepřetržitý provoz 
Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu: Pomoc matkám s dětmi a 
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těhotným ženám formou dočasného ubytování a poradenství zaměřeného 
na zvýšení jejich soběstačnosti a schopnosti řešit svou sociální situaci. 
Vedení k posílení schopnosti matek vést vlastní domácnost a vytvářet tak 
podmínky pro zdravý psychický i fyzický vývoj dětí. 
Doložení potřebnosti:  

 Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje: služba je 
zařazena v akčním plánu pro rok 2016 i 2017. 

 Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2012–
2016, část 6. Sociální péče a rodina: pomoc v sociální oblasti je 
zaměřena především na děti, rodinu, seniory a osoby se zdravotním 
handicapem.  

Naší prioritou je: 
1. udržet systém sociálních služeb, jejich kvalitu a dostupnost pro všechny 
občany Olomouckého kraje, 
2. minimalizovat sociální vyloučení ohrožených skupin obyvatel v 
Olomouckém kraji a podporovat jejich sociální začleňování. 

 Počty uzavřených smluv 
 V roce 2015 využilo služeb azylového domu 25 uživatelek (matek či 

těhotných žen) a 47 dětí 
 Z kapacitních důvodů bylo za rok 2015 odmítnuto 26 žadatelů 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

01/2017 – 12/2018 

 Plnění veškerých povinností vyplývajících z ustanovení smlouvy 
uzavřené mezi poskytovatelem a zadavatelem ve veřejné zakázce 
„Azylové domy v Olomouckém kraji“ (1.4.2016 – 31.12.2018) 

01/2017 – 12/2019 

 Zajištění potřebných financí na chod služby 
 Zvyšování kvalifikace pracovníků 
 Provázání spolupráce s dalšími subjekty 
 Informovanost široké veřejnosti o sociální službě prostřednictvím 

letáků 
 Propagace služby  

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka Charity Kojetín, vedoucí soc. služby 

Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 
Počet uživatelů 25 18 20 21 20 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Personální 
obsazení 

Pracovní pozice 
v přímé péči 

2015 
f.os./p. 

úv. 

2016 
f.os./p. 

úv. 

2017 
f.os./p. 

úv. 

2018 
f.os./p. 

úv. 

2019 
f.os./p. 

úv. 
Prac.přímé péče 5 + 2 / 4,5 

+ 2 DPČ 
5 + 2 / 4,5 

+ 2 DPČ 
5 + 2 / 4,5 

+ 2 DPČ 
5 + 2 / 
4,5 + 2 

DPČ 

5 + 2 / 
4,5 + 2 

DPČ 
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Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady na 
službu 

2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  1522536 1728850 1640000 164000
0 

 

Provozní náklady 457775 483650 476685 476685  
Celkem 1980311 2212500 2116685 211668

5 
230000

0 
Investiční náklady 0 0 0 0 0 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Finanční zdroje Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 
Obec zřizovatel      

MPSV ČR 342100 308200   174000
0 

SF EU      
Úřad práce      

Tržby  344311 393000 340000 340000 340000 
Dárci 60847    20000 

Vlastní zdroje       
Příspěvek na péči      

Úřad vlády      
Zdrav. pojišťovny      

Ostatní  31172 178786   200000 
ESF – IP 

Olomouckého kraje 
1134113 1332514 1776685 177668

5 
 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Zahrnutí služby 
do sítě SS OK 

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 

 

Cíl 2 Zachování, zkvalitnění a aktivizace služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

Opatření 2.1 Zachování rozsahu nabídky poskytovaných služeb pro osoby ohrožené 
sociální exkluzí. Zkvalitnění poskytovaných služeb. Aktivizace osob 
ohrožených sociální exkluzí. Práce s dětmi na činnostech pro jejich kvalitní 
a aktivní trávení volného času. 

Popis opatření Identifikátor: 2320245 
Cílová skupina: Služby jsou určeny sociálně znevýhodněným rodinám s 
dětmi (dítětem) do 18 let (v případě studia dětí do 26 let). Za sociálně 
znevýhodněné rodiny považujeme rodiny, v nichž se vyskytují sociálně 
nežádoucí jevy (např. nezaměstnanost, zadluženost, nízké příjmy, problémy 
ve výchově dětí, jakékoliv formy závislosti, vyčlenění mimo běžný život 
společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální 
situace apod.).  
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní 
Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu: 
U dospělých: 

 Zlepšení finanční gramotnosti, hospodaření s finančními prostředky 
sociálně slabých rodin. 

 Snížení zadluženosti sociálně slabých rodin. 
 Zlepšení péče o děti, domácnost, osobní hygienu. 



3. KPSS Města Kojetína  31 

 Zvýšení kompetencí podílet se na řešení svých problémů. 
 Zlepšení komunikace při jednání s institucemi, lékaři, učiteli apod. 
 Osvojení postupu vyplňování formulářů, žádostí a psaní životopisu. 
 Snížení výskytu sociálně patologických jevů, zlepšení soužití mezi 

majoritou a osobami sociálně znevýhodněnými. 
 Zvýšení zaměstnanosti.  

U dětí 

 Zlepšení školního prospěchu a školní docházky. 
 Zvýšení počtu dětí ze sociálně znevýhodněných rodin pokračujících 

po skončení školní docházky v dalším studiu. 
 Zlepšení vyhlídky na uplatnění dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí po skončení jejich povinné školní docházky. 
 Vytvoření podmínek pro aktivní, kvalitní, smysluplné trávení volného 

času. 
 Osvojení si obecně uznávaných morálních a etických hodnot. 
 Posílení jejich hygienických a sociálních návyků atd. 

Doložení potřebnosti: 

 Studie Zmapování nových sociálních rizik, kap. 6 - Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: 
největší míra rizikovosti výskytu sociálních jevů charakteristických 
pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina a pro cílovou skupinu 
etnické menšiny je ve správním obvodu ORP Přerov. 

 Priority rozvoje sociálních služeb, kap. 8 - Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: Jedna 
z prioritních oblastí rozvoje sociálních služeb: ambulantní a terénní 
formy služeb sociální péče. 

 Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje: služba je 
zařazena v akčním plánu pro rok 2016 i 2017. 

 Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2012–
2016, část 6. Sociální péče a rodina: pomoc v sociální oblasti je 
zaměřena především na děti, rodinu, seniory a osoby se zdravotním 
handicapem.  

Naší prioritou je: 
1. udržet systém sociálních služeb, jejich kvalitu a dostupnost pro všechny 
občany Olomouckého kraje, 
2. minimalizovat sociální vyloučení ohrožených skupin obyvatel v 
Olomouckém kraji a podporovat jejich sociální začleňování, 
3. pokračovat v podpoře aktivit směřujících k prevenci dalšího zadlužování 
občanů Olomouckého kraje. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

01/2017 – 12/2019 

 Zajištění finančních prostředků na provoz zařízení. 
 Naplňování standardů kvality poskytování sociálních služeb. 
 Průběžné vzdělávání pracovníků. 
 Kvalitní poskytování základních činností služby. 
 Vytváření kvalitního programu v klubu pro děti, aby trávily kvalitně a 

aktivně svůj volný čas. 
 Zajištění spolupráce s dalšími poskytovateli soc. služeb, úřady a 

institucemi. 
 Propagace sociální služby. 
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 Informovanost široké veřejnosti o sociální službě. 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka Charity Kojetín, vedoucí soc. služby 

Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 
Počet uživatelů 40 41 43 45 45 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Personální 
obsazení 

Pracovní pozice v přímé 
péči 

2015 
f.os./p. 

úv. 

2016 
f.os./p. 

úv. 

2017 
f.os./p. 

úv. 

2018 
f.os./p. 

úv. 

2019 
f.os./p. 

úv. 
Prac. přímé péče 5 / 4,5  5 / 4,5 5 / 4,5 5 / 4,5 5 / 4,5 

 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady na 
službu 

2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  163186
5 

153430
0 

155900
0 

155900
0 

1631000 

Provozní náklady 315766 229784 235423 235423 280000 
Celkem 194763

1 
176408

4 
179442

3 
179442

3 
1911000 

Investiční náklady 0 0 0 0 0 
* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Finanční zdroje Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 
Obec zřizovatel      

MPSV ČR 141340
0 

378500   1750000 

SF EU      
Úřad práce      

Tržby       
Dárci 24822 2125   20000 

Vlastní zdroje       
Příspěvek na péči      

Úřad vlády      
Ostatní 509409 37641   141000 

ESF – Individuální 
projekt OK 

 134581
8 

179442
3 

179442
3 

 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující 
roky. 

Zahrnutí služby 
do sítě SS OK 

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 

 

Cíl 3 Poradenství a prevence v oblasti drogové problematiky 
Opatření 3.1 Zachování činnosti Poradenského centra pro problémy se závislostmi a 

terénních programů 

Popis opatření Identifikátor: 1403846 
Cílová skupina:  

 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy 
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Věková kategorie klientů: 
Dorost (15 - 18 let) 
Mladí dospělí (19 - 26 let)  
Dospělí (27 - 64 let) 
Forma poskytování služby: 

 Terénní a ambulantní  
Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu: 
Zachováním činnosti poradenského centra a terénního programu je nadále 
umožněno setkávání uživatelů drog, popřípadě i jejich rodinných příslušníků 
s terénním pracovníkem. Terénním pracovníkem je zaměstnanec o. s. 
KAPPA-HELP Přerov. Prostory a vybavení místnosti poradenského centra 
jsou financovány z rozpočtu města. Sociální práce s uživateli drog je 
specifická forma sociální práce poskytovaná přímo na ulici v přirozeném 
prostředí uživatelů drog. Napomáhá k překonání prvotního strachu klientů z 
jakékoliv instituce. Zaměřuje se především na klienty, kteří se chovají 
rizikovým způsobem a nejsou motivováni ke změně. Terénní pracovníci 
poskytují uživatelům nealkoholových návykových látek jak sociální, tak 
zdravotní služby. Jedná se např. o sociální poradenství, výměnný program 
injekčních stříkaček, informační servis či zprostředkování detoxikace či 
léčby.  
Kontakt probíhá, jak v přirozeném prostředí uživatelů drog, tak v zázemí 
poradenského centra pro problémy se závislostmi. Poradenské centrum 
primárně slouží k poradenství osobám blízkým, aby nedocházelo ke 
stigmatizaci těchto osob. Cílem tohoto opatření je nadále udržovat se 
všemi  klienty vztah založený na vzájemné důvěře a pomoci jim zvládat 
problematiku závislostního chování, minimalizovat rizika spojená s užíváním 
drogy a chránit většinovou společnost před dopady rizikového chování např. 
sběrem pohozených injekčních stříkaček.  
Doložení potřebnosti 

 Priority rozvoje sociálních služeb, kap. 8 - Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: Jedna 
z prioritních oblastí rozvoje sociálních služeb: ambulantní a terénní 
formy služeb sociální péče 

 Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje: služba je 
zařazena v akčním plánu pro rok 2016 i 2017 

 Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2012–
2016, část 6. Sociální péče a rodina: pomoc v sociální oblasti je 
zaměřena především na děti, rodinu, seniory a osoby se zdravotním 
handicapem.  

Naší prioritou je: 
1. udržet systém sociálních služeb, jejich kvalitu a dostupnost pro všechny 
občany Olomouckého kraje, 
2. minimalizovat sociální vyloučení ohrožených skupin obyvatel v 
Olomouckém kraji a podporovat jejich sociální začleňování. 

 Studie Zmapování nových sociálních rizik, kap. 6 - Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: 
největší míra rizikovosti výskytu sociálních jevů charakteristických pro 
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cílovou skupinu osoby ohrožené návykovým jednáním je ve správním 
obvodu ORP Přerov 

 Počet kontaktů 
 Počet intervencí 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

01/2017 – 12/2019 

 Dostatek finančních prostředků 
 Zachování stanovené pracovní/provozní doby případně její rozšíření 
 Zachování rozsahu a spektra poskytovaných činností, případně 

jejich rozšíření  
 Propagace sociální služby  
 Informovanost veřejnosti o sociální službě 
 Odborné vzdělávání pracovníků 
 Zajištění návaznosti na další služby, úřady a instituce v rámci 

spolupráce 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka organizace, Město Kojetín 

Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 
Počet uživatelů 122 125 128 135 140 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Personální 
obsazení 

Pracovní pozice v přímé 
péči 

2015 
f.os./p. 

úv. 

2016 
f.os./p. 

úv. 

2017 
f.os./p. 

úv. 

2018 
f.os./p. 

úv. 

2019 
f.os./p. 

úv. 
Prac.přímé péče 2/0,2 2/0,2 2/0,2 2/0,2 2/0,2 

 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady na 
službu 

2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  45 000 67 000 70 000 73 000 76 000 
Provozní náklady 13 000 18 000 20 000 20 000 20 000 

Celkem 58 000 85 000 90 000 93 000 96 000 
Investiční náklady 0 0 0 0 0 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Finanční zdroje Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 
Kraj 10 000 13 000 14 000 15 000 16 000 

MPSV ČR 45 000 67 000 68 000 70 000 72 000 
Město Přerov 0 0 0 0 0 

Město Hranice 0 0 0 0 0 
Město Lipník n. B. 0 0 0 0 0 

Město Kojetín 3 000 5 000 8 000 8 000 8 000 
Vlastní zdroje  0 0 0 0 0 

Příspěvek na péči 0 0 0 0 0 
Úřad vlády 0 0 0 0 0 

Zdrav. pojišťovny 0 0 0 0 0 
ESF 0 0 0 0 0 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Zahrnutí služby 
do sítě SS OK 

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 
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Cíl 4 Zachování, zkvalitnění terénních programů Člověk v tísni o.p.s. 
Opatření 4.1 Zachování terénních programů Člověk v tísni o.p.s. 

Popis opatření Identifikátor:  8373997  
Cílová skupina:  Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a osoby 
sociálním vyloučením ohrožené.  
Forma poskytování služby: Terénní forma 
Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu:  
Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování 
sociální situace klienta. Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho 
sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. 
Realizace služby terénní programy 
Terénní pracovníci poskytují službu terénní programy. 
Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu 
těchto úkonů: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve 
společenském prostředí, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí: 
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 
3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 
udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální 
začleňování osob, 
4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem 
života a snižování těchto rizik. 
Bližší popis realizace jednotlivých aktivit 

 Poskytnutí informace: klient získává informace o právech, povinnostech 
a variantách řešení ve vztahu k situaci, ve které se právě nachází. Jedná 
se např. o informace z oblasti sociální, právní atp. 

 Pomoc při prosazování práv a zájmů: pomoc klientovi k tomu, aby 
mohl/uměl fakticky využít možností, o kterých je výše uvedenou službou 
informován. Zprostředkování kontaktu s právním poradcem, včetně 
případného doprovodu, zprostředkování jednání s institucemi, které se 
podílejí na řešení klientovi situace. Klient je přítomen, v případě, že je to 
v jeho zájmu, v opačném případě o schůzce předem ví, souhlasí s ní a 
přeje si, aby ji terénní pracovník svolal. 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – terénní 
pracovník (dále jen TP) může mediovat vztahy mezi klienty, rodinami 
klientů, klienty a institucemi, klientem a obcemi, apod. TP udržuje 
přehled o skutečnostech, které ovlivňují život klientů v místě poskytování 
služby obecně (jako např.: sociální, bytovou a vzdělávací politiku obce, 
„služeb“ lichvářů, prostituce, zneužívání návykových látek, apod.). 
V případě potřeby spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, 
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orgány činnými v trestním řízení a s poškozenými klienty ve smyslu 
spolupráce s Probační a mediační službou a dalšími státními i 
nestátními institucemi. 

 Pomoc při zvyšování sociálních kompetencí: klient si v rámci těchto 
služeb, prostřednictvím posílené motivace a praktického nácviku, 
prohlubuje dovednosti v oblastech základních sociálních dovedností 
(domácí rozpočet, jak získat a udržet zaměstnání, problematika hrazení 
nájemného a služeb spojených s užíváním bytu), vedení chodu 
domácnosti apod. Jedná se tedy zejména o vedení motivačních a 
aktivačních rozhovorů, prostřednictvím kterých si klient výše uvedené 
dovednosti osvojuje. Klienti jsou zároveň motivováni k průběžnému 
udržování stavu, který jim prospívá. 

Nabízíme: 

 Poskytování sociálního a právního poradenství 
 Pomoc a dlouhodobá podpora při řešení dluhů 
 Pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů 
 Doprovod při jednání na úřadech, pomoc s listinami (vysvětlení 

obsahu listin, pomoc se sepisováním žádostí) 
 Pomoc při vyřizování občanství, asistence při vyřizování dávek 

sociální péče a podpory 
 Podpora při aktivním řešení vlastní situace.  

Doložení potřebnosti:  

 "Zpráva z monitoringu obcí Kojetín, Měrovice nad Hanou a 
Obědkovice", zpracovaná v roce 2015 Mobilním týmem organizace 
Člověk v tísni, o.p.s., doporučení: zřízení občanské poradny nebo 
ambulantní formy terénních programů v kamenné kanceláři a 
dluhové poradenství. 

 Priority rozvoje sociálních služeb, kap. 8 - Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: Jedna 
z prioritních oblastí rozvoje sociálních služeb: ambulantní a terénní 
formy služeb sociální péče 

 Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje: služba je 
zařazena v akčním plánu pro rok2016 i 2017 

 Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2012–
2016, část 6. Sociální péče a rodina: pomoc v sociální oblasti je 
zaměřena především na děti, rodinu, seniory a osoby se zdravotním 
handicapem.  

Naší prioritou je: 
1. udržet systém sociálních služeb, jejich kvalitu a dostupnost pro všechny 
občany Olomouckého kraje, 
2. minimalizovat sociální vyloučení ohrožených skupin obyvatel v 
Olomouckém kraji a podporovat jejich sociální začleňování, 
3. pokračovat v podpoře aktivit směřujících k prevenci dalšího zadlužování 
občanů Olomouckého kraje 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

01/2017 – 12/2017 

 Zajištění provozních podmínek  
 Vzdělávání pracovníků 
 Zvyšování komfortu uživatelů 
 Zajištění zázemí a prostor pro pracovníky  
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Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka pobočky Olomouc Člověk v tísni, o.p.s., koordinátorka služeb 

Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 
Počet uživatelů (Kojetín) 40 40 40 40 40 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Personální 
obsazení 

Pracovní pozice v přímé 
péči 

2015 
f.os./p. 

úv. 

2016 
f.os./p. 

úv. 

2017 
f.os./p. 

úv. 

2018 
f.os./p. 

úv. 

2019 
f.os./p. úv. 

Prac.přímé péče 1/0,7 1/0,7 1/0,7 1/0,7 1/0,7 
 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady na 
službu 

2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  191352 202608 208236 213864 219492 
Provozní náklady 33179 36659 42905 42905 44105 

Celkem 224531 239267 251141 256769 263597 
Investiční náklady 0 0 0 0 0 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Finanční zdroje Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 
Obec zřizovatel      

MPSV ČR 224531 239267 251141 256769 263597 
SF EU      

Úřad práce      
Tržby       
Dárci      

Vlastní zdroje       
Příspěvek na péči      

Úřad vlády      
Ostatní      

Zdrav. pojišťovny      
ESF       

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Zahrnutí služby 
do sítě SS OK 

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 

5.3 SKUPINA „RODINA S DĚTMI“ 

POPIS CÍLOVÉ SKUPINY 

Tato cílová skupina zahrnuje rodinu s dětmi a mládeží do 26 let věku, která se ocitla v tíživé 
životní situaci a vyžaduje intenzivní pomoc a podporu. Jedná se především o rodiny zatížené 
dlouhodobou nezaměstnaností, dluhy, nízkou úrovní vzdělání, nepříznivými výchovnými 
podmínkami.  

PRIORITNÍ OBLASTI CÍLOVÉ SKUPINY  

Snahou těchto služeb je především snížit sociální vyloučení sociálně slabých rodin 
a zprostředkovat jejich kontakt se společenským prostředím. Za nezbytné je rozšiřovat 
sociální poradenství, preventivní a poradenskou činnost a ve větší míře poskytovat 
volnočasové aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin.   
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SWOT ANALÝZA PRO SKUPINU RODINA S DĚTMI 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- dostatek školských zařízení 
- fungující Azylový dům pro matky s dětmi v tísni a 

Rodinný klub Maria Charity Kojetín 
- existence krizové ubytovací jednotky provozované 

CCS Kojetín 
- fungující DDM Kojetín s širokou nabídkou 

volnočasových aktivit pro děti a mladistvé 
- široká nabídka DDM Kojetín volnočasových aktivit 

pro rodiny s dětmi 
- integrace dětí v rámci Základních škol 
- pořádání táborů a výletů pro rodiny s dětmi 
- preventivní aktivity pro děti a mládež 
- odbornost pracovníků v této oblasti 
- poskytování sociálního poradenství  sociálními 

pracovnicemi MěÚ Kojetín, Charity Kojetín a NNO 
působícími na území města Kojetín  

- dobrá informovanost široké veřejnosti o sociálních 
službách i pořádaných aktivitách 

- příznivý přístup politické reprezentace města 
- fungující proces komunitního plánování sociálních 

služeb 

- nedostatek sportovních hřišť pro trávení 
volného času dětí a mládeže 

- zcela chybí bezpečné in-line dráhy a 
cyklostezky 

- nedostatek pracovních příležitostí ve městě 
- není řešena problematika sociálního 

bydlení (levné nájmy), chybí startovací byty 
- nedostatek finančních prostředků 
- chybí odpovědnost a motivace v rodinách 
- stávající legislativa velmi omezuje využití 

dobrovolnické služby 
- nedostatečná nabídka volnočasových 

aktivit pro děti a mladistvé ze sociálně 
slabých rodin 

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 
- posílení propagace sociálních služeb 
- využívání finančních prostředků z grantových 

programů a strukturálních fondů 
- oslovování sponzorů 
- zvyšování odbornosti pracovníků 
- využití dobré komunikace mezi odborníky 

ke koncepčnímu řešení problematiky sociálně slabých 
rodin (SPOD, pediatři, zástupci školských zařízení 
atd.) 

- nebude-li účinná prevence, dojde k nárůstu 
problémových rodin, dětí a mládeže 

- zájmy dětí, mládeže i rodin mohou být 
potlačeny z důvodu nedostatku financí 

- nefunkční komunikace mezi subjekty 
- předsudky a nepřátelské postoje veřejnosti 

k řešení drogové problematiky 
- hrozba zadluženosti rodin 

POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO SKUPINU RODINA S DĚTMI 

Cíl 1 Zachování, zkvalitnění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

Opatření 1.1 Zachování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

Popis opatření Identifikátor: 9402652 
Cílová skupina:  Rodiny s nezletilým dítětem/dětmi, které se nacházejí v 
obtížné životní (sociální) situaci. 
Posláním služby je vyhledávání, motivace, poskytování sociální pomoci a 
poradenství rodinám s dětmi v obtížné životní (sociální) situaci, která je 
ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti.  
Smyslem poskytovaných služeb je pomoci rodině s problémy, které není 
schopna sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí 
rodiny a vývoj dítěte, s cílem zachování nebo obnovení funkcí rodiny.  
Důraz je kladen na dlouhodobou a intenzivní spolupráci s rodinou, 
individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv a 
oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, na prohlubování rodičovských 
schopností a dovedností.  Činnosti a kroky směřující k řešení problému 
klientské rodiny, jsou vykonávány s jejím vědomím, členové rodiny se podílí 
na řešení své situace v maximální možné míře.  
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Při poskytování služby je respektována zásada, že zájem a blaho dítěte jsou 
nadřazeny nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, přičemž není 
zpochybněna primární zodpovědnost rodičů za své děti. 
Forma poskytování služby: Terénní forma 
Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu:  Hlavním cílem sociální 
služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném 
prostředí. 
Jednotlivé cíle: 

 Prostřednictvím poradenství zvýšit kvalitu života všech členů rodiny v 
oblasti materiálních podmínek, prostředí, vztahů, zdraví, výživy, 
vzájemné péče a dalších, se zacílením na zdravý vývoj dítěte. 

 Nalézt a posílit vnitřní zdroje rodiny, aktivně zapojit její členy do řešení 
jejich obtížné životní (sociální) situace a zvýšit jejich kompetence tak, 
aby zvládli problematické situace v budoucnu řešit samostatně. 

 Pomoci rodině při vytváření podmínek pro vstup dětí do 
hlavního/běžného proudu školského vzdělávacího systému (s ohledem 
na jejich individuální potřeby) a jejich pravidelnou školní docházku, 
podpořit přípravu dětí do školy a smysluplné trávení jejich volného času 
a předcházet předčasnému ukončování vzdělávání. 

 Zapojit rodinu do běžné sítě podpůrných aktivit pro děti a rodiče, nebo 
rodinu (MŠ, družina, kroužky, kluby aj.), která je lokálně dostupná.   

 Zprostředkovat rodině další odbornou pomoc, která je lokálně dostupná. 
Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování 
sociální situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálních 
dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny.  
Doložení potřebnosti: 

 Sociodemografická analýza města Přerova, výzkum potřeb služeb na 
Přerovsku a analýzy zpracované subjektem EDUKOL vzdělávací a 
poradenské sdružení s.r.o. 

 "Zpráva z monitoringu obcí Kojetín, Měrovice nad Hanou a Obědkovice", 
zpracovaná Mobilním týmem, organizace Člověk v tísni, o.p.s. v roce 
2015 

 Priority rozvoje sociálních služeb, kap. 8 - Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: Jedna 
z prioritních oblastí rozvoje sociálních služeb: ambulantní a terénní 
formy služeb sociální péče. 

 Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje: služba je 
zařazena v akčním plánu pro rok pro rok 2016 i 2017. 

 Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2012–
2016, část 6. Sociální péče a rodina: pomoc v sociální oblasti je 
zaměřena především na děti, rodinu, seniory a osoby se zdravotním 
handicapem.  

o Naší prioritou je: 
1. udržet systém sociálních služeb, jejich kvalitu a dostupnost pro všechny 
občany Olomouckého kraje, 
2. minimalizovat sociální vyloučení ohrožených skupin obyvatel v 
Olomouckém kraji a podporovat jejich sociální začleňování, 
3. pokračovat v podpoře aktivit směřujících k prevenci dalšího zadlužování 
občanů Olomouckého kraje 
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 Studie Zmapování nových sociálních rizik, kap. 6 - Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: 
největší míra rizikovosti výskytu sociálních jevů charakteristických pro 
cílovou skupinu děti, mládež a rodina je ve správním obvodu ORP 
Přerov 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

2017 - 2019 

 zajištění provozních podmínek 
 vzdělávání pracovníků 
 propagace služby 
 zajištění zázemí a prostor pro pracovníky 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka pobočky Olomouc Člověk v tísni, o.p.s., koordinátorka služeb 

Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 
Počet uživatelů, 

pozn. uživatel = 1 
rodina/domácnost 

15 rodin 15 rodin 15 rodin 15 rodin 15 rodin 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Personální 
obsazení 

Pracovní pozice 
v přímé péči 

2015 
f.os./p. 

úv.  

2016 
f.os./p. 

úv. 

2017 
f.os./p. 

úv. 

2018 
f.os./p. 

úv. 

2019 
f.os./p. 

úv. 
Prac.přímé péče 1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 

 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady 
na službu 

2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  156780 161524 161524 164820 168840 
Provozní náklady 28842 30041 36784 36784 37984 

Celkem 185622 191565 198307 201604 206824 
Investiční náklady 0 0 0 0 0 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Finanční zdroje Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 
Obec zřizovatel      

MPSV ČR 185622 47891    
SF EU      

Úřad práce      
Tržby       
Dárci      

Vlastní zdroje       
Příspěvek na péči      

Úřad vlády      
Ostatní      

Zdrav. pojišťovny      
ESF   143674 198307 201604 206824 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Zahrnutí služby 
do sítě SS OK 

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 
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6 NAVAZUJÍCÍ SLUŽBY  

Tato kapitola zahrnuje cíle a opatření navazujících služeb ve městě Kojetíně a jeho místních 
částech Kovalovice a Popůvky. Navazující služby úzce souvisí se sociálními službami a jsou 
pro jejich vývoj podstatné. 

NAVAZUJÍCÍ CÍLE A OPATŘENÍ 

Cíl 1 Zachování nabízených služeb pro občany, kteří se ocitli v krizové 
životní situaci  

Opatření 1.1 Zachování krátkodobého ubytování v Krizové ubytovací jednotce Centra 
sociálních služeb Kojetín, p. o. 

Popis opatření Identifikátor: Jde o navazující službu, která není registrovanou sociální 
službou.  
Cílová skupina:  

 osoby, které se nacházejí v krizové situaci a potřebují ubytování na 
dobu nezbytně nutnou (zhoršený zdravotní stav,  krizová životní 
situace) 

Forma poskytování služby: krátkodobé ubytování 
Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu:  

 prevence před sociálním vyloučením 
 prvotní pomoc k získání ubytování na nezbytně nutnou dobu  
 pomoc při překlenutí tíživé životní situace 
 zachování kvalitního a důstojného bydlení 
 pocit jistoty a bezpečí   

Doložení potřebnosti  

 Obsazenost (vytíženost) krizové ubytovací jednotky (osoby a dny). 
 Počet odmítnutých žadatelů o ubytování v krizové ubytovací 

jednotce z důvodu obsazení. 
 Program rozvoje města Kojetína na období let 2015 – 2018 

(Programové prohlášení RM Kojetína)- podpora činnosti své 
příspěvkové organizace Centra sociálních služeb zabezpečující péči 
o staré a zdravotně postižené občany na území města Kojetína a 
jeho místních částí. 

 Aktivity 
k naplnění 
opatření  

01/2017 – 12/2019 

 zajištění potřebných finančních prostředků na provoz krizové 
ubytovací jednotky 

 spolupráce s dalšími organizacemi, úřady a institucemi 
 uzavření smlouvy o poskytnutí krátkodobého ubytování 
 propagace krizové ubytovací jednotky 
 informovanost široké veřejnosti   

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka organizace 
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Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 
Počet dnů k 

užívání  
212 250 250 250 250 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Personální 
obsazení 

Pracovní pozice 
v přímé péči 

2015 
f.os./p. 

úv. 

2016 
f.os./p. 

úv. 

2017 
f.os./p. 

úv. 

2018 
f.os./p. 

úv. 

2019 
f.os./p. 

úv. 
Prac.přímé péče -------- ------------ ------------- ------------- ------------- 

 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady 
na službu 

2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  0 0 0 0 0 
Provozní náklady 100 556 105 000 110 000 115 000 120 000 

Celkem 100 556 105 000 110 000 115 000 120 000 
Investiční náklady     0    0     0      0           0 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Finanční zdroje Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 
Obec zřizovatel 75 116 75 000 78 000 81 000 84 000 

MPSV ČR 
Olomoucký kraj 

     

SF EU      
Úřad práce      

Tržby  25 440 30 000 32 000 34 000 36 000 
Sponzoři      

Vlastní zdroje       
Příspěvek na péči      

Úřad vlády      
Zdrav. pojišťovny      

ESF      
* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

 

Cíl 2 Aktivizace seniorů a zdravotně postižených osob 

Opatření 2.1 Zachování volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené občany 
organizovaných Centrem sociálních služeb Kojetín, p. o. 

Popis opatření Identifikátor: Jde o navazující službu, která není registrovanou sociální 
službou.  
Cílová skupina: 

 senioři 
 osoby se zdravotním postižením  

 Forma poskytování služby:  

 terénní (zájezdy, akce v nasmlouvaných prostorách) 
 ambulantní (kulturní místnosti organizace) 

Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu: 

 aktivizace, zlepšení fyzické i psychické kondice  
 prevence sociálního vyloučení 
 uspokojování potřeb uvedených skupin občanů 
 trávení volného času dle individuálních potřeb 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
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 udržování a navazování kontaktů se svými vrstevníky 
 získávání nových poznatků 

Doložení potřebnosti  

 počet uspořádaných akcí a různých aktivit pořádaných organizací 
 počet návštěvníků pořádaných akcí a aktivit 
 počet studentů VU3V 
 zájem o vydávaný čtvrtletník „Centrálníček“ 
 návštěvnost v internetových koutcích 
 návazná služba na sociální služby poskytované organizací 
 program rozvoje města Kojetína na období let 2015 – 2018 

(Programové prohlášení RM Kojetína)- podpora činnosti své 
příspěvkové organizace Centra sociálních služeb zabezpečující péči 
o staré a zdravotně postižené občany na území města Kojetína a 
jeho místních částí 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

01/2017 – 12/2019 

 zajištění potřebných finančních prostředků na zachování rozsahu a 
kvality aktivizačních činností 

 zachování existence VU3V 
 personální zajištění organizačním pracovníkem 
 zachování vydávání čtvrtletníku „Centrálníček“ 
 prezentace pořádaných aktivit (Centrálníček, Kojetínský zpravodaj, 

informační tabule) 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka organizace 

Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 
Počet návštěvníků 936 950 950 950 950 

Počet akcí   32 32 32 32 32 
* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Personální 
obsazení 

Pracovní pozice  2015 
f.os./p.úv. 

2016 
f.os./p.úv. 

2017 
f.os./p.úv. 

2018 
f.os./p.úv. 

2019 
f.os./p.úv. 

referent 1/1,00 1/1,00 1/1,00 1/1,00 1/1,00 
 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady 
na službu 

2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  246 072 260 000 
 

280 000 300 000 320 000 

Provozní náklady 103 433 110 000 115 000 120 000 125 000 
Celkem 349 505 370 000 395 000 420 000 445 000 

Investiční náklady      
* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 
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Finanční zdroje Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 
Obec zřizovatel 349 505 370 000 395 000 420 000 445 000 

MPSV ČR Ol. kraj      
SF EU      

Úřad práce      
Tržby       

Sponzoři      
Vlastní zdroje       

Příspěvek na péči      
Úřad vlády      

Zdrav. pojišťovny      
ESF      

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

 

Cíl 3 Zachování stávající návazné služby pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory 

Opatření 3.1 Zachování poskytování Charitní ošetřovatelské služby Charity Kojetín 

Popis opatření Identifikátor: Jde o navazující službu, která není registrovanou sociální 
službou.  
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a senioři 
Forma poskytování služby: terénní, domácí péče 
Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu:  
Nejedná se o sociální službu. Služba zajišťuje komplexní ošetřovatelskou 
zdravotní péči, odběry biologického materiálu, aplikace injekcí, ošetření 
permanentních katetrů a stomií, převazy různého charakteru, měření 
krevního tlaku a jiné zdravotní úkony ordinované lékařem 
Doložení potřebnosti: 

 počet klientů 
 počet zdravotních úkonů 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

01/2017 – 12/2019 

 Zajištění kvalifikovaných zdravotních sester 
 Odborné vzdělávání pracovníků 
 Zachování stávající pracovní doby (sedm dní v týdnu, pouze 

v případě potřeby 24 hod. denně - v terminálních stádiích nemoci) 
 Uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami 
 Spolupráce s dalšími poskytovateli soc. služeb, lékaři a 

zdravotnickými zařízeními 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka Charity Kojetín, vedoucí zařízení 

Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 
Počet uživatelů 119 120 120 120 120 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 
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Personální 
obsazení 

Pracovní pozice 
v přímé péči 

2015 
f.os./p.úv. 

2016 
f.os./p.úv. 

2017 
f.os./p.úv. 

2018 
f.os./p.úv. 

2019 
f.os./p.ú

v. 
Prac.přímé péče-

zdrav. sestry 
2 + 2 /2 + 

2 DPČ 
2 + 2 /2 + 

2 DPČ 
2 + 2 /2 + 

2 DPČ 
2 + 2 /2 + 

2 DPČ 
2 + 2 /2 

+ 2 DPČ 
 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady na 
službu 

2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  841746 760 660 850000 850000 850000 
Provozní náklady 199 984 241 160 200000 200000 200000 

Celkem 1 041 730 1 001 820 1 050 000 1 050 000 1 050 
000 

Investiční náklady 0 0 300 000 0 0 
* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Finanční zdroje Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 
Obec - zřizovatel      

MPSV ČR      
SF EU      

Úřad práce      
Tržby       

Sponzoři      
Vlastní zdroje       

Příspěvek na péči      
Úřad vlády      

Ostatní  2 831 9500 300 000   
Zdrav. pojišťovny 1 046 894 941 000 1 050 000 1 050 000 1 050 

000 
ESF      

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

 

Cíl 4 Podpora prorodinných aktivit pro rodiny s dětmi 

Opatření 4.1 Udržení a rozšíření volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi prostřednictvím 
Domu dětí a mládeže  

Popis opatření Identifikátor: Jde o navazující službu, která není registrovanou sociální 
službou.  
Cílová skupina: rodina s dětmi 
Charakteristika služby: 

 Rozšíření aktivit vycházejících z potřeb rodičů a ostatních účastníků 
zájmového vzdělávání směřující k efektivnímu využívání jejich 
volného času. 

 Pro handicapované děti v rámci činnosti zájmového kroužku Klubu 
Kamarád, jsou pořádány aktivity např. cvičení na fitballe, zdobení 
perníků, keramický výukový program, beseda s fyzioterapeutem, 
trampolínky, které přispívají k rozvoji jemné a hrubé motoriky. 

Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu: 

 Podpora rodin na území města Kojetína povede k celkové stabilitě 
modelu vícegenerační rodiny a k zapojení seniorů do vzájemně 
společensky přínosných aktivit. 

 Provázanost poskytovaných návazných služeb ve městě pro 
všechny věkové kategorie občanů. 
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 Integrace dětí a mládeže se zdravotním postižením do běžné 
společnosti a umožnění žít život jejich zdravých vrstevníků. 

Doložení potřebnosti 

 Počet návštěv jednorázových akcí pořádaných pro rodiny s dětmi a 
mládež. 

 Počet rodin navštěvujících DDM Kojetín aktivity. 
 Zpětná vazba účastníků akcí pro děti se zdravotním postižením 

(dotazníky, aktivní setkávání, mítinky...). 
 Program rozvoje města Kojetína na období let 2015 – 2018 

(Programové prohlášení RM Kojetína)- podpora rodin, ať už jsou to 
mladé rodiny, rodiny s dětmi nebo rodiny se seniory. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

01/2017 – 12/2019 

 zachování rozsahu a spektra poskytovaných činností   
 propagace aktivit 
 informovanost široké veřejnosti o nabídce prorodinných aktivit 
 hledání a využívání dotačních titulů pro zajištění prorodinných aktivit 
 dostatek finančních prostředků 
 personální zajištění 
 programová nabídka  

Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 
Počet klientů 5715 5824 5900 6000 6100 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Personální 
obsazení 

Pracovní pozice  2015 
f.os./p.úv. 

2016 
f.os./p.úv. 

2017 
f.os./p.úv. 

2018 
f.os./p.úv. 

2019 
f.os./p.ú

v. 
Nepedag.prac. 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 
Pedag.pracov. 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady na 
službu 

2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  2257 2522 2600 2700 2900 
Provozní náklady 2519 2473 2440 2540 2540 

Celkem 4776 4995 5040 5240 5440 
Investiční náklady 0 0 0 0 0 

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Finanční zdroje Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 
Obec zřizovatel 800 983 1000 1100 1200 

MPSV ČR      
SF EU      

Úřad práce 183 235 240 240 240 
Tržby  1241 1250 1290 1390 1490 

Sponzoři 8 5 10 10 10 
Vlastní zdroje  70 68    

Příspěvek na péči      
KÚ Olom.kraje 2474 2454 2500 2500 2500 

Zdrav. pojišťovny      
ESF      

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

 



3. KPSS Města Kojetína  47 

Cíl 5 Zajištění informovanosti široké veřejnosti o sociálních a návazných 
službách na území města Kojetína 

Opatření 5.1 Zachování aktuálního a dostupného přehledu o sociálních službách a jejich 
poskytovatelích ve městě Kojetíně  

Popis opatření Identifikátor:  
Jde o navazující službu, která není registrovanou sociální službou.  
Cílová skupina:  

 senioři 
 zdravotně postižené osoby 
 veškerá laická veřejnost  

Forma poskytování služby:  
Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu: 
Snadno dostupné informace pro širokou veřejnost o poskytovaných 
sociálních službách a jejich poskytovatelích na území města Kojetín, a to 
prostřednictvím pravidelné aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních 
služeb, odkazů na webových stránkách města, distribucí informačních 
letáků, uveřejňováním článků v Kojetínském zpravodaji, poskytováním 
bezplatného využívání internetu na domech s pečovatelskou službou 
v prostorách Centra sociálních služeb Kojetín 
Doložení potřebnosti 

 SPRSS v OK pro roky 2015-2017 Kap. 9.2 Popis rámcových cílů a 
opatření, cíl 5 - Podpora informovanosti v oblasti sociálních služeb 
v Olomouckém kraji, opatření 5.1 Zvýšení informovanosti o 
sociálních službách. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

01/2017 – 12/2019 

 zajištění finančních prostředků 
 aktualizace webových stránek Města, poskytovatelů soc. služeb 
 pravidelné aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb 
 distribuce informačních letáků,  
 uveřejňování článků v Kojetínském zpravodaji 
 poskytování bezplatného využívání internetu na domech s 

pečovatelskou službou v prostorách Centra sociálních služeb 
Kojetín. 

 konání dnů otevřených dveří poskytovatelů soc. služeb  
 aktualizace, tisk a distribuce Katalogu poskytovatelů sociálních 

služeb ve městě Kojetíně 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka Centra sociálních služeb Kojetín, ředitelka Charity Kojetín, 
koordinátorka KPSS. 

Předpokládaný 
počet uživatelů 

nesledováno 
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7 SEZNAM OPATŘENÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH CÍLOVÝCH 
SKUPIN 

SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Cíl 1 Zachování a zkvalitnění služeb poskytovaných Centrem sociálních služeb 
Kojetín, p. o. 

Opatření 1.1 Zachování, rozvoj a zkvalitnění terénní a ambulantní pečovatelské služby 
(§40) dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění 

Cíl 1 Zachování a zkvalitnění služeb poskytovaných Centrem sociálních služeb 
Kojetín, p. o. 

Opatření 1.2 Zachování, rozvoj a zkvalitnění terénní a ambulantní soc. služby odborné 
poradenství „Poradna pro seniory“ (§37) dle zákona č.108/2006 Sb., o 
sociálních službách v platném znění 

Cíl 2 Zachování a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro osoby se 
zdravotním postižením a seniory  

Opatření 2.1 Zajistit udržitelnost, rozvoj a kvalitu stávající ambulantní služby „Dům sv. 
Josefa – centrum denních služeb“ na Charitě Kojetín dle § 45 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění 

Cíl 3 Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu 
pečujících osob a samotných uživatelů služeb – seniorů a osob se 
zdravotním postižením  

Opatření 3.1 Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu 
pečujících osob a samotných uživatelů služeb – seniorů a osob se 
zdravotním postižením prostřednictvím terénní odlehčovací služby 

OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A ETNICKÉ MENŠINY 

Cíl 1 Podpora osob, které se ocitly v náhlé životní krizi nebo jsou sociálně 
znevýhodněni 

Opatření 1.1 Zachování provozu Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Charity 
Kojetín 

Cíl 2 Zachování, zkvalitnění a aktivizace služeb pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

Opatření 2.1 Zachování rozsahu nabídky poskytovaných služeb pro osoby ohrožené 
sociální exkluzí. Zkvalitnění poskytovaných služeb. Aktivizace osob 
ohrožených sociální exkluzí. Práce s dětmi na činnostech pro jejich kvalitní 
a aktivní trávení volného času. 

Cíl 3 Poradenství a prevence v oblasti drogové problematiky 

Opatření 3.1 Zachování činnosti Poradenského centra pro problémy se závislostmi a 
terénních programů 

Cíl 4 Zachování, zkvalitnění terénních programů Člověk v tísni o.p.s. 

Opatření 4.1 Zachování terénních programů Člověk v tísni o.p.s. 
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RODINA S DĚTMI 

Cíl 1 Zachování, zkvalitnění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

Opatření 1.1 Zachování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

NAVAZUJÍCÍ SLUŽBY 

Cíl 1 Zachování nabízených služeb pro občany, kteří se ocitli v krizové životní 
situaci  

Opatření 1.1 Zachování krátkodobého ubytování v Krizové ubytovací jednotce Centra 
sociálních služeb Kojetín, p. o. 

Cíl 2 Aktivizace seniorů a zdravotně postižených osob 

Opatření 2.1 Zachování volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené občany 
organizovaných Centrem sociálních služeb Kojetín, p. o. 

Cíl 3 Zachování stávající návazné služby pro osoby se zdravotním postižením a 
seniory 

Opatření 3.1 Zachování poskytování Charitní ošetřovatelské služby Charity Kojetín 

Cíl 4 Podpora prorodinných aktivit pro rodiny s dětmi 

Opatření 4.1 Udržení a rozšíření volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi prostřednictvím 
Domu dětí a mládeže  

Cíl 5 Zajištění informovanosti široké veřejnosti o sociálních a návazných 
službách na území města Kojetína 

Opatření 5.1 Zachování aktuálního a dostupného přehledu o sociálních službách a jejich 
poskytovatelích ve městě Kojetíně  
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POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ 

- SWOT analýza stávajících sociálních služeb  
- Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve městě Kojetíně 
- Přehled finančních toků poskytovatelů sociálních služeb v Kojetíně v letech 2012 - 2015  
- Dotazníkové šetření – potřeby veřejnosti 
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015 - 2017 
- Zmapování sociálních rizik v Olomouckém kraji 
- Analýza sociálních služeb Olomouckého kraje-komparace a shrnutí 
- Akční plány rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje 
- Programové prohlášení Rady města Kojetína 
- Český statistický úřad 
- Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je nám ctí poděkovat všem,  
kteří se podíleli na tvorbě komunitního plán. 
Řídící skupina KPSS 
 






