
 

 

 

ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. 

Dotazníkové šetření starostů 

SO ORP Prostějov 
k tématu zajištění sociálních služeb 

 

 

 

 

 

 

prosinec 2021 



2 

 

Zpracováno v rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého 

kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015995, 

který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost. 

Zpracoval vědecko-výzkumný ústav: 

ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.  

Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabůvka,  

IČ: 28614950, tel.: +420 596 112 649, web: http://accendo.cz/, e-mail: info@accendo.cz 

Ve spolupráci se společností: 

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabůvka,  

IČ: 28576217 tel.: +420 595 136 023, web: http://rozvoj-obce.cz/, e-mail: info@rozvoj-obce.cz 

 

Realizační tým:  

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. 

PhDr. Andrea Hrušková 

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. 

Ing. David Kubáň 

 

 

 

Zpracováno k 7. 12. 2021 

 

  

http://accendo.cz/
mailto:info@accendo.cz
http://rozvoj-obce.cz/
mailto:info@rozvoj-obce.cz


3 

 

OBSAH 

Seznam zkratek ...................................................................................................................... 3 

1 Úvod ............................................................................................................................... 4 

2 Skupiny ohrožené sociálním vyloučením ....................................................................... 5 

3 Absence služeb ............................................................................................................... 6 

4 Spokojenost s poskytováním sociálních služeb .............................................................. 8 

5 Problémy při zajišťování sociálních služeb ..................................................................... 9 

6 Plánování nových sociálních služeb ............................................................................... 9 

7 Informování občanů o poskytování sociálních služeb.................................................. 10 

 

SEZNAM ZKRATEK 

ORP Obec s rozšířenou působností 

SO Správní obvod 

 



4 

 

1 ÚVOD 

Dotazníkové šetření mezi starosty probíhalo formou online průzkumu od 9.11.–3.12. 2021. 
Celkem bylo emailem osloveno všech 76 starostů obcí v rámci SO ORP Prostějov, kteří 
dostali odkaz na online dotazník. Průzkumu se zúčastnilo 38 respondentů, návratnost 
dotazníku tedy byla 50 %.  

Tabulka 1.1: Seznam obcí, které zúčastnily/nezúčastnily v průzkumu 

# 
Účast v průzkumu 

Ano Ne 

1 Alojzov Bedihošť 

2 Bílovice-Lutotín  Biskupice  

3 Bousín Čechy pod Kosířem  

4 Brodek u Prostějova Dětkovice  

5 Buková  Dobrochov 

6 Čehovice  Dobromilice  

7 Čelčice  Držovice 

8 Čelechovice na Hané Dřevnovice  

9 Doloplazy Hrdibořice 

10 Drahany Hrubčice 

11 Hluchov Hruška 

12 Hradčany-Kobeřice Klenovice na Hané 

13 Ivaň  Klopotovice  

14 Kostelec na Hané Koválovice-Osíčany 

15 Kralice na Hané Laškov 

16 Krumsín Mostkovice  

17 Lešany Niva  

18 Malé Hradisko  Olšany u Prostějova 

19 Mořice  Pavlovice u Kojetína  

20 Myslejovice  Pěnčín  

21 Němčice nad Hanou Pivín  

22 Nezamyslice  Plumlov  

23 Obědkovice  Přemyslovice  

24 Ohrozim Seloutky  

25 Ondratice Skalka  

26 Otaslavice Slatinky 

27 Otinoves  Smržice 

28 Prostějov Srbce 

29 Prostějovičky  Stařechovice 

30 Protivanov Stínava 

31 Ptení  Tištín  

32 Rozstání Tvorovice 

33 Určice Vícov 

34 Víceměřice  Vitčice  

35 Vincencov Vrchoslavice 

36 Vranovice-Kelčice  Vřesovice 

37 Vrbátky Výšovice 

38 Zdětín  Želeč  

Zdroj: ACCENDO (2021) 
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2 SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

 

Obrázek 2.1 Skupiny ohrožené sociálním vyloučením v obcích respondentů 

 

Zdroj: ACCENDO (2021) 

 

Tabulka 2.1: Skupiny ohrožené sociálním vyloučením v obcích respondentů 

Skupina ohrožená sociálním 
vyloučením 

1 - rozhodně 
ne 

2 3 4 
5 - rozhodně 

ano 
Průměrné 
hodnocení 

Senioři 4 13 10 9 2 2,79 

Sociálně vyloučení 8 10 4 4 6 2,69 

Zdravotně postižení 7 11 7 6 3 2,62 

Rodiny s dětmi 7 18 7 1 3 2,31 

Národnostní menšiny a cizinci 14 10 1 3 0 1,75 

Jiné 6 3 0 0 0 1,33 

Zdroj: ACCENDO (2021) 
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3 ABSENCE SLUŽEB 

 

Obrázek 3.1 Služby, které chybí respondentům v obcích podle cílových skupin 

 

Zdroj: ACCENDO (2021) 

 

Tabulka 3.1: Služby, které chybí respondentům v obcích podle cílových skupin 

Chybějící služby 
 podle skupiny 

1 – rozhodně 
nechybí 

2 3 4 
5 – rozhodně 

chybí 
Průměrné hodnocení 

Senioři 8 7 7 8 5 2,86 

Zdravotně postižení 9 8 4 5 1 2,30 

Sociálně vyloučení 13 5 7 3 0 2,00 

Rodiny s dětmi 13 8 10 0 0 1,90 

Národnostní menšiny a cizinci 17 3 2 1 0 1,43 

Jiné 8 1 0 0 0 1,11 

Zdroj: ACCENDO (2021) 

Tabulka 3.2: Konkrétní služby, které respondentům chybí – kompletní výpis otevřených odpovědí podle obcí 

Obec 
Chybějící služby podle cílových skupin 

Rodiny s dětmi Senioři Sociálně vyloučení 
Zdravotně 
postižení 

Alojzov   v případě nemoci osa-
mělých osob zajištění 
denních potřeb 

  v případě nemoci osa-
mělých osob zajištění 
denních potřeb 

Bousín Bydlení pro nízkopří-
jmové skupiny 

bydlení, sociální zabez-
pečení, dovoz k lékaři, 
nákupy 

    

Buková školka lékař     

Čelčice   péče o seniory, starostli-
vost o ně aby měli spo-
lečnost a nebyli sami 

    

Čelecho-
vice na 
Hané 

  např. senior taxi, dovoz 
obědů 

např. začleňování asistenční služby 

Kostelec na 
Hané 

    sociální pracovník - bez-
domovectví 

  

Kralice na 
Hané 

Skupina pro maminky 
dětmi, sociální bydlení 
pro matky samoživitelky 
nebo mladé rodiny 

Domov pro seniory - o 
ten bychom v naší obci 
měli velký zájem 

    



7 

 

Obec 
Chybějící služby podle cílových skupin 

Rodiny s dětmi Senioři Sociálně vyloučení 
Zdravotně 
postižení 

Lešany   Pečovatelská služba, 
mobilní hospic. 

  pečovatelská služba 

Nezamys-
lice 

soc. služby v místě nej-
sou - možnost využití 
charity z PV nebo z Koje-
tína 

soc. služby v místě nej-
sou - možnost využití 
charity z PV nebo z Koje-
tína 

soc. služby v místě nej-
sou - možnost využití 
charity z PV nebo z Koje-
tína 

soc. služby v místě nej-
sou - možnost využití 
charity z PV nebo z Koje-
tína 

Obědko-
vice 

komunitní centrum pečovatelská služba sociální dohled pečovatelská služba 

Ondratice   seniortaxi - větší flexibi-
lita dopravní obslužnosti 
- doprava k lékaři, do 
obchodu 

    

Otaslavice   Pečovatelské služby   Pečovatelské služby 

Otinoves   zajištění stravování     

Prostějov   Nedostetak kapacit po-
bytových služeb -do-
movy pro seniory, te-
rénní osobní asistence, 
odlehčovací služby 

pobytové zařízení pro 
nízko příjmové osoby s 
nepříznivým zdravotním 
stavem zejména (bezdo-
movci, azylové zařízení 
nemůže potřeby ošetřo-
vání zajistit) 

nedostatek kapacit - do-
movy se zvláštním reži-
mem, 

Ptení malometrážní byty Dům s pečovatelskou 
službou 

azylový dům   

Rozstání nedostatek financí pečovatelská služba   Pečovatelská služba 

Určice   Domov pro seniory, 
Dům s pečovatelskou 
službou, Odlehčovací 
služby 

    

Víceměřice   terénní služba, podpora 
samostatnosti v přiroze-
ném prostředí, ambu-
lantní podpora sociali-
zace  vrámci komunity 

    

Vincencov výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činností 

pomoc při zajištění 
chodu domácnost 

sociální poradenství pomoc při zvládání běž-
ných úkonů (návštěva 
lékaře ,zajištění stravy, 
apod.) 

Vranovice-
Kelčice 

  domov pro seniory     

Zdětín v obci není prodejna po-
travin a smíšeného zboží 

v obci není prodejna po-
travin a smíšeného 
zboží, lékař 

  v obci není prodejna po-
travin a smíšeného zboží 

Zdroj: ACCENDO (2021) 
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4 SPOKOJENOST S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Obrázek 4.1: Spokojenost respondentů s poskytováním sociálních služeb v obci 

 
Zdroj: ACCENDO (2021) 

 

Tabulka 4.1: Slovní popis hodnocení – kompletní výpis otevřených odpovědí 

Hodnocení Slovní popis hodnocení 

5 v obci nejsou poskytovány sociální služby 

4 V naší obci sociální služby nejsou 

4 Pouze charita 

4 
Poskytování sociálních služeb v Prostějově všem cílovým skupinám je na vysoké úrovni, klienti mají 
možnost výběru poskytovatele. Ve vztahu k poskytování služeb cílovým skupinám - senioři sociálně-
vyloučení a zdravotně postižení, vnímáme problémy s nedostatečnou kapacitou. (viz otázka 3) 

4 podpora samostatnosti v přirozeném prostředí 

3 zatím zajišťují rod. příslušníci 

3 Využíváme okolních domovů a možností 

3 
V případě zdravotně postižených dětí dojíždí do obce sociální pracovníci ze zřízené služby k tomuto 
účelu. 

3 
Sociální služby v obci potřebným poskytuje několik subjektů, sociální pomoc si sjednávají klienti sami, 
ne vždy je to v potřebné míře. Obec má snahu doporučovat a informovat občany o poskytovatelích so-
ciálních služeb na území ORP. 

3 Sociální služby v naší obci jsou průměrné. 

3 sociální služby poskytuje Charita Konice 

3 Sociální služba u nás spočívá, pokud o to stojí, že vozíme obědy, obstaráme nákup 

3 soc. služby v místě nejsou - možnost využití charity z PV nebo z Kojetína 

3 Služby zajištují externí pracovníci sociálních služeb, které si domácnosti zajistí samostatně. 

3 
Poskytovatelé sociálních služeb mají nedostatek personálu k zajištění odpoledních a večerních služeb 
pro klienty. 

3 
Nemohu posoudit osobně, každý si vše zařizuje sám, ale slyšel jsem od občanů, že k nám moc služby 
zajíždět nechtějí, že jsme pro ně daleko. Myšleno na pomoc seniorům a zdravotně postiženým. 

3 

Nedostávají se k nám (úřadu) informace o potřebnosti sociálních služeb. Většina rodin si pravděpo-
dobně řeší tyto záležitosti sama. Nemáme žádné konkrétní požadavky občanů. Případné poskytování 
sociálních služeb je tedy pravděpodobně bezproblémové. Aktuálně řešíme pouze záležitosti v rámci 
veřejného opatrovnictví a dostupnosti kvalitního bydlení zejm. pro nízkopříjmové občany. Problémem 
do budoucna bude také bydlení seniorů, kteří zůstávají sami ve svých rodinných domech.. 
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Hodnocení Slovní popis hodnocení 

1 
V obci žádné sociální služby nejsou a obyvatelé obce se ještě na obec neobrátili, že o nějakou ze sociál-
ních služeb mají zájem. 

1 Sociální služby pro seniory poskytuje pro občany Charita Konice. S těmito službami jsme spokojeni. 

Zdroj: ACCENDO (2021) 

 

5 PROBLÉMY PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Obrázek 5.1: Problémy při zajišťování sociálních služeb v obci 

 

Zdroj: ACCENDO (2021) 

 

 

6 PLÁNOVÁNÍ NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

V dotazníku se 5 respondentů vyjádřilo, že jejich obec plánuje zavést v příštích 2 letech 
vlastní soc. službu: 

 Čelčice – výstavba komunitního domu pro seniory s pečovatelskou službou 

 Malé Hradisko – vaření a rozvážka obědů 

 Ptení – nespecifikováno 

 Víceměřice – pečovatelská služba (ambulantní) zaměřená na seniory 

 Vrbátky – rozvozy obědů seniorům 

 

V dotazníku se 3 respondenti vyjádřili, že jejich obec plánuje v příštích 2 letech podpořit 
zavedení sociální služby jiným poskytovatelem sociálních služeb: 

 Čelechovice na Hané – asistenční služby 
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 Prostějov – osobní asistence po 24 hodin 

 Otaslavice – nespecifikováno 

 

7 INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Obrázek 7.1: Informování občanů o poskytování sociálních služeb 

 

Zdroj: ACCENDO (2021) 

 

Tabulka 7.1: Zdroje odkud respondenti čerpají informace o soc. službách – kompletní výpis otevřených odpovědí 

Zdroj informací 

Z veřejně přístupných zdrojů a katalogu sociálních služeb. 

byla jsem členem skupiny, která mapovala sociální služby ORP Prostějov 

E-mail 

informace z internetových stránek Ol. kraje a Magistrátu města Prostějov 

Internet 

internetových stránek 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve městě Prostějově, internet, letáky poskytovatelů  

Katalog sociálních a návazných služeb (prostejov.eu) 

web, emailové nabídky poskytovatelů služeb 

z denního tisku 

Z internetu 

z katalogu poskytovatelů 

z Magistrátu města Prostějov 

Z veřejně dostupných zdrojů 

Zdroj: ACCENDO (2021) 

 

Tabulka 7.2: Informace, které o soc. službách které respondenti postrádají – kompletní výpis otevřených odpovědí 

Typ informací, které respondenti postrádají 

základní informace 
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Typ informací, které respondenti postrádají 

Celkem všechny 

Co je možné pro naše občany udělat, jak jim zjednodušit jednání na úřadě, větší informovanost o poskytování služeb 
obcím a potažmo našim občanům a zvláště seniorům 

Jakou pomoc je možné poskytnout osobám, které mají zdravotní omezení, nebyl jim však přiznán invalidní důchod, ale 
zároveň jsou nezaměstnatelní. Nemají nárok na podporu na úřadu práce a jsou tedy naprosto bez příjmu. Tento kon-
krétní případ obec řeší a nikdo není schopen poskytnout radu. Konkrétně se jedná o dva bratry žijící ve společné do-
mácnosti, jeden z nich je dlouhodobě v pracovní neschopnosti a situace druhého odpovídá výše popsanému případu. 
Navíc oba nejsou schopni samostatného jednání či vedení domácnosti. 

volná místa v domovech pro seniory 

Volné kapacity domovů, možnost rychlého umístění klienta 

Zdroj: ACCENDO (2021) 

 

Tabulka 7.3: Komunikační kanály, které obce využívají k informování o soc. službách – kompletní výpis otevřených 
odpovědí 

Komunikační kanály pro informování občanů o soc. službách 

Hlášení, úřední deska 

informace na internetových stránkách naší obce 

informace na vývěskách 

místní tisk, webové stránky města, letáky na chodbách Odboru sociálních věcí, poskytování informací přímo zaměst-
nanci Odboru sociálních věcí 

místním  rozhlasem, Zpravodajem, na stránkách obce 

občas informace v místním zpravodaji 

obdržené info předávám prostřednictvím webu a facebookového profilu obce, obecního rozhlasu a vývěsky u ob-
chodu 

Obecní vývěska, e-maily. 

Obecní zpravodaj 

Pokud se občan zajímá o něco konkrétního snažíme se mu pomoc, vyplněním formulářů, najít příslušnou službu apod. 

Prostřednictvím internetových stránek obce. 

Prostřednictvím místního zpravodaje. 

Přes web, prostřednictvím úřední desky 

rozdáváme letáky, besedy se seniory, spolupráce s poskytovatelem sociální služby 

Rozhlas, časopis 

Stránky obce, obecní vývěsky, hlášení obecního rozhlasu 

Úřední deska, webové stránky, hlášení rozhlasu 

V místním čtrtletníku- Čehovské listy. 

veřejné schůze, zpravodaj pouze ze zdrojů, které si sami aktivně vyhledáváme. 

web, úřední deska, zpravodaj 

Zdroj: ACCENDO (2021) 
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8 HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY 

 

Obrázek 8.1: Hodnocení spolupráce s orgány/institucemi státní správy v oblasti soc. služeb 

 
Zdroj: ACCENDO (2021) 

 

9 DALŠÍ NÁMĚTY 
Tabulka 9.1: Další náměty na projekty v oblasti sociálních služeb v obcích respondentů či na území SO ORP Prostějov – 
kompletní výpis otevřených odpovědí 

Další náměty 

Dům pro seniory s pečovatelskou službou. 

Podpora rozvoje terénních a ambulantních služeb. 

Vybudování domova pro seniory v Kralicich na Hané 

Zjednodušit podmínky pro budování domů pro seniory, sociálního bydlení. V naší obci chceme vybudovat sociální byd-
lení, ale lidé nemají dostatečné informace zvenčí o problematice a staví s budování takových bytů spíše negativně 

Zřízení centra sociálních služeb v Němčicích nad Hanou, aby mohly být pokryty služby nejen pro občany Němčic nad 
Hanou, ale i celého mikroregionu. 

Zdroj: ACCENDO (2021) 

 


