
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 

• 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 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 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                
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 349 505 370 000 395 000 420 000 445 000 

MPSV ČR 
Olomoucký 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. 

 


