
Cíl 3 
Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu pečujících 
osob a samotných uživatelů služeb – seniorů a osob se zdravotním 
postižením  

Opatření 3.1 
Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu pečujících 
osob a samotných uživatelů služeb – seniorů a osob se zdravotním postižením 
prostřednictvím terénní odlehčovací služby 

Popis opatření 

Identifikátor: nová služba 
Cílová skupina: 
• osoby se zdravotním postižením od 19 let  

• senioři se sníženou soběstačností 

• pečující osoby 

Forma poskytování služby:terénní 
 
Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu: 
• Odlehčení pečujícím osobám, zastoupení pečujících osob a poskytnutí 

nezbytného času k odpočinku a regeneraci, nebo k vyřízení osobních, 

pracovních aj. záležitostí. 

• Prevence a minimalizacesociální izolace a řešení jejího dopadu na cílovou 

skupinu, podpora sociálního začleňování. 

• Zvýšení počtu seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří budou moci 

setrvat v domácím prostředí bez nutnosti umístění v pobytovém zařízení, 

zachování sociálních a rodinných vazeb. 

• Zvýšení kvality života rodin a zachování důstojnosti cílové skupiny 

• 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 povedou k zachování, případně rozvoji 

dovedností a schopností v sebeobsluze. 

• Poskytnutí podmínek a příležitostí pro seberealizaci uživatelů, podpora 

jejich samostatnosti a aktivnějšího prožívání stárnutí. 

• Zvýšení připravenosti na předpokládaný nárůst počtu seniorů v průběhu 

dalších let. 

• Dopad do finanční sféry – upřednostnění levnější domácí péče před 

finančně náročnější pobytovou péčí. 

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. 

• 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. zvýšit kapacity sociálních služeb pro osoby s demencí na 

území Olomouckého kraje. 

• Analýza potřebuživatelů sociálních služeb v Kojetíně – I odd. Závěry 

a sociotechnická doporučení: rozvíjet a rozšiřovat odlehčovací 

služby. 

• Analýza sociálních služeb Olomouckého kraje-komparace a shrnutí, 

kap.2Komparacepotřeb cílové skupiny osoby se zdravotním postižením -  

uživatelů služeb, potřeb zadavatelů a poskytovatelů registrovaných 

sociálních služeb, 2.3 Doporučení v rámci řešení situace: rozšířit 

odlehčovací služby ve všech ORP. 

• Jednání Charity Kojetín se zástupci obcí v rámci Mikroregionu Střední 

Haná, písemné potvrzení potřebnosti terénní služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením v těchto obcích, kde nefunguje žádná sociální 

služba a potřební občané se nemají na koho obrátit (Křenovice, Měrovice 

n/H., Stříbrnice, Uhřičice, Polkovice, Lobodice, Oplocany, Vrchoslavice, 

Nezamyslice aj.). 

• Dotazníkové šetření Charity Kojetín mezi pečujícími osobami 

• V regionu jižního cípu Olomouckého kraje chybí terénní sociální služba 

poskytující pomoc a podporu pečujícím osobám i samotným seniorům a 

osobám se zdravotním postižením. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

2017-2019 
• Žádost o zařazení terénních odlehčovacích služeb do sítě sociálních služeb 

Olomouckého kraje. 

• Registrace terénních odlehčovacích služeb na Krajském úřadě 

Olomouckého kraje. 

• Zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na zahájení provozu 

terénních služeb, především na vybudování pracovního zázemí a zajištění 

dopravních prostředků s úpravou na převoz lidí na invalidním vozíku. 

• Výběr nových kvalifikovaných pracovníků. 

• Zajištění vzdělávání pracovníků směřující ke zvyšování jejich kompetencí 

v návaznosti na potřeby uživatelů. 

odpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka Charity Kojetín  



Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 

Počet uživatelů 0 0 0 20 25 
*Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následujícíroky. 

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 

0 0 0 3/2,9 3/2,9 

 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady na službu 2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  0 0 0 765.000 785.000 

Provozní náklady 0 0 0 95.000 95.000 

Celkem 0 0 0 860.000 880.000 

Investiční náklady 0 0 0 0 0 
*Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následujícíroky. 

Finanční zdroje 

Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 

Obec zřizovatel      

MPSV ČR    400.000 400.000 

SF EU      

Úřad práce      

Tržby     250.000 270.000 

Sponzoři    70.000 70.000 

Vlastní zdroje     140.000 140.000 

Příspěvek na péči      

Úřad vlády      

Zdrav. pojišťovny      

ESF      
*Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následujícíroky. 

Zahrnutí služby 
do sítě sociálních 
služeb OK 

Služba není zahrnuta do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 

 

 


