
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

VE MĚSTĚ PROSTĚJOV

Pracovní skupina 

SENIOŘI



Složení pracovní skupiny

Za poskytovatele

• Michal Juryšek, CSS Prostějov, p.o.

• Vladimíra Zhorová, DD Nerudova ul., p.o., Prostějov

• Květoslava Šťastná, ADP Sanco

• Blanka Vlachová, ADP Sanco

• Marie Schwarzerová, Charita Prostějov

• Zuzana Francová, Charita Prostějov

• Kateřina Fajstová, Podané ruce

• Dana Lexmanová, OS Pomocná ruka

• Věra Palacká, DC Adra

• Miluše Kmoščáková, Sociální služby Prostějov, p.o.



Za zřizovatele

• Štěpánka Šimková, MÚ Prostějov

Za uživatele

• Jitka Grumlíková

• Naděžda Surmová

• Eva Štouračová



Cílová skupina

Osoby ve věku nad 65 let, které jsou z důvodu věku a

zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby,

zaměřené na zajištění potřebné pomoci směřující k uspokojení

jejich fyzických a psychických potřeb



Cíle pracovní skupiny seniorů:

• Navázání a prohloubení spolupráce mezi poskytovateli, 

uživateli a zadavateli sociálních služeb

• Podrobné zmapování všech poskytovatelů sociálních služeb

• Stanovení priorit v poskytování sociálních služeb v regionu 

Prostějova

• Zviditelnit finanční zdroje a finanční toky v sociální oblasti v 

regionu Prostějova

• Zjistit spokojenost uživatelů s poskytovanými službami

• Vypracovat prognózu potřebnosti jednotlivých druhů 

sociálních služeb



Poslání pracovní skupiny seniorů  při 

tvorbě komunitního plánu

• Posláním pracovní skupiny pro seniory je zpracování souboru 

opatření směřujících k vybudování funkční sítě poskytovatelů 

sociálních služeb pro seniory města Prostějov v takovém 

rozsahu a kapacitě, aby svojí činností byly schopny uspokojit 

potřeby seniorů závislých na pomoci jiné fyzické osoby.



Témata projednávaná na pracovní 

skupině seniorů

• Ustanovení organizační struktury pracovní skupiny

• Projednání a schválení jednacího řádu pracovní skupiny

• Navržení „motta“ KPSS

• Kompletní zmapování poskytovatelů sociálních služeb pro 

cílovou skupinu seniorů

• Vypracování SWOT analýzy pro cílovou skupinu seniorů

• Stanovení poslání a cílů pracovní skupiny seniorů

• Očekávání od výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb

• Očekávání od sociodemografické analýzy

• Aktualizace a kompletace  SWOT analýzy

• Zadání výzkumu potřeb uživatelů



Východiska při plánování sociálních 

služeb pro seniory

• Současná kapacita poskytovatelů zejména pobytových zařízení 
je nedostačující

• Počet pracovníků organizací poskytujících terénní sociální 
služby je nedostačující 

• Demografický vývoj v městě Prostějov směřuje k nárůstu 
podílu osob nad 65 let , v dlouhodobém horizontu v roce 2050 
vzroste procentuální zastoupení této skupiny obyvatel ze 
současných 14% na 33 %

• Současně lze  očekávat  početní nárůst nejstarší seniorské 
složky ve věku nad 80 let, který si vyžádá  zvýšené nároky na 
péči o tyto osoby



Děkuji Vám za pozornost

PhDr. Miluše Kmoščáková

Sociální služby Prostějov, p.o.


