
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 činnostisvé příspěvkové 

organizaceCentra 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.úv. 

2016 
f.os./p.úv. 

2017 
f.os./p.úv. 

2018 
f.os./p.úv. 

2019 
f.os./p.úv. 

Prac.přímé 
péče 

1/0.4 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 
sociálních 
služeb OK 

Služba není zahrnuta do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 

 

 
 


