
   

 

HODNOCENÍ 
CÍLŮ A OPATŘENÍ  

 

V RÁMCI SPRSS ORP PROSTĚJOV 2019-2021/2022 
 

Vyhodnocení naplňovaných cílů a opatření se provádělo za pomoci Monitorovací  
a hodnotící tabulky za období 2019 – 2021. Rok 2022 bude vyhodnocen v následujícím 
hodnotícím období (z důvodu schválení návazného plánu ještě před 31. 12. 2022). 
Vedoucí pracovních skupin a poskytovatelé/zřizovatelé služeb vyhodnocovali  
a monitorovali opatření stávajících sociálních a návazných služeb jako: Naplněno –
Částečně naplněno – Nenaplněno. 

Hodnocená opatření byla následně předána koordinátorovi KPSS k jejich dalšímu 
zpracování. Následně bude vypracována a Řídící skupině ke schválení předána 
souhrnná hodnotící zpráva za monitorované období.  

Míra naplnění celkem: 

Pracovní skupina 
Opatření 
celkem 

Naplňování opatření 

Naplněno 
Částečně 
naplněno Nenaplněno 

Senioři 12 7 5 0 

Osoby se zdravotním postižením 27 24 3 0 

Děti, mládež, rodina 7 5 2 0 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením 10 9 1 0 

Národnostní menšiny a cizinci 4 1 2 1 

Mikroregiony ORP Prostějov 26 4 6 16 

Počet opatření celkem 86 50 19 17 

Míra plnění 100,0 % 58,1 % 22,1 % 19,8 % 



   

PPRRAACCOOVVNNÍÍ  SSKKUUPPIINNAA  SSEENNIIOOŘŘII  

Priorita I.: Zajištění komplexních sociálních a návazných služeb vedoucích ke 
zkvalitnění života seniorů 

  

Cíl č. 1: Zachování a rozvoj sociálních služeb pro seniory na SO ORP Prostějov 

Opatření 1.1 
Zachování a rozvoj denního stacionáře pro seniory (§ 46) Centrum 
sociálních služeb Prostějov, p. o. 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba plně poskytována s ohledem na omezení v rámci epidemiologické 
situace v ČR - Denní stacionář pro seniory (pondělí až pátek od 7:00 do 
19:00 hod., kapacita služby 20 míst) 

Opatření 1.2 
Zachování a rozvoj domova pro seniory (§ 49) Centrum sociálních služeb 
Prostějov, p. o. 

Stav opatření: Částečně naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována - Domov pro seniory (kapacita 126 uživatelů) 
Rekonstrukce koupelen. Navyšování kvality bydlení (tj. zrušení 3 
lůžkových pokojů) a navýšení kapacity domova o 20 míst pro seniory je 
v procesu řešení. 

Opatření 1.3 Zachování a rozvoj odlehčovací služby (§ 44) Centrum sociálních služeb 
Prostějov, p. o. 

Stav opatření: Částečně naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba plně poskytována - Odlehčovací služba (kapacita 6 uživatelů). 
Investiční záměr na výstavbu budovy – navýšení kapacity odlehčovací 
služby o 6 míst je v procesu řešení. 

Opatření 1.4 
Zachování pečovatelské služby (§ 40) pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením - Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. na SO ORP 
Prostějov 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována na území města Prostějov včetně obcí 
Mostkovice, Žešov, Držovice a města Němčice nad Hanou. Ambulantní 
služba je poskytována ve střediscích osobní hygieny v CSSP a Němčicích 
nad Hanou. Realizována rekonstrukce stávající budovy – vznik zázemí pro 
pečovatelskou službu (Lidická 86). 

Opatření 1.5 Zachování a rozvoj Pečovatelské služby (§ 40) pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením - Charita Prostějov c.o. 

Stav opatření: Částečně naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována s ohledem na omezení v rámci epidemiologické 
situace v ČR.  Byla podána žádost o navýšení kapacity z důvodu rozšíření 
terénní formy služby do vzdálenějších obcí. Pracovní tým byl navýšen o 
jeden úvazek a posílen o nákup dvou automobilů. Je připravován 
investiční záměr na nákup speciálního vozu pro přesun hendikepovaných 
klientů. Stěhování PS na Martinákovu ulici je v přípravě. 

Opatření 1.6 
Zachování a rozvoj pečovatelské služby (§ 40) pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením na území Mikroregionu Kostelecka - Charita 
Konice c.o.  

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: Služba plně poskytována – Pečovatelská služba (kapacita 3 uživatelé -
ambulantní forma, 140 klientů - terénní forma) 



   

Opatření 1.7 
Zachování a rozvoj terénní služby osobní asistence (§ 39) na území SO 
ORP Prostějov - Podané ruce - osobní asistence, pobočný spolek 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba plně poskytována. S ohledem na rostoucí poptávku po službách 
byla podána žádost o navýšení jednotek v síti a byl navýšen počet 
pracovníků s účinností od 1. 1. 2020 a následně také 1. 1. 2021. 

Opatření 1.8 Zachování domova pro seniory (§ 49) Domov u rybníka Víceměřice p.o. 
Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: Služba plně poskytována. S ohledem na zvyšování kvality pobytových 
služeb byla o 1 jednotku snížena kapacita klientů 

Opatření 1.9 Zachování Domova pro seniory (§ 49) Soběsuky, p.o. Plumlov 
Stav opatření: Částečně naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována. S ohledem na zvyšování kvality byly realizovány 
následující investice - rekonstrukce rozvodů vody, nákup vany pro 
společnou koupelnu v 1. patře, renovace podlahových krytin na chodbách 
a rekonstrukce kuchyňských linek. Nákup společné vany do 2. patra a 
další renovace a úpravy budou realizovány v následujícím období. 

Opatření 1.10 Zachování Domova pro seniory (§ 49) Kostelec na Hané, p.o. 
Stav opatření: Částečně naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována. S ohledem na zvyšování kvality byla realizována 
výměna řídící jednotky výtahu a instalace vstupních dveří. Zastínění 
v prostorách relax zóny a výměna technologie prádelny budou 
realizovány v následujícím období. 

Opatření 1.11 
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory (§ 66) 
v Centru denních služeb LIPKA z.s. Prostějov 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR (při 
lockdownu byly intervence a poradenství poskytováno převážně po 
telefonu). Zachována možnost neformálního celoživotního vzdělávání a 
další aktivizační služby (keramika, relaxační cvičení a jóga). 

Opatření 1.12* 
Zachování stávajících terénních služeb osobní asistence (§ 39) pro seniory 
a zdravotně postižené Pomocná ruka na pomoc starým, chronicky 
nemocným a handicapovaným občanům, z.s. 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba plně poskytována s ohledem na omezení v rámci epidemiologické 
situace v ČR, díky kterému došlo k úbytku poskytovaných hodin 
uživatelům služby. 

*  Opatření 1.12 bylo přesunuto z PS Osoby se zdravotním postižením, kam bylo mylně zařazeno při tvorbě SPRSS 

Vyhodnocení za pracovní skupiny 
Naplňování opatření 

Naplněno Částečně 
naplněno Nenaplněno 

Senioři 7 5 0 

Míra plnění 58,3 % 41,7 % 0,0 % 

  



   

PPRRAACCOOVVNNÍÍ  SSKKUUPPIINNAA  OOSSOOBBYY  SSEE  ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍMM  PPOOSSTTIIŽŽEENNÍÍMM  

Priorita II.: Zajištění komplexních sociálních a návazných služeb vedoucích ke 
zkvalitnění života osob se zdravotním postižením 

  

Cíl č. 1: 
Zachování a rozvoj sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 

Opatření 1.1 
Zachování a rozvoj domova se zvláštním režimem (§ 50) včetně Alzheimer 
centra - Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.   

Stav opatření: Naplněno 
Realizované aktivity: Služba plně poskytována 

Opatření 1.2 
Zachování a rozvoj chráněného bydlení (§ 51) pro ženy s duševním 
onemocněním - Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. 

Stav opatření: Naplněno 
Realizované aktivity: Služba plně poskytována 3 uživatelkám 

Opatření 1.3 
Zachování a rozvoj denního stacionáře Pivoňka pro dospělé osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením (§ 46) - Centrum sociálních 
služeb Prostějov, p.o. 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: Služba plně poskytována s ohledem na omezení v rámci epidemiologické 
situace v ČR. 

Opatření 1.4 
Zachování sociální služby chráněné bydlení (§ 51) - Domov Daliborka pro 
osoby se zdravotním postižením a jejich rodiče - Charita Prostějov c.o. 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována. Zkvalitnění služby probíhá prostřednictvím 
dostačující a účinné vybavenosti služby dle potřeb klientů, odborného 
celoživotního vzdělávání pracovníků, praktickým uplatněním 
vypracovaných aktualizovaných metodik a individuálním plánováním 
zaměřeného na člověka vycházející z britského modelu PCP. Probíhá 
realizace společného projektu se studenty CMTF UP v Olomouci. 

Opatření 1.5 
Zachování a rozvoj stávající odlehčovací služby (§ 44) pro osoby se 
sníženou soběstačností a rozšíření kapacity této služby o 10 lůžek- 
Charita Prostějov c.o. 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována. Zkvalitnění služby probíhá prostřednictvím 
dostačující a účinné vybavenosti služby dle potřeb klientů, odborného 
celoživotního vzdělávání pracovníků, praktickým uplatněním 
vypracovaných aktualizovaných metodik a individuálním plánováním 
zaměřeného na člověka vycházející z britského modelu PCP. Plánované 
rozšíření kapacity služby bylo pozastaveno s ohledem na 
epidemiologickou situaci v ČR a navázaných opatření vlády. 

Opatření 1.6 
Zachování a rozvoj stávající sociální služby poskytované osobám 
s chronickým duševním onemocněním prostřednictvím sociální 
rehabilitace (§ 70) Cesta - Charita Prostějov c.o. 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována s ohledem na omezení v rámci epidemiologické 
situace v ČR. Činnost byla zaměřena na rozvoj služby po stránce metodik, 
z tohoto důvodu jsme byli zapojeni do projektu „Ke kvalitě v Charitě II.“. 
Došlo k navázání spolupráce s PN Šternberk v rámci projektu „Podpora 
zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným“. 
 



   

Opatření 1.7 Zachování a rozvoj Domova se zvláštním režimem (§ 50) Víceměřice 
Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba plně poskytována, došlo k rozšíření kapacity o 9 míst. Aktuálně 
probíhá výstavba nového pavilonu (vzhledem k současné poptávce po 
službě v daném regionu). 

Opatření 1.8 
Zachování a snižování kapacity Domova pro osoby se zdravotním 
postižením (§ 48) Víceměřice 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: Služba poskytována, dle opatření postupné snižování kapacity (o 15 míst 
v roce 2019 a o dalších 15 míst v roce 2021). 

Opatření 1.9 
Zachování a rozvoj stávající ambulantní sociální služby - denní stacionář 
pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením (§ 46) - LIPKA, 
z.s. Prostějov 

Stav opatření: Částečně naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována s ohledem na omezení v rámci epidemiologické 
situace v ČR. Z personálních důvodů byla pozastavena logopedie. Kapacita 
služby byla dle plánu snížena na 85-87 uživatelů, proběhla část 
plánovaných investic, a to nákup zvedací plošiny do „svozového“ vozidla a 
hydraulického zvedáku. Ostatní plánované investice realizovány nebyly 
(jedná se obnovení výpočetní techniky pro uživatele, nákup polohovacích 
lůžek, manipulačního závěsného systému a interaktivní tabule).  

Opatření 1.10 
Zachování  stávající  sociální služby chráněné bydlení (§ 51) pro osoby se 
zdravotním znevýhodněním - LIPKA, z.s. Prostějov 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba plně poskytována, plánované investice byly realizovány (tj. výměna 
podlah v jednom bytě a zajištění výmalby a drobných oprav vnitřních 
omítek v objektu).  

Opatření 1.11 
Zachování  stávající sociálně terapeutické dílny (§ 67) pro osoby se 
zdravotním postižením LIPKA, z.s. Prostějov 

Stav opatření: Částečně naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována. V roce 2019 byl realizován projekt nadace 
Jistota, v rámci kterého bylo spuštěno 12 pracovně interaktivních 
programů zaměřených na další rozvoj uživatelů sociálně terapeutické 
dílny. Rozšíření technického zázemí provozu sociálně terapeutické dílny 
(cukrárny pro veřejnost) nebylo realizováno, rozšíření materiálního 
vybavení provozu sociálně terapeutické dílny bylo realizováno částečně. 

Opatření 1.13 
Zachování ambulantní a terénní služby sociálně aktivizační služba (§ 66) 
pro osoby se zrakovým postižením prostřednictvím Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. - odbočka Prostějov 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba plně poskytována s ohledem na omezení v rámci epidemiologické 
situace v ČR (navýšení telefonických intervencí). Realizovány plánované 
sociálně aktivizační služby – výlety, ruční práce, cvičení apod.  

Opatření 1.14 
Zachování a zkvalitnění odborného sociálního poradenství (§ 37) pro 
osoby se sluchovým postižením - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob 
v ČR, z. s. Poradenské centrum Prostějov, p. s. 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována osobám se sluchovým postižením a jejich 
rodinných příslušníkům. Realizováno odborné poradenství, drobná 
údržba sluchadel, technické poradenství, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 



   

Opatření 1.15 
Zachování terénní i ambulantní služby sociálně aktivizační služba (§ 66) 
pro osoby se zrakovým postižením   prostřednictvím organizace 
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Regionální středisko Prostějov 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována (tj. zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím; sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k 
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
podporujících začleňování; pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí). 

Opatření 1.16 
Zachování terénní i ambulantní služby sociální rehabilitace (§ 70) 
prostřednictvím organizace TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Regionální 
středisko Prostějov 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována (tj. podpora rozvoje a nácviku specifických 
schopností a dovedností, podpora při orientaci na trhu práce a vlastním 
pracovním uplatnění, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 
uživatelů při hledání zaměstnání a v pracovním procesu). 

Opatření 1.17 
Zachování pobytové sociální služby domov pro osoby se zdravotním 
postižením (§ 48) pro osoby s mentálním postižením - Domov „Na 
Zámku“ p. o. Nezamyslice 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: Služba plně poskytována s ohledem na omezení v rámci epidemiologické 
situace v ČR 

Opatření 1.18 
Zachování poskytování sociálně aktivizační služby pro osoby s tělesným 
postižením a seniory (§ 66) prostřednictvím Svazu tělesně postižených 
ČR, okresní organizace Prostějov ČR, okresní organizace Prostějov 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: Služba plně poskytována s ohledem na omezení v rámci epidemiologické 
situace v ČR – realizace výletů, rekondičních pobytů, společných setkání. 

Opatření 1.19 Zachování a zkvalitnění odborného sociálního poradenství (§ 37) v oblasti 
paliativní péče Severomoravská nemocniční a.s. 

Stav opatření: Naplněno 
Realizované aktivity: Služba plně poskytována  

*  Opatření 1.12 bylo přesunuto do PS Senioři z důvodu chybného zařazeno při tvorbě SPRSS 

Cíl č. 2: 
Zachování a podpora zkvalitňování návazných služeb pro osoby se 
zdravotním postižením 

Opatření 2.1 
Zachování pravidelné činnosti zapsaného spolku Prostějovští vozíčkáři, 
spolek 

Stav opatření: Částečně naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba nemohla být pravidelně poskytována s ohledem na omezení 
v rámci epidemiologické situace v ČR. Komunikace se členy probíhala 
neosobní formou (telefonicky, e-mailem), realizován byl pouze jeden 
zájezd v zimě 2021. 

Opatření 2.2 Podpora udržení Půjčovny kompenzačních pomůcek Charita Prostějov 
c.o. 

Stav opatření: Naplněno 
Realizované aktivity: Služba plně poskytována  

Opatření 2.3 Podpora udržení Domácí zdravotní a hospicové péče Charita Prostějov 
c.o. 

Stav opatření: Naplněno 
Realizované aktivity: Služba plně poskytována  



   

Opatření 2.4 
Zachování volnočasových aktivit rodin s dítětem se zdravotním 
postižením prostřednictvím Asociace rodičů a přátel dětí ČR, Klubu 
Radost v Prostějově 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba plně poskytována s ohledem na omezení v rámci epidemiologické 
situace v ČR (akce pro rodiny s dětmi, prázdninové pobyty, rekondiční 
pobyty). 

Opatření 2.5 
Zachování poradenské a klubové činnosti pro osoby se stomií, 
prostřednictvím Klubu stomiků z.s., Prostějov 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba plně poskytována s ohledem na omezení v rámci epidemiologické 
situace v ČR – rekondiční/rehabilitační aktivity. 

Opatření 2.6 Zachování poradní a sdílecí skupiny rodičů dětí s PAS 
Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba poskytována pouze neosobní formou s ohledem na omezení 
v rámci epidemiologické situace v ČR (telefonicky, e-mailem). 

Opatření 2.7 
Zachování registrovaného dobrovolnického programu zajišťující pomoc 
osobám se zrakovým postižením prostřednictvím Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR z.s. - odbočka Prostějov 

Stav opatření: Naplněno 
Realizované aktivity: Služba plně poskytována dle konkrétních potřeb uživatelů služby 

Opatření 2.8 

Zachování a zkvalitňování služeb pro děti i dospělé s celiakiií 
prostřednictvím návazné sociální služby zapsaného spolku Sedmikráska - 
sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis 
herpetiformis Duhring 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba poskytována s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR (kurzy 
pečení, poradenství, setkávání celiaků, zřízení a údržba webových 
stránek). 

Opatření 2.9 
Zachování půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek jako 
návazné sociální služby prostřednictvím STP ČR, okresní organizace 
Prostějov 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: Služba plně poskytována - půjčovna kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek byla v provozu po celý rok. 

  

Vyhodnocení za pracovní skupiny 
Naplňování opatření 

Naplněno 
Částečně 
naplněno Nenaplněno 

Osoby se zdravotním postižením 24 3 0 

Míra plnění 88,9 % 11,1% 0,0 % 



   

PPRRAACCOOVVNNÍÍ  SSKKUUPPIINNAA  RROODDIINNAA,,  DDĚĚTTII  AA  MMLLÁÁDDEEŽŽ  

Priorita III.: Zajištění komplexních sociálních služeb a návazných služeb vedoucích 
ke zkvalitnění života rodin, dětí a mládeže 

  

Cíl č. 1: Zachování stávajících sociálních služeb 

Opatření 1.1 
Zachování služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) - 
Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba plně poskytována celoročně rodinám s nezletilými dětmi, které 
jsou ohroženy sociálním vyloučením. Služba je poskytována terénní 
formou v domácnostech klientů v celém okrese Prostějov. 

Opatření 1.2 
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (§ 65), 
SOS Kompas, SOS dětské vesničky, z.s. 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována – došlo k zachování kapacity služeb v 
ambulantní i terénní formě a k udržení nabídky rodinných mediací. Dále 
byla realizována odborná školení/supervize pro pracovníky a probíhala 
spolupráce s ostatními poskytovateli SSL/složkami státu. 

Opatření 1.3 Zachování a rozvoj služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (§ 
62) Prostějov Společnost podané ruce o.p.s. 

Stav opatření: Částečně naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba poskytována s ohledem na vývoj epidemiologické situace v ČR, 
aktivity v rámci NZDM byly zachovány, prostory NZDM v centru města 
byly udrženy. Žádost o navýšení 1,1 úvazků v přímé péči byla neúspěšná. 

 

Cíl č. 2: Zachování stávajících návazných služeb 

Opatření 2.1 Zachování návazné služby kariérní poradenství Člověk v tísni, o.p.s. - 
pobočka Olomouc 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba poskytována; v roce 2019 došlo k ukončení projektu Kompakt, od 
roku 2020 probíhá spolupráce v rámci programu retrostipendia Albatros 

Opatření 2.2 
Zachování návazné služby podpora vzdělávání Člověk v tísni, o.p.s. - 
pobočka Olomouc 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba plně poskytována – realizována podpora vzdělávání. Došlo 
k navýšení úvazků a zájmu o službu z důvodu uzavření škol v rámci 
lockdownu v ČR. 

Opatření 2.3 Zachování návazné služby Mateřského centra CIPÍSEK 
Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: Služba plně poskytována, návazné služby byly realizovány dle plánu 
(během lockdownu pak formou on-line kurzů) 

 
 
 
 



   

Cíl č. 3: 
Nová opatření k zajištění komplexní péče pro cílovou skupinu rodina, 
děti a mládež 

Opatření 3.1 Podpora vzniku azylového domu pro rodiny s dětmi v Prostějově - 
Azylové centrum o.p.s. Prostějov 

Stav opatření: Částečně naplněno 

Realizované aktivity: Záměr trvá, realizace nebyla možná z důvodu finanční náročnosti; zájem o 
zřízení služby je ze strany azylového domu i Magistrátu města Prostějova 

  

Vyhodnocení za pracovní skupiny 
Naplňování opatření 

Naplněno Částečně 
naplněno 

Nenaplněno 

Děti, mládež, rodina 5 2 0 

Míra plnění 71,4 % 28,6 % 0,0 % 

PPRRAACCOOVVNNÍÍ  SSKKUUPPIINNAA  OOSSOOBBYY  OOHHRROOŽŽEENNÉÉ  SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍMM  VVYYLLOOUUČČEENNÍÍMM  

Priorita IV.: 
Zajištění komplexních sociálních služeb a návazných služeb vedoucích 
ke zkvalitnění života osob ohrožených sociálním vyloučením a osob 
sociálně vyloučených 

  

Cíl č. 1: Zachování a zkvalitnění stávajících sociálních a návazných služeb pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Opatření 1.1 Zachování sociální služby Azylový dům pro muže a ženy (§ 57) - Azylové 
centrum Prostějov 

Stav opatření: Částečně naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba plně realizována, v roce 2020 došlo k přípravě prostor pro 
rozšíření kapacity o 6 míst (plánováno 10), kapacita byla rozšířena k 
1/2021. 

Opatření 1.2 Zachování sociální služby Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi (§ 57) - 
Azylové centrum Prostějov 

Stav opatření: Naplněno 
Realizované aktivity: Služba plně realizována 

Opatření 1.3 Zachování sociální služby Noclehárna pro muže a ženy (§ 63) - Azylové 
centrum Prostějov 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: Služba plně realizována, v roce 2020 došlo k přípravě prostor pro 
rozšíření kapacity o 6 míst, kapacita byla rozšířena k 1/2021 

Opatření 1.4 Zachování sociální služby Nízkoprahová denní centra pro muže a ženy (§ 
61) Azylové centrum Prostějov 

Stav opatření: Naplněno 
Realizované aktivity: Služba plně realizována 

Opatření 1.5 Zachování sociální služby Terénní program (§ 69) - Azylové centrum 
Prostějov 

Stav opatření: Naplněno 
Realizované aktivity: Služba plně realizována 



   

Opatření 1.6 
Zachování a rozvoj služeb Kontaktního centra (§ 59) v Prostějově - 
Společnost podané ruce 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 
Zachování služby, realizováno navýšení pracovních úvazků a tím k 
rozšíření terénních aktivit mimo město Prostějov; navázána spolupráce 
s ostatními institucemi v regionálním i nadregionálním měřítku 

Opatření 1.7 Zachování služby terénní programy (§ 69) organizace Člověk v tísni, o.p.s. 
- pobočka Olomouc 

Stav opatření: Naplněno 
Realizované aktivity: Služba plně realizována 

 

Cíl č. 2: 
Zachování a rozvoj stávajících návazných služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

Opatření 2.1 
Spolupráce Probační a mediační služby s městem Prostějov a Městskou 
policií Prostějov při realizaci a kontrole výkonu trestu obecně 
prospěšných prací 

Stav opatření: Naplněno – SLL ukončena v roce 2021 

Realizované aktivity: 
Spolupráce byla navázána a probíhala od 10/2020 do 12/2021; s ohledem 
na problematickou cílovou skupinu a výraznou neefektivitu ve směru k 
Magistrátu města Prostějova byla spolupráce k 1. 1. 2022 ukončena 

Opatření 2.2 Zachování návazné služby - resocializační programy Člověk v tísni, o.p.s. - 
pobočka Olomouc 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba poskytována (program sociálního výcviku pro dospělé i mladistvé, 
psychosociální podpora a program pro předcházení předluženosti u osob, 
které se dopustily protiprávního jednání, posílení jejich začlenění do 
společnosti)  

Opatření 2.3 
Zachování návazné služby dluhového poradenství Člověk v tísni, o.p.s. - 
pobočka Olomouc 

Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: Služba poskytována odborným poradenstvím včetně zpracování 
insolvenčních návrhů 

  

Vyhodnocení za pracovní skupiny 
Naplňování opatření 

Naplněno 
Částečně 
naplněno Nenaplněno 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením 9 1 0 

Míra plnění 90,0 % 10,0 % 0 % 



   

PPRRAACCOOVVNNÍÍ  SSKKUUPPIINNAA  NNÁÁRROODDNNOOSSTTNNÍÍ  MMEENNŠŠIINNYY  AA  CCIIZZIINNCCII    

PS zrušena na jednání ŘS dne 15. 9. 2021,  
veškeré aktivity přesunuty do PS Rodina, děti, mládež 

Priorita V.: 
Zajištění komplexních sociálních služeb a návazných služeb vedoucích 
ke zkvalitnění života národnostním menšinám a cizincům 

  

Cíl č. 1: Zachování a rozvoj sociálních služeb pro cílovou skupinu národnostní 
menšiny a cizinci 

Opatření 1.1 
Zachování a zkvalitnění sociální služby Zdravotně sociální pomoc, 
poskytované organizací DROM, romské středisko na Prostějovsku 
prostřednictvím terénních programů (§ 69) 

Stav opatření: Naplněno – SLL ukončena v roce 2021 

Realizované aktivity: 
Služba plně poskytována v roce 2019, v roce 2020 byla negativně 
ovlivněna epidemiologickou situací v ČR (Covid-19); od roku 2021 byla 
služba vyřazena z krajské sítě SSL a tím ukončena 

 

Cíl č. 2: 
Zachování a rozvoj návazných služeb pro cílovou skupinu národnostní 
menšiny a cizinci 

Opatření 2.1 Zachování a rozvoj Integračních aktivit pro cizince prostřednictvím 
organizace Žebřík, z. s. - provozovna Mozaika - multikulturní centrum  

Stav opatření: Částečně naplněno 

Realizované aktivity: 

Služba plně poskytována, pokračování v projektu Integračních aktivit pro 
cizince zachováno. K rozšíření služby na 22 integračních akcí v roce 2020 
a na 24 akcí v roce 2021 nedošlo s ohledem na epidemiologickou situací 
v ČR (Covid-19). 

Opatření 2.2 Zachování a rozvoj multikulturního Klubu rodičů a dětí prostřednictvím 
organizace Žebřík, z. s. - provozovna Mozaika - multikulturní centrum 

Stav opatření: Částečně naplněno 

Realizované aktivity: 
Služba plně poskytována, pokračování v realizaci projektu Pro zdravou 
rodinu zachováno. S ohledem na epidemiologickou situací v ČR (Covid-19) 
nedošlo k rozšíření aktivit klubu o čtvrteční dopoledne. 

*  V rámci opatření 2.1 a 2.2 došlo k zaměnění Aktivit k naplnění opatření při tvorbě SPRSS 

Cíl č. 3: Zajištění nových sociálních služeb pro cílovou skupinu cizinci 

Opatření 3.1 Vznik Poradny pro cizince (odborné sociální poradenství (§ 13), 
organizace Žebřík, z. s., provozovna Mozaika - multikulturní centrum 

Stav opatření: Nenaplněno 

Realizované aktivity: 

Opatření nebylo realizováno především z důvodu společenské nestability 
způsobené pandemií Covid-19 a nastalých či očekávaných konsekvencí 
(např. obava z poklesu dotací do sociálních služeb, turbulence u cílové 
skupiny apod.) 

  

  

  



   

Vyhodnocení za pracovní skupiny 
Naplňování opatření 

Naplněno Částečně 
naplněno 

Nenaplněno 

Národnostní menšiny a cizinci 1 2 1 

Míra plnění 25,0 % 50,0 % 25,0 % 

PPRRAACCOOVVNNÍÍ  SSKKUUPPIINNAA  ––  MMIIKKRROORREEGGIIOONNYY  NNAA  ÚÚZZEEMMÍÍ  OORRPP  PPRROOSSTTĚĚJJOOVV  

Priorita VI.: Zajištění prosociálního prostředí v obcích SO ORP Prostějov 
prostřednictvím investičních záměrů 

  

Cíl č. 1: 
Rozvoj v oblasti bydlení a proobčanských aktivit na území 
Mikroregionu Němčicko 

Opatření 1.1 Rekonstrukce nebo výstavba Komunitního centra - Němčice nad Hanou 
Stav opatření: Nenaplněno 
Realizované aktivity: Přesunuto na další období 
Opatření 1.2 Výstavba sportoviště ve Víceměřicích 
Stav opatření: Nenaplněno 
Realizované aktivity: Přesunuto na další období 
Opatření 1.3 Demolice a výstavba víceúčelové stavby ve Vrchoslavicích 
Stav opatření: Nenaplněno 
Realizované aktivity: Přesunuto na další období 
Opatření 1.4 Výstavba multifunkčního hřiště Tištín 
Stav opatření: Naplněno 
Realizované aktivity: Výstavba multifunkčního hřiště realizována  

Opatření 1.5 
Výstavba nebo rekonstrukce vhodné nemovitosti za účelem vybudování 4 
malometrážních obecních bytů Víceměřice 

Stav opatření: Nenaplněno 
Realizované aktivity: Přesunuto na další období 
Opatření 1.6 Vybudování víceúčelového sportoviště v obci Mořice 
Stav opatření: Částečně naplněno 
Realizované aktivity: Realizace I. etapy, podána žádost o dotaci na II. etapu 

 

Cíl č. 2: Rozvoj v oblasti bydlení a proobčanských aktivit na území 
Mikroregionu Plumlovsko 

Opatření 2.1 Zřízení senior taxi na území Mikroregionu Plumlovsko 
Stav opatření: Nenaplněno 
Realizované aktivity: --- 

Opatření 2.2 Zřízení nebo obnova víceúčelových sportovišť v obcích Mikroregionu 
Plumlovsko 

Stav opatření: Částečně naplněno 

Realizované aktivity: Realizace hřišť v obci Hamry a hřiště Žralok, probíhá obnova a údržba 
dalších hřišť v regionu (případně příprava na realizaci) 

Opatření 2.3 
Zjišťování možností odkupu nemovitostí za účelem přestavby na 
malometrážní byty na území Mikroregionu Plumlovsko 

Stav opatření: Nenaplněno 



   

Realizované aktivity: Přesunuto na další období 
Opatření 2.4 Zajištění prostor pro školní klub pro žáky II. stupně ZŠ (Plumlov) 
Stav opatření: Naplněno 
Realizované aktivity: Vybudování školního klubu, setkání probíhají 1x týdně 

  

Cíl č. 3: 
Rozvoj v oblasti bydlení a proobčanských aktivit na území 
Mikroregionu Kostelecko 

Opatření 3.1 Výstavba Domova pro seniory v Čechách pod Kosířem 
Stav opatření: Částečně naplněno 
Realizované aktivity: Přesunuto na další období 
Opatření 3.2 Výstavba cca 10 malometrážních bytů v Ptení 
Stav opatření: Nenaplněno 
Realizované aktivity: Přesunuto na další období 
Opatření 3.3 Výstavba komunitního domu pro seniory cca 12 bytů ve Smržicích 
Stav opatření: Nenaplněno 
Realizované aktivity: Přesunuto na další období 
Opatření 3.4 Výstavba komunitního domu pro seniory v Kostelci na Hané 
Stav opatření: Nenaplněno 
Realizované aktivity: Přesunuto na další období 
Opatření 3.5 Výstavba Komunitního domu pro seniory Bílovice - Lutotín 
Stav opatření: Nenaplněno 

Realizované aktivity: 
Přesunuto na další období, problematické jednání s vlastníky potřebných 
pozemků 

Opatření 3.6 Přestavba budovy fary na Komunitní dům pro seniory Přemyslovice 
Stav opatření: Nenaplněno (vyjmout z opatření pro návazný SPRSS) 
Realizované aktivity: Obec s realizací záměru do budoucna nepočítá 

Opatření 3.7 Rekonstrukce obecních prostor na komunitní centrum Čelechovice na 
Hané 

Stav opatření: Nenaplněno 
Realizované aktivity: Přesunuto na další období 

 

Cíl č. 4: 
Rozvoj v oblasti bydlení a proobčanských aktivit na území 
Mikroregionu Prostějov Venkov 

Opatření 4.1 Výstavba bytového domu ve Skalce č. ev. 71 
Stav opatření: Částečně naplněno 
Realizované aktivity: Odložený projekt (předpoklad realizace 2026) 
Opatření 4.2 Výstavba komunitního domu pro seniory v Čelčicích 
Stav opatření: Nenaplněno 
Realizované aktivity: Přesunuto na další období 
Opatření 4.3 Výstavba bytového domu v Čelčicích 
Stav opatření: Nenaplněno 
Realizované aktivity: Přesunuto na další období, vyřizuje se stavební povolení 
Opatření 4.4 Přestavba budovy bývalé školy na 6 bytových jednotek ve Výšovicích 
Stav opatření: Naplněno 
Realizované aktivity: Realizace bytových jednotek 

 
 
 
 



   

Cíl č. 5: 
Rozvoj v oblasti bydlení a proobčanských aktivit na území 
Mikroregionu Předina 

Opatření 5.1 Výstavba Komunitního domu pro seniory ve Vranovicích-Kelčicích 
Stav opatření: Částečně naplněno 
Realizované aktivity: Přesunuto na další období 
Opatření 5.2 Zřízení Senior taxi Ondratice 
Stav opatření: Nenaplněno 

Realizované aktivity: 
Přesunuto na další období z důvodu nedostatku kapacit 
(finančních/lidských) 

Opatření 5.3 Výstavba Komunitního centra Ondratice 
Stav opatření: Naplněno 

Realizované aktivity: 
Zprovozněna herna pro děti předškolního věku (místo setkávání pro 
rodiče těchto dětí); otevřena pro veřejnost v 9/2021 (dříve nebylo možné 
s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR) 

Opatření 5.4 Vybudování víceúčelového hřiště v Brodku u Prostějova   
Stav opatření: Částečně naplněno 
Realizované aktivity: Přesunuto na další období 
Opatření 5.5 Výstavba komunitního domu pro seniory v Dobrochově 
Stav opatření: Nenaplněno 
Realizované aktivity: Přesunuto na další období 

 

Vyhodnocení za pracovní skupiny 
Naplňování opatření 

Naplněno 
Částečně 
naplněno Nenaplněno 

Mikroregiony ORP Prostějov 4 6 16 

Míra plnění 15,4 % 23,1 % 61,5 % 

 


