
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. 

• 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 rodinaa 

pro cílovou skupinu etnické menšinyje 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. 

• 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  1631865 1534300 1559000 1559000 1631000 

Provozní náklady 315766 229784 235423 235423 280000 



Celkem 1947631 1764084 1794423 1794423 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 1413400 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 

 1345818 1794423 1794423  

* 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. 

 

 


