
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,  krizováživotní situace) 

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

• prevence před sociálním vyloučením 

• prvotní pomockzískání 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 oubytování v krizové ubytovací jednotce 

z důvodu obsazení. 

• Program rozvoje města Kojetína na období let 2015 – 2018 (Programové 

prohlášení RM Kojetína)- podpora činnostisvé příspěvkové 

organizaceCentra 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 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 


