
Cíl 2 
Zachování a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory 

Opatření 2.1 
Zajistit udržitelnost, rozvoj a kvalitu stávající ambulantní služby „Dům sv. 
Josefa – centrum denních služeb“ na Charitě Kojetín dle § 45 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění 

Popis opatření 

Identifikátor: 7448197 
Cílová skupina:osoby se zdravotním postižením od 19 let a senioři se sníženou 
soběstačností, kteří jsou schopni převozu a nevyžadují celodenní odbornou 
zdravotnickou péči 
 
Forma poskytování služby:ambulantní 
 
Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu: 
• Prevence a minimalizování sociální izolace a řešení jejího dopadu na 

cílovou skupinu, podpora sociálního začleňování. 

• Prodloužení setrvání uživatelů v domácím prostředí bez nutnosti umístění 

v pobytovém zařízení, zachování sociálních a rodinných vazeb, zkvalitnění 

života rodin. 

• Poskytnutí pocitu bezpečí a pomoci osobám s demencí i ostatním 

uživatelům v náročných situacích, které nejsou schopni zvládnout samibez 

pomoci druhých. 

• Nabídka činností, které u uživatelů vedou k zachování, případně rozvoji 

dovedností a schopností v sebeobsluze. 

• Poskytnutí podmínek a příležitostí pro seberealizaci uživatelů, podpora 

jejich samostatnosti a aktivního prožívání stárnutí. 

• Zastoupení pečující osoby a poskytnutí nezbytného času k odpočinku a 

regeneraci, nebo k vyřízení všech osobních, pracovních aj. záležitostí. 

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, kdy narůstá počet starších lidí. 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. 

• 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 

jezaměřena 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. zvýšit kapacity sociálních služeb pro osoby s demencí na území 

Olomouckého kraje. 

• V regionu jižního cípu Olomouckého kraje se jedná o 

jedinouambulantní službu poskytující pomoc a podporu seniorům a 

osobám se zdravotním postižením. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

01/2017- 12/2019 
• Zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na zachování 

rozsahu a zvyšování kvality poskytované služby. 

• Zajištění vzdělávání pracovníků směřující ke zvyšování jejich odbornosti a 

kompetencí v návaznosti na potřeby uživatelů. 

• Realizace současných a doplňování nových aktivit a metod práce podle 

potřeb uživatelů služby. 

• Pokračování v nabídce svozu a rozvozu uživatelů charitním automobilem. 

• Zajištění automobilu s úpravou pro převoz lidí na invalidním vozíku. 

odpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka Charity Kojetín,  vedoucí sociální služby 

Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 

Počet uživatelů 22 21 20 20 21 
* 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 

3 / 2,49 3 / 2,48 3 / 2,48 3 / 2,48 3 / 2,48 

 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady na 
službu 

2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  999828 958100 999800 1030000 1050000 

Provozní náklady 282746 279400 283000 295000 305000 

Celkem 1282574 1237500 1282800 1325000 1355000 

Investiční náklady 0 0 150000 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 989200 978100 1000000 1050000 1100000 

SF EU      

Úřad práce      

Tržby  99349 110000 115000 115000 115000 

Dárci 103595     

Vlastní zdroje       



Příspěvek na péči      

Úřad vlády      

Ostatní  90430 149400 317800 160000 140000 

Zdrav. pojišťovny      

ESF      
* 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. 

 

 


