
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 

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 

 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady na 
službu 

2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  1522536 1728850 1640000 1640000  

Provozní náklady 457775 483650 476685 476685  

Celkem 1980311 2212500 2116685 2116685 2300000 

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   1740000 

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 1776685  

* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 
Zahrnutí služby 
do sítě sociálních 
služeb OK 

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 

 

 


