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1. PŘEDMĚT A CÍL ANALÝZY POSKYTOVATELŮ
Analýza poskytovatelů sociálních služeb ve městě Prostějově byla zpracována v rámci projektu
“Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově“, jehož cílem je dokončit
započaté procesy plánování sociálních služeb, zefektivnit vynaložené finanční prostředky na tyto
služby a vytvořit pevné organizační struktury. Realizace projektu byla zahájena 1. 3. 2012, projekt
bude ukončen dne 28. 2. 2014.
Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený proces, který je mimo jiné zaměřen na zjišťování
potřeb občanů města, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb a vymezení zdrojů v této oblasti.
Smyslem komunitního plánování je pak hledání nejlepších řešení při naplňování zjištěných potřeb
v oblasti sociální péče a služeb. Jedná se tedy o metodu plánování sociálních služeb na úrovni
samosprávného celku, které plně akceptuje místní specifika, potřeby jednotlivých cílových skupin
uživatelů i potencionálních zájemců o služby i potřeby jednotlivých občanů. Celý proces je naplňován
v partnerské spolupráci místní samosprávy, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb.
Jedním z nezbytných informačních zdrojů a podkladů pro zpracování střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb, tzv. komunitního plánu, je Analýza poskytovatelů sociálních služeb spolu s Analýzou
finančních zdrojů. Analýza poskytovatelů je kvantitativním „zmapováním“ současné situace v oblasti
sociálních služeb v našem městě, nepopisuje ani nehodnotí kvalitu poskytovaných služeb. Zjištěné
informace neslouží jen ke zpracování této analýzy, ale budou využity i při zpracování tzv. Katalogu
sociálních služeb ve městě Prostějově, určeného pro širokou veřejnost a zejména pro zpracování
Střednědobého plánu sociálních služeb ve městě Prostějově na léta 2014-2016.

Cílem předložené analýzy poskytovatelů sociálních služeb ve městě Prostějově je:
-

aktualizovat základní údaje o poskytovatelích sociálních služeb v našem městě (např.
identifikační údaje, právní forma, územní působnost, apod.)

-

zjistit a popsat aktuální informace o poskytovaných sociálních službách (druhy a formy
poskytovaných služeb, cílové skupiny a počty uživatelů, personální zajištění služby, apod.)

-

identifikovat chybějící či problematické oblasti v síti sociálních služeb (např. dostupnost
či návaznost poskytovaných služeb, chybějící články poskytované péče, apod.)

2. SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT
Výchozím a nejširším zdrojem informací pro zpracování analýzy poskytovatelů sociálních služeb
se stal tzv. zjišťovací dotazník, který byl poskytnut v elektronické či tištěné formě všem
poskytovatelům sociálních služeb v našem městě. Do obsahového koncipování dotazníku se zapojili
členové řídící skupiny i všech pracovních skupin projektu. V rámci dotazníkového šetření, které se
uskutečnilo v II. čtvrtletí roku 2013, bylo osloveno celkem 20 subjektů. Potřebné informace ve
stanoveném termínu poskytlo 16 poskytovatelů, po termínu 4 poskytovatelé, přesto byly zjištěné
informace zařazeny do celkových výstupů této analýzy.
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Po zpracování dotazníkového šetření a dokončení souhrnných výstupů obou analýz bylo zjištěno,
že poskytnuté informace od čtyř poskytovatelů nesouhlasí s informacemi uvedenými
v benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji. Příčiny byly zejména organizačního
charakteru. Např. změna vedoucího pracovníka organizace poskytující sociální služby, nedostatečná
informovanost pracovníka poskytovatele, který vyplnil dotazník, dlouhodobá pracovní nepřítomnost
vedoucího pracovníka poskytovatele, apod. Situace si však vynutila druhé, dílčí dotazníkové šetření,
jehož výsledky byly zapracovány do konečné souhrnné analýzy.
Je možné konstatovat, že analýza poskytovatelů sociálních služeb ve městě Prostějově zahrnuje
informace získané od 20 poskytovatelů registrovaných sociálních služeb.
Zapojení poskytovatelů do procesu komunitního plánování je dobrovolné. Proto si velmi ceníme,
že požadované informace poskytlo všech 20 poskytovatelů, kterým náleží velké poděkování
za aktivní přístup nejen k dotazníkovému šetření, ale i k celému k procesu komunitního plánování.
Ke zpracování analýzy poskytovatelů, zejména ke zjištění základních identifikačních údajů
poskytovaných sociálních služeb ve městě Prostějov, byly využity i další informační zdroje:
-

Seznam poskytovatelů sociálních služeb KÚ Olomouckého kraje

-

Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji

-

Územní dostupnost sociálních služeb v Olomouckém kraji

-

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2012 vydaná MPSV ČR

-

SWOT analýzy pracovních skupin KP SS 2013

-

Analýza poskytovatelů sociálních služeb ve městě Prostějově 2009

3. POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ
Ve městě Prostějově poskytuje 20 subjektů celkem 39 registrovaných sociálních služeb.
Oproti analýze poskytovatelů, provedené v rámci analytické fázi projektu „Vytvoření střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově“ na přelomu roku 2009 a 2010, došlo v konečném
součtu k poklesu počtu poskytovatelů pouze o jeden subjekt (v roce 2009 bylo 21), stejně tak došlo
k poklesu počtu poskytovaných služeb o jednu (v roce 2009 poskytováno 40 sociálních služeb).


Činnost ukončilo Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, regionální pracoviště
Prostějov, které poskytovalo celkem čtyři sociální služby – odborné sociální poradenství pro
osoby se zdravotním postižením a seniory, telefonickou krizovou pomoc, sociálně aktivizační
služby pro osoby se ZP a terénní programy.



Občanského sdružení sociální pomocí Prostějov v roce 2011 ukončilo registraci sociální služby
odborného sociálního poradenství pro osoby bez přístřeší (muže i ženy).



TyfloCentrum, Olomouc, o. p. s, regionální středisko Prostějov oproti roku 2009 neposkytuje
registrovanou sociální službu průvodcovské a předčitatelské služby.



Dvě poskytované sociální služby jsou oproti roku 2009 zařazeny do návazných sociálních služeb:
 Svaz tělesně postižených ČR, okresní organizace Prostějov nadále provozuje půjčovnu
rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a rodinné příslušníky jako
návaznou sociální službu.
 Centrum podpory cizinců, sdružení Žebřík i nadále poskytuje potřebné služby pro cizince multikulturní klub pro rodiče s dětmi jako návaznou sociální službu.
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Oproti roku 2009 však také bylo zahájeno poskytování nových sociálních služeb v souladu
se Střednědobým plánem sociálních služeb ve městě Prostějově na roky 2010 – 2013.
 Charita Prostějov, c. o. zahájila provoz Domova Daliborka, ve kterém je poskytována
odlehčovací služba pro dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a sociální služba chráněné bydlení, je
určena pro dospělé osoby s lehkým a středním mentálním postižením a jejich pečující
rodiče - seniory nad 65 let věku se sníženou soběstačností.
 Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov změnilo právní formu i název. Nyní poskytuje
potřebné služby pod názvem Azylové centrum Prostějov, o. p. s. Poskytované služby také
rozšířilo o služby pro osoby bez přístřeší, rodiny s dítětem o Azylový dům pro osamělé
rodiče s dětmi - ADDAR.

3.1.Přehled registrovaných sociálních služeb

Název poskytovatele
1

ADP-SANCO s. r. o.

Název registrované sociální služby
1
2
3

2

3

Azylové centrum
Prostějov, o. p. s.

Centrum sociálních služeb
Prostějov, p. o.

5

Nízkoprahové denní centrum

6

Terénní program

7

Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmiADDAR

Pražská 1,
796 01 Prostějov

8

Domov pro seniory

9

Domov se zvláštním režimem

Lidická 2924/86,
796 01 Prostějov

Člověk v tísni, o. p. s.

6

Domov důchodců
Prostějov, p. o.
Fond ohrožených dětí, o.
s.

Azylový dům
Noclehárna

11
5

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
Terénní programy pro osoby v nepříznivé
soc. situaci

12 Domov pro seniory
13

Sociálně aktivizační služby pro rodiče s
dětmi

14 Chráněné bydlení
7

Charita Prostějov, c. o.

15 Odlehčovací služba
16 Pečovatelská služba
17

8
9
10

Denní stacionář pro osoby s psychickým
onemocněním

Občanské sdružení
„Pomocná ruka“

18 Osobní asistence

Občanské sdružení LIPKA

19 Denní stacionář
20 Sociálně aktivizační služby pro seniory

Podané ruce, o. s. –
Projekt OsA

Vrahovická 721/109
798 11 Prostějov

4

10
4

Sociální služby ve zdravotnických
zařízeních
Domácí zdravotní péče

Adresa

21 Osobní asistence

Určická 101,
796 01 Prostějov

Rostislavova 26,
796 01 Prostějov
Nerudova 1666/70,
796 01 Prostějov
Kostelecká 4,
796 01 Prostějov
Daliborka 10,
796 01 Prostějov
Polišenského 1,
796 01 Prostějov
Školní 32,
796 01 Prostějov
Tetín č. 1506/1,
796 01 Prostějov
Polišenského 3,
796 01 Prostějov
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11

Romodrom, o. s.

12

Společnost Podané ruce,
o. p. s.

13

Sjednocená organizace
nevidomých a
slabozrakých SONS,
oblastní odbočka
Prostějov

14
15

16

Sociální služby Prostějov,
p. o.
Středisko rané péče SPRP
Olomouc, o. s.
Středisko sociální
prevence, p. o. Olomouc,
Poradna pro rodinu
Prostějov

22
23

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
Kontaktní centrum -nízkoprahové zařízení
pro uživatele návykových látek
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

24
25 Terénní program
26

Sociálně aktivizační služby pro osoby se
zrakovým postižením a seniory

27

Odborné sociální poradenství pro osoby
se zrakovým postižením

28 Pečovatelská služba
29 Denní stacionář
30 Raná péče
31
32

Odborné sociální poradenství - Poradna
pro rodinu
Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím

Vápenice 31,
796 01 Prostějov
Vrahovická 83,
798 11 Prostějov
Západní 27, 796 01
Prostějov - Krasice

Svatoplukova 15,
796 01 Prostějov
Bezručovo nám. 9,
796 01 Prostějov
Pod Kosířem 27,
796 01 Prostějov
Střední novosadská
52, 779 00 Olomouc
Bezručovo nám. 9,
796 01 Prostějov

33 Odborné sociální poradenství
17

Svaz neslyšících
a nedoslýchavých v ČR

34

Sociálně aktivizační služby pro osoby se
sluchovým postižením

Svatoplukova 15,
796 01 Prostějov

35 Tlumočnické služby
18

Svaz tělesně postižených
v ČR

19

TyfloCentrum, Olomouc,
o. p. s.

20

Žebřík, o. s.

36

Sociálně aktivizační služby pro tělesně
postižené a seniory

37 Sociální rehabilitace
38
39

Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se ZP
Odborné sociální poradenství - poradna
pro cizince

Kostelecká 17,
796 01 Prostějov
Kostelecká 4165/17,
796 01 Prostějov
Vrahovická 83,
796 01 Prostějov

3.2. Přehled neregistrovaných - návazných sociálních služeb

Jedním z výstupů uskutečněného dotazníkového šetření je vytvoření uceleného přehledu
poskytovatelů neregistrovaných, tzv. návazných sociálních služeb, které tvoří nedílnou součást široké
nabídky sociálních služeb ve městě. Celkem se jedná o 19 subjektů, z toho 16 nestátních neziskových
organizací, Magistrát města Prostějova, Domovní správu a jednu organizaci MV ČR.

Název organizace

Název návazné služby

Adresa

1

Asociace rodičů a přátel zdr. post.
1
dětí v ČR, Klub „Radost“

Volnočasové aktivity rodiny
s dětmi se zdr. postižením

Wolkerova 22,
796 01 Prostějov

2

Centrum pro rodinu, o. s.
Prostějov

2

Mateřské a rodinné centrum

J. V. Sládka 2, 796 01
Prostějov - Krasice

3

Člověk v tísni, o. p. s.

3
4

Kariérní poradenství
Podpora vzdělávání

Rostislavova 26,
796 01 Prostějov

5

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klub stomiků Prostějov, o. s.
Klub studentů, rodičů, přátel
CMG v Prostějově
Magistrát města Prostějova,
odbor sociálních věcí
Občanské sdružení Mateřské
centrum Cipísek Prostějov
Občanské sdružení Prostějovští
vozíčkáři
Poradenské centrum sociálních
služeb OK, p. o.
Probační a mediační služba České
republiky, středisko Prostějov
Sedmikráska, občanské sdružení
Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR, o.s.
Středomoravská nemocniční a.s.,
nemocnice Prostějov
Svatolazarská komenda
Lazariánský servis o. s.
Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, o. s.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s.
Žebřík, o. s. - Centrum podpory
cizinců,
Domovní správa Prostějov, s.r.o.

5

Poradenství a klubová činnost
pro osoby se stomií

Mathonova 291/1
796 01 Prostějov
Komenského 17,
796 01 Prostějov

6

Informační centrum pro mládež

7

Klub důchodců

Svatoplukova 15,
796 01 Prostějov

8

Preventivní aktivity na podporu
rodiny

Sídliště svobody 6,
796 01 Prostějov

9

Aktivizační činnosti, klubová
činnost

Kostelecká 17,
796 01 Prostějov

10

Poradna pro rodinu Prostějov

Bezručovo nám. 9,
796 01 Prostějov

11

Mediace, probace, práce
s oběťmi trestných činů

12

Poradenství pro nemocné celiakií

13

Dobrovolná dopomoc

14

Volnočasové aktivity, klubová
činnost

Družstevní 17
796 01 Prostějov

15

Základní sociální poradenství

Mathonova 291/1,
796 04 Prostějov

16

Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek

Hacarova 2
796 04 Prostějov

17

Osvětová, edukační a
poradenská činnost

Kostelecká 4165/17,
796 01 Prostějov

18

Půjčovna kompenzačních
pomůcek

Kostelecká 4165/17
796 01 Prostějov

19

Multikulturní klub pro rodiče
s dětmi

Vrahovická 83,
796 01 Prostějov

20
29

Domy s pečovatelskou službou
v Prostějově

Pernštýnské nám. 8,
796 01 Prostějov

Svatoplukova 53,
796 01 Prostějov
Kostelecká 17,
796 01 Prostějov
Svatoplukova 15,
796 01 Prostějov

3.3. Právní formy poskytovatelů sociálních služeb

Z celkového počtu 20 poskytovatelů registrovaných sociálních služeb ve městě Prostějově je celkem
10 (tj. 50 %) občanských sdružení, čtyři poskytovatelé (tj. 20 %) jsou příspěvkovými organizacemi
Olomouckého kraje, čtyři organizace (tj. 20 %) mají statut obecně prospěšné společnosti, po jednom
poskytovateli (tj. 5 %) je církevní organizace a společnost s ručením omezeným (5 %).
Nejvýraznější změnou oproti analýze poskytovatelů z roku 2009 je snížení počtu poskytovatelů
registrovaných sociálních služeb s právní formou občanské sdružení. Celkem se jedná o pokles ze 13
na deset občanských sdružení. Jedno občanské sdružení poskytující sociální služby zaniklo, dvě
se transformovala na obecně prospěšné společnosti.
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Právní formy poskytovatelů

1

50% občanské sdružení

1

4

20% příspěvková organizace kraje

4

20% obecně prospěšná společnost
5% církevní organizace

10

5% společnost s ručením omezeným

Ve městě Prostějově poskytuje 20 poskytovatelů celkem 39 sociálních služeb, z toho 14 sociálních
služeb (36 %) poskytují občanská sdružení, 12 sociálních služeb (31 %) poskytují obecně prospěšné
společnosti, sedm sociálních služeb (18 %) poskytují příspěvkové organizace kraje, čtyři sociální služby
(10 %) církevní organizace a dvě sociální službu (5 %) společnost s ručením omezeným.

Právní formy poskytovatelů ve vztahu k poskytovaným sociálním službám

36% občanské sdružení
4

1
20

18% příspěvková organizace kraje
31% obecně prospěšná společnost

12

10% církevní organizace
7

5% společnost s ručením omezeným

4. REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

4.1. Druhy poskytovaných sociálních služeb ve městě Prostějově

Celkem z 39 poskytovaných sociálních služeb v Prostějově, registrovaných v souladu s ustanovením
zákona 108/2006 Sb. o sociálních sužbách v platném znění, jsou:




4 služby odborného sociálního poradenství
13 služeb sociální péče
22 služeb sociální prevence

7

Druhy poskytovaných sociálních služeb

4
10% odborné sociální poradenství

13

22

33,5% služby sociální péče
56,5% služby sociání prevence

Oproti provedené analýze poskytovatelů sociálních služeb v roce 2009 došlo k poklesu zejména
služeb odborného sociálního poradenství – v roce 2009 bylo ve městě Prostějově poskytováno
celkem devět služeb odborného sociálního poradenství Na druhé straně došlo ke značnému nárůstu
služeb sociální prevence. Z 18 služeb sociální prevence na 22 současných. Je možné konstatovat,
že tento vývoj plně odráží společenský vývoj a s tím související sociální potřeby obyvatel města.

4.2. Formy poskytovaných sociálních služeb ve městě Prostějově

Z celkového počtu 39 poskytovaných sociálních služeb ve městě Prostějově je dle forem:




8 sociálních služeb pobytových
17 sociálních služeb ambulantních
18 sociálních služeb terénních

Formy poskytovaných sociálních služeb

8
18

20% pobytových služeb
42,5% ambulatních služeb

17

46% terénních služeb

Formy poskytovaných služeb – součet tohoto grafu, který vyjadřuje rozdělení 43 poskytovaných
sociálních služeb dle jejich forem. Nesouhlasí tedy s celkovým počtem 39 poskytovaných sociálních
služeb ve městě. Rozdíl tvoří sociální služby, které jsou poskytovány ambulantní a terénní formou sociálně aktivizační služby, intervenční centrum, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace.
Ve srovnání s údaji, zjištěnými v rámci analytické fáze komunitního plánování v roce 2009, došlo
k nárůstu pobytových služeb ze šesti na osm. Je možné sledovat i výrazný pokles počtu ambulantních
sociálních služeb z 22 na 17. Počet terénních sociálních služeb nezaznamenal výraznou změnu –
v roce 2009 jich bylo 19 a v současné době 18.
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Odborné sociální
4 poradenství
Služby sociální
13 péče
Služby sociální
prevence
Soc. služeb
39 celkem
22

Celkový počet
uživatelů
za rok 2012

žen

mužů

mimo
Prostějov

Z toho

Celkový počet
intervencí za rok
2012

Z toho
uživatelé z
Prostějova

Druh sociálních
služeb

Aktuální počet
uživatelů
k 31. 12. 2012

Počet služeb

4.3. Uživatelé sociálních služeb

595

64

33

225

341

725

2 545

1 011

696

316

344

667

1 432

13

674

145

138

193

323

4 421

22 777

2 280

905

487

762

1 331

6 578

25 335

KOMENTÁŘ K TABULCE:

Aktuální počet uživatelů - údaj uvedený ve sloupci „Aktuální počet uživatelů k 31. 12. 2012“ vyjadřuje
počet uživatelů s uzavřenou smlouvou o poskytování sociální služby (včetně služeb, poskytovaných dle
§ 54, 56, 60, 60a, 65 a 70 zák. 108/2006 Sb. s možností ústní formy) nebo platným rozhodnutím o
přijetí do služby ke stanovenému datu. Jen na doplnění informací. V průběhu roku 2012 ve 39
poskytovaných sociálních službách celkem 793 uživatelů ukončilo využívání sociální služby a celkem
1 661 osob se stalo novými uživateli některé z poskytovaných sociálních služeb. Jinými slovy noví
uživatelé tvoří zhruba 25 % celkového počtu uživatelů za kalendářní rok 2012.

Aktuální kapacita k 31.12.2012

674

595

26% odborné sociální poradenství
44% služby sociální péče
30% služby sociání prevence

1 011

Identifikace uživatelů dle místa trvalého bydliště – uváděné údaje mají informativní charakter, jejich
součet nekoresponduje s celkovým počtem uživatelů, protože některé služby (např. služby sociální
prevence - kontaktní centra, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) vedou pouze anonymní
evidenci uživatelů. Z uvedených údajů lze pouze ve velmi obecné rovině konstatovat, že zhruba 65 %
uživatelů sociálních služeb, poskytovaných ve městě Prostějově je využíváno obyvateli našeho města,
zbývajících, zhruba 35 % uživatelů má trvalé bydliště mimo město Prostějov.
Identifikace uživatelů dle pohlaví – také tento údaj není u všech poskytovatelů evidován a proto
uvedené výstupy mají pouze informativní charakter. Z poskytnutých údajů však lze v obecné poloze
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vyvodit, že sociální služby jsou ve větší míře využívány ženami (zhruba 64 %). Například poskytované
služby sociální péče v Prostějově využívá 1 011 osob, z nichž tvoří ženy 66 %.
Celkový počet uživatelů za rok 2012 vyjadřuje počet všech uživatelů s uzavřenou smlouvou
o poskytování sociální služby (včetně služeb, poskytovaných dle § 54, 56, 60, 60a, 65 a 70 zákona
108/2006 Sb. v platném znění s možností ústní formy) nebo s platným rozhodnutím o přijetí
do služby.

4.3.1. Celkový Počet uživatelů

Celkový počet uživatelů za kalendářní rok 2012 činil celkem 6 578 osob. Ve srovnání s údaji,
zjištěnými v analytickém šetření v roce 2009 došlo k celkovému zvýšení počtu uživatelů sociálních
služeb za kalendářní rok o 8 %, zhruba o 500 osob.
K mnohem výraznějšímu nárůstu došlo u sociálních intervencí. V roce 2012 bylo v 17 sociálních
službách uskutečněno celkem 25 476 intervencí z toho 13 intervencí bylo poskytnuto uživatelům
sociální služby osobní asistence a 2 545 intervencí bylo poskytnuto uživatelům v rámci odborného
sociálního poradenství. V oblasti poskytování intervencí došlo k nárůstu o více jak 27 % oproti roku
2009, konkrétně o 5 444 intervencí.

Počet uživatelů sociálních služeb za rok 2012

725
1 432

11% odborné sociální poradenství
22% služby sociální péče
67% služby sociání prevence

4 421

Počet uživatelů k 31. 12. 2012 činil 6 578 osob. Ne všichni poskytovatelé vedou evidenci věkového
složení uživatelů, proto jsou následující údaje pouze dílčí a ilustrativní. Z celkového počtu klientů bylo
656 dětí, 1 171 osob ve věku od 19 do 65 let, z toho plných 89 %, tj. 1 045 osob ve věku od 19 do 26
let a 958 seniorů. Uvedená čísla jsou z celkového počtu uživatelů za kalendářní rok 2012.

Počet uživatelů dle věku k 31.12.2012
958

656

24% děti
38% dospělí 19 - 26 let
5% dospělí 27 - 65 let
34% senioři nad 65 roků

126
1 045

10

4.4. Odborné sociální poradenství

Základní sociální poradenství je poskytováno občanům v nepříznivé sociální situaci i uživatelům
služeb všemi stávajícími poskytovateli, kteří jsou povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální
poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob
v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, osoby
se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí zahrnují též sociální
práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného
poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Viz. ustanovení § 37, odst. 3 zákona 108/2006
Sb. o sociálních službách v platném znění.
Ve městě Prostějově jsou poskytovány celkem čtyři sociální služby odborného sociálního poradenství,
konkrétně se jedná o:
-

1 službu odborného sociálního poradenství pro osoby se zrakovým postižením
1 službu odborného sociálního poradenství pro osoby se sluchovým postižením
1 službu odborného sociálního poradenství pro cizince (imigranty a azylanty)
1 službu odborného sociálního poradenství pro oběti domácího násilí

Ve srovnání se zjištěnými údaji v analytickém šetření na přelomu roku 2009 a 2010 se jedná o pokles
služeb odborného sociálního poradenství – celkem ukončilo činnost pět registrovaných služeb.
Konkrétně jedna sociální služba odborného poradenství pro osoby se zrakovým postižením, dvě pro
osoby se zdravotním postižením, seniory a rodinné příslušníky, jedna pro osoby bez přístřeší, jedna
pro příslušníky etnických menšin, uprchlíky a běžence a jedna služba odborného poradenství bez
bližšího určení.

4.4.1. Odborné sociální poradenství dle počtu uživatelů

Služeb odborného sociální poradenství v roce 2012 v Prostějově využilo celkem 725 osob. Dvěma
ze čtyř poskytovatelů těchto služeb bylo současně poskytnuto celkem 2 545 intervencí.

Počet uživatelů odborného sociálního poradenství
26

87

177

12% osoby se zrakovým postižním
60% oběti domácího násilí, osoby v tísni
nebo krizi
24% osoby se sluchovým postižením

435

4% cizinci

V souvislosti s analýzou skupiny služeb odborného sociálního poradenství je nutné konstatovat,
že v řadě případů neformální poradenské aktivity zabezpečují v potřebném rozsahu nestátní
neziskové organizace s důvěrnou znalostí potřeb svých členů i klientů z řad veřejnosti. Např. v oblasti
neformálního poradenství směrovaného k osobám se zdravotním postižením se jedná o sedm
subjektů, z toho šest NNO. Z nich dvě organizace současně provozují půjčovny kompenzačních a
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rehabilitačních pomůcek. Údaje o počtu uživatelů za rok 2012 poskytly celkem čtyři organizace,
jejichž neformální poradenství využilo celkem 570 osob.
Konkrétně se jedná o následující subjekty, poskytující neformální poradenství osobám se zdravotním
postižením či dlouhodobě nemocným:

Název organizace

Název návazné služby

1

Klub stomiků Prostějov, o. s.

Poradenství a klubová činnost pro osoby
se stomií

2

Občanské sdružení Prostějovští vozíčkáři

Aktivizační činnosti, klubová činnost

3

Sedmikráska, občanské sdružení

Poradenství pro nemocné celiakií

4
5
6
7

Středomoravská nemocniční a.s.,
nemocnice Prostějov
Svatolazarská komenda
Lazariánský servis o. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, o. s.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.

Základní sociální poradenství
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek
Osvětová, edukační a poradenská činnost
Půjčovna kompenzačních pomůcek

Čtyři níže uvedené NNO poskytují neformální poradenství směrované k podpoře rodin s dětmi,
osamělých matek a žen v krizi, nezaměstnaných rodičů, neorganizovaných dětí a mládeže,
pěstounských rodin i osobám, žijícím ve vyloučených lokalitách. A o tyto služby je značný zájem –
za rok 2012 je využilo celkem 1 111 občanů a bylo poskytnuto celkem 994 intervencí.

Název organizace

Název návazné služby

1

Centrum pro rodinu, o. s. Prostějov

Mateřské a rodinné centrum

2

Občanské sdružení Mateřské centrum Cipísek
Prostějov

Preventivní aktivity na podporu rodiny

3

Žebřík, o. s. - Centrum podpory cizinců,

Multikulturní klub pro rodiče s dětmi

4

Člověk v tísni, o. p. s.

Kariérní poradenství

Nepříznivá ekonomická situace některých občanů města si vyžádala také speciální poradenství,
zaměřené na zvládání jejich zadlužení.

Název organizace

Název návazné služby

1

Dluhové poradenství

Magistrát města Prostějova
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4.5. Služby sociální péče

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem
umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto
vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Viz. ustanovení § 37 zákona 108/2006
Sb. o sociálních službách v platném znění.
Ve městě Prostějově mohou zájemci využít celkem 13 služeb sociální péče, z toho šest služeb
pobytových a sedm služeb ambulantních a terénních. Počet těchto služeb oproti předchozí analýze
poskytovatelů zůstal beze změny. Došlo pouze k dvěma změnám ve skladbě těchto služeb, které
odpovídají potřebám občanů našeho města. Byla ukončena služba týdenní stacionář a průvodcovská
a předčitatelská služba. Oproti tomu vznikly dvě nové služby a to chráněné bydlení pro dospělé osoby
s lehkým a středním mentálním postižením a jejich pečující rodiče - seniory nad 65 let věku
se sníženou soběstačností a odlehčovací služba pro dospělé osoby se sníženou soběstačností
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.


Pobytové služby sociální péče
-



2 služby domov pro seniory
1 služba domov se zvláštním režimem
1 služba chráněné bydlení
1 odlehčovací služba
1 sociální služba ve zdravotnických zařízeních

Ambulantní a terénní služby sociální péče
-

3 denní stacionáře, z toho 2 pro osoby se zdravotním postižením, 1 pro osoby s psychickým
onemocněním
2 služby osobní asistence
2 pečovatelské služby

4.5.1. Služby sociální péče dle počtu uživatelů

Služeb sociální péče v roce 2012 ve městě Prostějově využívalo celkem 1 432 uživatelů:
Služby sociální péče

3% osobní asistence
37% pečovatelská služba

78

151

3

6 46

9% denní stacionáře
34% domovy pro seniory
5% domov se zvláštním režimem

528

487
133

10,5% soc.služby ve zdravotnickém
zařízení
0,2% chráněné bydlení
0,4% odlehčovací služba
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Nízký počet uživatelů sociálních služeb chráněné bydlení a odlehčovací služba je způsoben především
tím, že provoz těchto služeb byl zahájen v závěru sledovaného období a do statistických přehledů
jsou zařazeni pouze první uživatelé těchto dvou nových sociálních služeb ve městě.
S využitím výstupů analytického šetření v roce 2009 je možné postihnout změny počtu uživatelů
u vybraných služeb sociální péče ve městě Prostějově v letech 2009 a 2012.
K největšímu poklesu počtu uživatelů došlo u pečovatelských služeb (téměř o jednu třetinu) a služeb
osobní asistence. Analytické šetření nepostihlo příčiny těchto skutečností, kterými může být např.
zvýšení cen za poskytované služby, změny posuzování stupně závislosti a návazného příspěvku
na péči apod.
Na druhé straně největší nárůst počtu uživatelů se projevil v sociálních službách ve zdravotnických
zařízeních. Postupný nárůst počtu uživatelů (téměř o jednu čtvrtinu) je zaznamenán i u domovů pro
seniory. Zjištěné skutečnosti tak plně korespondují s jedním z výstupů sociálně-demografické analýzy,
který se týká postupného stárnutí populace.

1000
800
600
400
200

počet uživatelů 2012

počet uživatelů 2009

0

osobní
asitence

pečovatelská
denní
služba
stacionáře

domov pro
seniory

domov se
zvláštním

soc.sl. ve
zdravotnický

počet uživatelů 2009

58

811

159

355

76

7

počet uživatelů 2012

46

528

133

487

78

151

4.6. Služby sociální prevence

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy
pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností,
sociálně znevýhodňující prostředí ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické
osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální
situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Viz. ustanovení
§53 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.
Ve městě Prostějově mohou zájemci využít celkem 22 služeb sociální prevence. Oproti roku 2009
se jedná o nárůst o čtyři nové sociální služby (18%), jejichž vznik byl iniciován především reálnými
potřebami obyvatel města, velmi často zjištěnými v rámci procesu komunitního plánování.
V současnosti jsou ve městě Prostějově poskytovány následující služby sociální prevence:
-

8 sociálně aktivizačních služeb, z toho 3 služby pro rodiny a rodiče s dětmi
 5 služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory
3 terénní programy pro osoby v nepříznivé sociální situaci
2 azylový dům, z toho 1 pro osoby bez přístřeší a 1 pro osamělé rodiče s dětmi - ADDAR
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-

2 nízkoprahová centra, z toho 1 zařízení pro děti a mládež (NZDM) a 1 nízkoprahové
denní centrum
1 noclehárna
1 kontaktní centrum
1 raná péče
1 intervenční centrum
1 tlumočnické služby
1 sociální rehabilitace
1 domácí zdravotní péče

4.6.1. Služby sociální prevence dle počtu uživatelů

V roce 2012 služeb sociální prevence ve městě Prostějově využilo celkem 4 421 osob:

Počet uživatelů služeb sociální prevence

3% raná péče
4% tlumočnické služby
309

16 194

80 130

94

2% azylové domy
177

267

6% kontaktní centra
566

13% terénní programy
3% noclehárny
56 %soc.aktivizační sl. pro rodiny

127
2 461

7% nízkoprahová centra
0,3% soc.rehabilitace
4% intervenční centrum
2% domácí zdravotní péče

4.7. Doplňující informace k poskytovaným sociálním službám



Přístup pro osoby s omezenou pohyblivostí – nadpoloviční většina poskytovaných sociálních
služeb ve městě Prostějově (celkem 21) má bezbariérový přístup, vhodný i pro osoby
s omezenou pohyblivostí. 18 poskytovaných služeb má přístup bariérový, nevhodný pro osoby
na invalidním vozíku.



Dostupnost služby prostředky městské hromadné dopravy - pouze tři sociální služby
z celkového počtu 39 nejsou dostupné prostředky městské hromadné dopravy.



Časová dostupnost poskytovaných sociálních služeb – celkem 18 poskytovatelů na tuto otázku
uvedlo, že poskytované sociální služby jsou pro uživatele i zájemce časově dostupné.
U zbývajících dvou poskytovatelů na tuto otázku nebyla uvedena odpověď.
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Prostorové a materiální zázemí - naprostá většina poskytovatelů na otázku, zda poskytované
sociální služby mají odpovídající prostorové a materiální zázemí, odpověděla „ano“, tedy
vyjádřila spokojenost s prostorovým a materiálním zázemím. Pouze u dvou sociálních služeb byla
vyjádřena nespokojenost či nedostatečnost materiálního zázemí pro poskytování sociální služby
a u dalších dvou sociálních služeb byla negativní odpovědí vyjádřena nespokojenost
s prostorovým zázemím, u jedné z nich také nespokojenost se zázemím materiálním.



Návaznost poskytované služby na jiné služby ve městě (regionu) – tato otázka byla
zodpovězena u 33 sociálních služeb, tj,. celkem u 85 %. Z toho respondenti odpověděli,
že u 27 sociálních služeb (82%) je zabezpečena potřebná návaznost na další sociální služby,
pouze u šesti sociálních služeb (18%) není návaznost není zabezpečena. Oproti výstupům analýzy
z roku 2009, kdy téměř jedna třetina dotazovaných vnímala nedostatečnou provázanost
jednotlivých sociálních služeb ve městě, se jedná o podstatné zlepšení. Sníženou nebo
nedostatečnou návaznost sociálních služeb poskytovatelé vnímají zejména u služeb
směrovaných pro rodiny s dětmi či rodiny v nepříznivé sociální situaci a seniory.



Znalost potřeb uživatelů a cílové skupiny - na základě údajů, zjištěných v dotazníkovém šetření
je možné konstatovat, že poskytovatelé dobře znají potřeby uživatelů poskytovaných služeb,
a také se orientují v sociální realitě občanů z různých sociálních skupin našeho města. Na dotaz,
zaměřený na zjišťování potřeb uživatelů bylo odpovězeno za 35 služeb z 39 služeb, které jsou
součástí tohoto analytického šetření. Z toho ve 28 sociálních službách (80 %) jsou pravidelně
zjišťovány potřeby jejich uživatelů s cílem zkvalitnění jejich služeb. V sedmi sociálních službách
(20 %) se zjišťováním potřeb uživatelů nezabývají.

4.7.1. Chybějící sociální služby ve městě Prostějově

Poskytovatelům byla v dotazníkovém šetření položena také otázka, zda ví o sociálních službách, které
by obyvatelé našeho města uvítali. Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti, z toho
11 odpovědělo ANO a uvedlo celkem 17 chybějících sociálních služeb, osm poskytovatelů odpovědělo
NE, jeden poskytovatel uvedl odpověď NEVÍM. Z uvedených odpovědí vyplynuly následující typy
služeb, které by podle poskytovatelů uživatelé v našem městě uvítali.

Chybějící sociální služby

služby pro rodiny s dětmi

2

6

služby pro osoby se ZP
5

služby pro seniory
4

služby pro osoby v nepříznivé
sociální situaci

Nejčastěji byly uvedeny sociální služby určené pro rodiny s dětmi, matky s dětmi či matky s dětmi
se zdravotním postižením.
-

1x levné sociální byty pro matky s dětmi
1x pečovatelská služba a osobní asistence pro děti raného věku

Další oblastí chybějících sociálních služeb jsou služby určené osobám se zdravotním postižením,
orientované na jejich co možná největší začlenění do běžného života společnosti.
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Konkrétně:
-

2x chráněné bydlení pro osoby se ZP, chronickým či duševním onemocněním
1x chráněná pracovní místa
1x sociálně terapeutická dílna
1x prodejna kompenzačních pomůcek

Třetí skupinou uživatelů, kteří by uvítali rozšíření spektra poskytovaných služeb jsou senioři:
-

2x domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí, alzheimerovou nemocí
2x denní stacionář pro seniory

Poslední skupina odráží současnou nepříznivou ekonomickou situaci míru zadluženosti obyvatel:
-

1x pomoc obětem trestných činů
1x dluhové poradenství
1x občanská poradna
1x nízkoprahové centrum
1x dobrovolnické centrum
1x tréninkové byty

5. CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ
Předchozí kapitola analyzuje poskytované sociální služby ve městě Prostějově dle jejich druhů. Při
pohledu na spektrum stávajících sociálních služeb z hlediska jejich uživatelů je vycházeno z pěti
základních cílových skupin. Osoby se zdravotním postižením a dlouhodobým onemocněním mohou
dle potřeby využívat celkem 20 sociálních služeb, seniorům je určeno sedm sociálních služeb, stejný
počet služeb je k dispozici osobám ohroženým sociálním vyloučením, čtyři služby jsou směrovány
k podpoře rodin, dětí a mládeže a dvě služby příslušníkům národnostních menšin, cizincům,
uprchlíkům a běžencům.

Přehled cílových a věkových skupin uživatelů poskytovaných sociálních služeb:

Cílové skupiny
Z toho osoby s

Osoby se zdravotním postižením celkem
mentálním postižením
tělesným postižením
zrakovým postižením
sluchovým postižením
komb. postižením
jiným postižením - jakým

duševním onemocněním
chronickým onemocněním – jakým
HIV pozitivní a nemocní AIDS
neorganizované děti a mládež
děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené
společensky nežádoucím jevy
rodiny s dětmi
osamělé matky, ženy v krizi
pěstounské rodiny

Děti do
18 let

ženy

muži

CELKEM

173

375

205

753

18
0
31
1
121
2

34
8
218
86
29
-

20
6
57
77
45
-

72
14
306
164
195
2

0
-

90
1
-

19
-

109
1
-

78

217

140

435

74
-

30
-

9
-

113
-
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senioři
nezaměstnaní
uživatelé drog a návykových látek
osoby blízké uživatelům drog
oběti násilí
osoby bez přístřeší
osoby po výkonu trestu
osoby v tísni nebo krizi
oběti trestné činnosti
osoby žijící v soc. vyloučených lokalitách
etnické menšiny
uprchlíci a běženci
imigranti
Jiná cílová skupina – dospívající 11 – 21 let, mladí
dospělí do 26 let věku, ohrožení komplikovanými
životními událostmi a rizikovým chováním
Počet uživatelů bez určení cílové skupiny
CELKEM

5
0
9
178
-

2 078
66
26
133
71
98
26
133
-

349
159
11
52
386
59
103
-

2 427
230
37
194
457
335
26
236
-

308

25

60

393

825

3 369

1 552

832
6 578

Spektrum sociálních služeb dle cílových skupin uživatelů
13%

osoby se zdravotním postižením

13%

8%

29%

senioři

37%

osoby ohrožené sociálním
vyloučením
rodina, děti mládež národnostní
menšiny, cizinci
počet uživatelů bez určení cílové
skupiny

SHRNUTÍ:

Nejčetnější cílovou skupinou sociálních služeb ve městě Prostějově jsou senioři (2 427 uživatelů), což
plně koresponduje s výstupy sociodemografické analýzy. Nadpoloviční většinu z nich tvoří uživatelé
sociálně aktivizačních služeb pro seniory.
Ve srovnání s předchozí analýzou poskytovatelů sociálních služeb z roku 2009 došlo k výrazné změně
struktury cílových skupin uživatelů sociálních služeb. Zatímco před třemi roky byla nejčetnější cílová
skupina uživatelů sociálních služeb tvořena osobami s různým zdravotním postižením (863 uživatelů),
nyní je mnohem více uživatelů z cílové skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením (celkem 1 908).
Tato skupina zahrnuje osoby ohrožené komplikovanými životními událostmi a rizikovým chováním,
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, uživatele drog a návykových látek apod. V souladu
se zjištěnými potřebami obyvatel města a stanovenými prioritami ve Střednědobém plánu sociálních
služeb na léta 2010 až 2013 došlo za uplynulé tři roky k rozšíření sociálních služeb, směrovaných
k této cílové skupině.
Vleklá hospodářská krize hluboce ovlivnila sociálně – ekonomickou situaci naší společnosti, což
vyvolala i akutní potřebu rozšíření služeb pro rodiny s dětmi, osamělé matky s dětmi, rodiny
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v nepříznivé sociální situaci či rodiny v krizi (v roce 2012 tyto služby využilo 548 uživatelů). V roce
2011 byl zahájen provoz Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ADDAR. Oproti předchozí
analýze z roku 2009 byla struktura sociálních služeb rozšířena také o služby pro oběti násilí.
Žádná z nabízených sociálních služeb však i nadále není směrována ke skupině nezaměstnaných
a osob po výkonu trestu.

6. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
6.1. Personální zajištění poskytovaných služeb

Organizace a zařízení poskytující sociální služby jsou také nezanedbatelným zaměstnavatelem
v našem městě. Vytváří celkem 565 pracovních míst, což představuje nárůst oproti roku 2009 o 141
pracovních míst (nárůst o 25 %). Z celkového počtu 565 pracovních míst tvoří téměř 36 % pracovníci
v sociálních službách, necelých 10 % kvalifikovaní sociální pracovníci a 13 % pracovních míst
pro pracovníky a odborníky různých profesí z oblasti zdravotnictví. Necelých 6 % pracovních míst
tvoří vedoucí pracovníci a 35 % tvoří pracovníci ekonomické, administrativní a hospodářsko-správní
oblasti.
Celkem tedy 59 % pracovníků přímo zabezpečuje poskytování vlastní sociální služby (pracuje v tzv.
přímé péči) a zbývajících 41 % pracovníků zabezpečuje vedení jednotlivých sociálních služeb, pracuje
v ekonomickém, administrativním a provozním zázemí služeb. Srovnání podílu pracovníků přímé péče
a hospodářsko-správních pracovníků v letech 2009 a 2012 vyúsťuje v zajímavé zjištění. V roce 2009
tvořili pracovníci přímé péče necelých 75 % všech pracovníků sociálních služeb ve městě Prostějově.
Za poslední roky došlo k výraznému poklesu podílu pracovníků přímé péče na současných 59 %, což
odráží výrazné zvýšení administrativní i provozní náročnosti v oblasti sociálních služeb. V konkrétních
reálných číslech se jedná o následující změny počtu pracovních míst v jednotlivých profesích:






sociální pracovník – pokles o 4 pracovní místa
pracovník sociálních služeb – nárůst o 28 pracovních míst
pracovníci v oblasti zdravotnictví a další odborníci – pokles o 9 pracovních míst
hospodářsko-správní, administrativní, provozní pracovníci – nárůst o 94 pracovních míst
vedoucí pracovníci, manažeři – nárůst o 16 pracovních míst

Personální zajištění poskytovaných služeb
10% sociální pracovníci

55

199

36% pracovníci v sociálních službách
13% zdravotničtí a jiní odborní pracovníci

206
32
73

6% vedoucí pracovníci
35% pracovníci ekonomické,
administrativní a hospodářsko-správní
oblasti
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Následující tabulka uvádí celkový přehled pracovních míst v sociálních službách v našem městě. Jedná
se o fyzický počet pracovníků na vymezených pracovních pozicích. Součástí dotazníku byl i dotaz
na přepočtený počet pracovníků na celé úvazky. Bohužel, zjištěné údaje nelze objektivně použít,
protože např. u pracovníků v sociálních službách byly poskytnuty údaje o přepočteném počtu
pracovníků pouze z 21 sociálních služeb.

Počet
pracovních
míst

Z toho
žen

Z toho mužů

Z uvedených údajů lze dovodit, že přepočtené pracovní úvazky pracovníků v sociálních službách jsou
zhruba o 22 % až 25 % nižší, než fyzický počet pracovníků. Ještě větší rozdíl je zaznamenán o pracovní
pozice sociální pracovník. Přepočtené pracovní úvazky jsou zhruba o 35 % - 40 % než fyzický počet
pracovníků. Na této situaci se podílí především malí poskytovatelé z řad nestátních neziskových
organizací, kteří jsou při zaměstnávání pracovníků do značné míry limitováni finančními zdroji.
Na dokreslení lze uvést dva nejnižší přepočtené úvazky - př. dva sociální pracovníci 0,07 přepočtený
úvazek, v další službě mají dva sociální pracovníci v sociální službě, poskytované NNO, mají
přepočtený pracovní úvazek 0,13.

Sociální pracovník - celkem

55

47

8

Pracovníci v sociálních službách celkem, z toho:

206

172

34

Pracovní pozice

Pracovník v sociálních službách, vykonávající
A) přímou obslužnou péči
Pracovník v sociálních službách, vykonávající
B) základní výchovnou nepedagogickou činnost
Pracovník v sociálních službách, vykonávající
C) pečovatelskou činnost
Pracovník v sociálních službách, vykonávající
D) činnost pod dohledem sociálního pracovníka

147
48
7
4

Zdravotničtí a další odborní pracovníci celkem, z toho:

73

Zdravotničtí pracovníci - střední (zdravotní sestra)

54

Zdravotničtí pracovníci - nižší (sanitář, ošetřovatel, ...)

2

Fyzioterapeut, rehabilitační pracovník

8

Lékař

2

Logoped

1

Pedagogičtí pracovníci

-

Manželští a rodinní poradci

2

Další odborní pracovníci

4

Ekonomičtí, hospodářsko-správní, administrativní pracovníci
celkem, z toho:

199

Ekonom/účetní

44

Hospodářsko-správní, techničtí a administrativní pracovníci

155

Vedoucí pracovníci - manažer, ředitel

32

Celkem

565
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6.2. Chybějící profese

V oblasti personálního zajištění služby byla součástí dotazníkového šetření také otázka, zda
poskytovatelé vnímají stávající personální zázemí za dostačující či nikoli. Ve 14 sociálních službách
vnímají poskytovatelé personální obsazení jako nedostačující – uvedli celkem 37 chybějících
pracovníků. V komentáři pak uvedli níže uvedené chybějící profese, které jsou všechny z oblasti
přímé péče:
-

3x sociální pracovník
11x pracovník v sociálních službách
2x osobní asistent
1x lektor primárné prevence
1x aktivizační pracovník
1x pomocnice
1x externí konzultant
1x terénní a kontaktní pracovník
1x dětský psycholog
1x ergoterapeut

Vyznačené chybějící profese chybí dlouhodobě - byly uváděny i v předešlé analýze poskytovatelů
v roce 2009.

6.3. Vnější zdroje v personální oblasti

Externisté, spolupracující dobrovolníci a další vnější zdroje jsou významným příspěvkem v oblasti
personálního zajištění sociálních služeb. Přinášejí do služeb nejen odbornost, ale zprostředkovávají
kontakt s vnějším prostředím a běžným životem vrstevníků, význačně přispívají k individualizaci
služeb.


11 sociálních služeb pravidelně využívá externí spolupracovníky a odborníky. Nejčastěji jsou
uvedeny odborníci supervizor, právník, klinický psycholog, odborný lektor, externí konzultant



9 sociálních služeb pravidelně spolupracuje s dobrovolníky. Přesto, že se jedná o značný pokles
oproti roku 2009, celkem 104 dobrovolníků v proběhu roku 2012 odpracovalo 2 699 hodin



2 poskytovatelé využili možnosti zaměstnat pracovníky veřejné služby – pět pracovníků v roce
2012 odpracovalo 2 331 hodin



2 poskytovatelé zaměstnávali pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací – tři pracovníci
odpracovali 173 hodin



18 poskytovatelů umožnilo studentům všech stupňů škol a různých oborů se zaměřením na
sociální práci odbornou praxi, kterou v průběhu roku vykonalo 83 studentů v délce 7 301 hodin.



2 poskytovatelé využívají k zajištění technického a provozního zázemí služby osob vykonávající
alternativní trest prostřednictvím probační a mediační služby - celkem dva lidé odpracovali
ve službách 550 hodin



Všichni respondenti dotazníkového šetření odpověděli kladně na otázku spolupráce s jinými
poskytovateli sociálních služeb. Je pro ně významným zdrojem informací a erudice, přináší
příklady dobré i té horší praxe, možnosti porovnání, konzultací apod. Adekvátní prostor pro
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vzájemnou spolupráci poskytovatelů vytvořil celý proces komunitního plánování, zejména
jednotlivé pracovní skupiny, veřejná setkání workshopy, atd.

7. KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Kvalitní sociální služba je činnost (soubor činností) zajišťující „pomoc a podporu osobám v nepříznivé
sociální situaci za účelem jejich sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“ takovými
způsoby, které vždy důsledně zajišťují dodržování lidských práv a základních svobod osob.
Základem pro zvyšování kvality poskytovaných služeb je pravidelné monitorování a hodnocení
stávajících činností, zejména ve vztahu k naplňování stanoveného poslání organizace, cílů
poskytované služby, osobních cílů a individuálních plánů uživatelů, atd. Proto byl poslední okruh
otázek dotazníkového šetření zaměřen na otázky související se zajištěním kvality sociálních služeb.
Z 39 poskytovaných sociálních služeb odpovědělo 31 respondentů kladně na otázku, zda pravidelně
hodnotí kvalitu poskytované sociální služby. Zbývající dotazovaní ponechali otázku bez odpovědi.
Základem hodnocení kvality poskytované služby je průběžné monitorování a ověřování účinnosti
zvolených postupů a metod práce. Všichni poskytovatelé dbají na kvalitu poskytované sociální služby.
Čtyři sociální služby usilují o tzv. „Značku kvality v sociálních službách“. V šesti sociálních službách
byla v posledních dvou letech uskutečněna inspekce kvality sociálních služeb pracovníky KÚ
Olomouckého kraje, v posledním roce pracovníky inspekčního oddělení ÚP ČR.
Poskytovatelé k hodnocení kvality používají následující formy a prostředky kontroly či hodnocení:

-

6x dobrovolný audit
24x interní kontrola kvality
5x přípravná inspekce
22x hodnotící dotazníkové šetření uživatelů
16x hodnotící dotazníkové šetření zaměstnanců
21x sebehodnotící dotazníky zaměstnanců

Ve 13 sociálních službách by poskytovatelé ocenili podporu zaměřenou na zvýšení kvality sociálních
služeb. Nejčastěji potřebují:

-

7x zvýšení objemu finančních prostředků alokovaných přímo do služby – přímé péče
6x zvýšení objemu finančních prostředků alokovaných do vzdělávání pracovníků
2x stálého externího konzultanta pro oblast kvality
2x užší spolupráci s magistrátem města
1x dobrý supervizor
1x dobrovolný audit
1x odborný lektor - metodik

22

8. SHRNUTÍ

Z dotazníkového šetření poskytovatelů sociálních služeb i dalších analytických dokumentů,
zpracovaných v rámci procesu „Střednědobého pánování rozvoje sociálních služeb ve městě
Prostějově“ je možné vymezit následující silné stránky oblasti sociálních služeb:


Zlepšení spolupráce poskytovatelů sociálních služeb i neziskového sektoru díky vytvoření
adekvátního prostoru pro sdílení informací a vzájemnou komunikaci prostřednictvím pracovních
skupin procesu komunitního plánování. Vytvoření komunikačního kanálu mezi poskytovateli,
uživateli a neziskovým sektorem s Magistrátem města Prostějova prostřednictvím řídící skupiny
komunitního plánování, programu Zdravé město.



Zmapování sítě sociálních služeb a vytvoření interaktivního Katalogu poskytovatelů sociálních
služeb ve městě Prostějově.



Široká síť kvalitních sociálních služeb ve městě, které jsou poskytovány kvalifikovanými
a erudovanými týmy pracovníků se schopností pružně reagovat na aktuální potřeby cílových
skupin. Zájem poskytovatelů na zkvalitňování stávajících sociálních služeb i vybudování
chybějících.



Široká síť nestátních neziskových organizací, sdružující osoby se zdravotním postižením a další
cílové skupiny, které poskytují neformální poradenství a návazné služby.

Poskytovatelé poukazují i na slabé stránky sociálních služeb či potřebné směry dalšího rozvoje:


Změny v posuzování osob dlouhodobě nemocných, se zdravotním postižením a seniorů,
nedostatečná objektivita Lékařské posudkové komise v Prostějově vede k častému odebírání či
snižování příspěvků na péči a průkazů mimořádných výhod, což přináší snížení sociálního
postavení a kvality života těchto cílových skupin i snížení dostupnosti sociálních služeb.



Ve městě Prostějově je nedostatečná nabídka aktivizačních služeb a odborného sociálního
poradenství pro osoby s psychickým onemocněním a Alzheimerovou nemocí, chybí sociální
služba denní stacionář pro seniory s duševním onemocněním, výrazně chybí pobytová služba pro
osoby s Alzheimerovou nemocí.



Chybí sociální byty, levné bydlení a tzv. sociální ubytovna pro různé cílové a nízkopříjmové
skupiny obyvatel, pro osoby sociálně slabé.



Je třeba zvýšit dostupnost dluhového poradenství a podporovat zvyšování finanční gramotnosti
ohrožených skupin obyvatel.



V síti sociálních služeb je nedostatečná kapacita sociálních lůžek v oblasti následné respitní péče,
chybí služba pro osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocné a seniory sociálně
slabé, bez přístřeší a závislé na návykových látkách.



V následujícím období je třeba soustředit kapacity na rozvoj služeb zaměřených na přípravu osob
se zdravotním i sociálním znevýhodněním, dlouhodobě nezaměstnané, osoby s nízkou
kvalifikací, příslušníky menšin na budoucí pracovní uplatnění a návrat na trh práce – např.
sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, pracovní rehabilitace, podpora nových
vymezených chráněných pracovních míst a sociální ekonomiky.



Poskytovatelé vnímají sociální služby jako dlouhodobě podfinancované. Ohrožujícím faktorem je
nestabilita, krátkodobost a s tím související nejistota v oblasti finančního krytí sociálních služeb.
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ZÁVĚREM

Zjištěná data a z nich zpracovaná analýza poskytovatelů sociálních služeb je součástí analytických
materiálů vytvořených v rámci projektu „Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
v Prostějově“. Společně utváří celkový pohled na aktuální stav systému sociálních služeb v našem
městě a současně jsou výchozími materiály pro vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na léta 2014–2016.
Zapojení všech poskytovatelů do sběru dat i celého procesu komunitního plánování sociálních
služeb je dobrovolné. Všem, kteří se zapojili do jednotlivých šetření i plánovaní sociálních služeb,
děkujeme.
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