
pracovní skupina

OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM 

POSTIŢENÍM

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ



SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY

POSKYTOVATELÉ

 Centrum pro zdravotně 
postižené 

 CSS Lidická Prostějov

 Český červený kříž

 Charita Prostějov
Lazariánský servis

 OS LIPKA

 OS Podané ruce

 OS Pomocná ruka

 Sociální služby Prostějov

 SONS, odbočka Prostějov

 Svaz tělesně postižených ČR

 Tyflo Centrum Olomouc,  
reg.prac.PV

ZADAVATEL

 MěÚ Prostějov 

UŢIVATELÉ

 Asociace Radost

 Klub stomiků

 LDN Nemocnice 
Prostějov

 Prostějovští vozíčkáři

 Sedmikráska

 SNN

 SPCCH Prostějov

 SPMP

 Svaz tělesně 
postižených ČR



PROJEDNÁVANÁ TÉMATA

 Organizační struktura pracovní skupiny

 Jednací řád pracovní skupiny

 Zmapování stávajících sluţeb poskytovatelů

 Motto KP SS

 školení účastníků KP SS

 Vytvoření SWOT analýzy pracovní skupiny  Osoby se 
zdravotním postiţením 

 Připomínky k  sociodemografické analýze

 Podíl na  výzkumu potřeb  uţivatelů sociálních sluţeb 
(náměty, návrhy, očekávání) podíl členů PS na jeho 
realizaci 



PROJEDNÁVANÁ TÉMATA

 Záměr tvorby Plánu rozvoje sociálních sluţeb (poslání a 
cíl procesu)

 Jednání o dalších krocích při realizaci KP SS ve městě 
Prostějově

 Altualiuace SWOT analýzy

 Příprava veřejného setkání dne 19.11.2009

 Analýza poskytovatelů a analýza financování sociálních 
sluţeb 



SWOT ANALÝZA - SILNÉ STRÁNKY

 Široká síť organizací, sdruţující osoby se zdravotním 
postiţením.

 Zájem zúčastněných na zkvalitňování sociálních sluţeb o 
vybudování chybějících sociálních sluţeb.

 Komunikace a spolupráce organizací nestátního 
neziskového sektoru navzájem i s ostatními poskytovateli.

 Kvalifikovaný a erudovaný tým pracovníků v oblasti 
sociálních sluţeb s potřebnou motivací, ochotou věnovat 
volný čas a iniciativním vedením.

 Zvyšující se počet členů organizací sdruţující osoby se 
zdravotním postiţením.

 Zmapování sítě sociálních sluţeb ve městě Prostějově a 
zahájení komunitního plánování.



SWOT ANALÝZA - SLABÉ STRÁNKY

 Niţší informovanost občanů o nabídce sociálních sluţeb a  o 
moţnostech pracovního uplatnění osob se ZP.

 Chybějící sluţby:     chráněné bydlení

pro osoby s alzheimerovou nemocí 

sociálně aktivizační sluţby 

 Nedostatečná kapacita sluţeb respitní péče.

 Nepříznivá situace osob, kteří čekají na přiznání příspěvku na péči, 
nepřiměřeně dlouhá doba čekání na výsledek posouzení ţádosti           
o PNP či ostatních příspěvků a sociálních dávek ze strany LPK.

 Nedostatečné finanční krytí sociálních sluţeb pro osoby s psychickým 
onemocněním. 

 V Prostějov není zpracovaná metodika rozdělování veřejné finanční 
podpory pro poskytovatele sociálních  sluţeb.

 Nízká kapacita MHD pro osoby s tělesným postiţením, včetně 
nedostatečného časového harmonogramu a frekvence spojů,  absence 
těchto spojů o víkendech a volných dnech.



SWOT ANALÝZA - PŘÍLEŽITOSTI

 Vyuţití strukturálních fondů EU pro zabezpečení chybějících 
sociálních sluţeb.

 Navázání kontaktů se zástupci z města a regionu  v nejvyšších 
zákonodárných orgánech za účelem připomínkování 
navrhovaných legislativních změn v Zákoně o sociálních 
sluţbách č. 108/2006 Sb. 

 Rozšířit spolupráci s KÚ Olomouckého kraje – např. moţností 
zapojení do práce komisí, pracovních skupin, prostřednictvím 
tzv. „malých dotací“, apod. 

 Vytvořit podmínky a rozšířit moţnosti sociálního podnikání a 
sociální ekonomie, zaměřené především na zaměstnávání osob  
se zdravotním postiţením.

 Rozšířit vzájemnou spolupráci poskytovatelů sociálních sluţeb 
při realizaci projektů ESF, včetně rozšíření spolupráce s městem 
Prostějov.



SWOT ANALÝZA - OHROŽENÍ

 Nejistota v oblasti finančního zázemí ze strany organizací 
poskytujících sociální sluţby i ze strany uţivatele.

 Novelizace zákona o sociálních sluţbách, obavy ze sníţení 
příspěvku na péči, z dalšího zvýšení úhrad.

 Vysoký podíl finanční spoluúčasti na projektech 
financovaných z prostředků ESF EU znemoţňuje menším 
poskytovatelům zapojit se do projektové činnosti.

 Nejistota udrţitelnosti jiţ realizovaných projektů a 
udrţitelnosti některých, zejména aktivizačních sociálních 
sluţeb. 

 Sníţení zájmu uţivatelů o ambulantní sociální sluţby 
z důvodů  nepřipouštění si potřeby pomoci, zvýšení podílu 
úhrady uţivatele za sociální sluţby. 



Děkuji za pozornost

Miluše Hovorková
OS Pomocná ruka Prostějov

Mgr. Renata Čekalová
OS LIPKA Prostějov


