
   

 

SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA  
SPRSS SO ORP PROSTĚJOV 

 

OBDOBÍ 2019-2021 
 

I. Úvod 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021 je prvním 
dokumentem tohoto typu vytvořeným na území celého správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Prostějov, čítající celkem 76 obcí (včetně města Prostějova). K oslovení jednotlivých 
obcí k zapojení se do střednědobého plánování sociálních služeb došlo na konci roku 2017. 
Následně byly vytvořeny pracovní skupiny, kopírující územní působnost jednotlivých obcí, 
které doplnily pět stávajících skupin (celkově tak na plánování spolupracovalo deset 
pracovních skupin). Každá nově vzniklá pracovní skupina byla seznámena s probíhajícími 
aktivitami KPSS, které vycházejí z platných metodik plánování sociálních služeb i z právních 
předpisů. S ohledem na rozlehlost územního celku a počtu zapojených obcí bylo třeba v rámci 
komunikace mezi jednotlivými členy procesu vytvořit takové podmínky, aby mohla efektivně 
probíhat výměna informací, podkladů i výstupů. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
SO ORP Prostějov 2019-2021 byl schválen Radou města Prostějova usnesením č. 9817 dne  
27. 8. 2019 a Zastupitelstvem města Prostějova usnesením č. 19189 dne 10. 9. 2019.  

Pro zvýšení efektivity střednědobého plánování sociálních služeb v rámci Olomouckého kraje 
bylo doporučeno jednotlivým městům s rozšířenou působností sjednotit časové období tvorby 
svých plánů. S ohledem na výše uvedené a s ohledem na doporučení dle Metodické příručky 
pro plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem v Olomouckém kraji byl Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021 prodloužen o jeden rok, tedy na 
období 2019-2022. Tento krok byl projednán a schválen Radou města Prostějova dne  
5. 10. 2021 (usnesení č. 1849). 

Hodnocení naplnění cílů zpracovaného plánu bylo realizováno na základě Implementačního 
plánu SPRSS, který je dále upraven dílčími dokumenty:  

 Realizačním plánem SPRSS, upravujícím činnosti, které mají charakter organizačního  
a metodického charakteru a nejsou uvedeny ve střednědobém plánu. Realizační plán slouží 
k vytvoření pravidel a podkladů, na jejichž základě bude monitorováno a vyhodnocováno 
naplňování jednotlivých cílů a opatření prostřednictvím aktivit ve schváleném 
střednědobém plánu; 
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 Pravidly pro přijímání změn v SPRSS, tj. dokumentem upravujícím zajištění možnosti 
reagovat na zásadní změny potřeb uživatelů v SPRSS či možnosti zapracování změn při 
vstupu nových či transformovaných služeb nebo subjektů/zaznamenávání utlumovaných 
nebo rušených služeb; 

 Komunikačním plánem SPRSS, sloužícím k nastavení toků informací a systému jeho 
vyhodnocení. Jedná se o komunikaci uvnitř organizační struktury, která je dána 
samostatnými přílohami, statutem a jednacím řádem řídící skupiny a skupin pracovních, 
dále pak slouží k nastavení toku informací směrem k laické a odborné veřejnosti, politické 
reprezentaci a směrem ke krajské úrovni střednědobého plánování sociálních služeb, ale  
i směrem od nich k organizační struktuře.  

Implementační plán byl dne 23. 2. 2022 schválen řídící skupinou a dne 8. 3. 2022 vzat na 
vědomí Radou města Prostějova.  

II. Hodnocení naplňování cílů a opatření 

Vyhodnocení naplňovaných v plánu stanovených cílů a opatření se provádělo za pomoci 
Monitorovací a hodnotící tabulky, a to za období 2019 až 2021. Rok 2022 bude vyhodnocen 
v následujícím hodnotícím období (z důvodu schválení návazného plánu ještě před 31. 12. 2022). 
Na vyhodnocení se podíleli vedoucí jednotlivých pracovních skupin spolu s poskytovateli/ 
zřizovateli služeb na území ORP Prostějov, pod vedením koordinátora KPSS. Souhrnná 
hodnotící zpráva vychází z Hodnocení cílů a opatření SPRSS za období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2021 
(viz samostatný dokument) a bude po schválení řídící skupinou předložena Radě města 
Prostějova k vzetí na vědomí.  

Pro zjednodušení a větší přehlednost výstupů bylo pět pracovních skupin, představující 
územní celky, pro potřeby tohoto dokumentu sloučeno do jedné pracovní skupiny s názvem 
Mikroregiony ORP Prostějov. Jedná se o Mikroregion Němčicko, Mikroregion Plumlovsko, 
Mikroregion Kostelecko, Mikroregion Prostějov-venkov a Mikroregion Předina. 

Tabulka č. 1: Hodnocení míry naplnění opatření dle pracovních skupin 

Pracovní skupina 
Opatření 
celkem 

Naplňování opatření 

Naplněno Částečně 
naplněno 

Nenaplněno 

Senioři 12 7 5 0 

Osoby se zdravotním postižením 27 24 3 0 

Rodina, děti, mládež 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 % 



   

Z celkových 86 opatření, stanovených v rámci SPRSS, bylo naplněno 58,1 %. Propad 
úspěšnosti oproti předchozímu střednědobému plánování, kdy bylo naplněno celkem 85 % 
opatření, činí téměř 32 %. Tento výsledek je způsoben především epidemiologickou situací 
v ČR, tj. pandemií covid-19, a nejistotou financování sociálních služeb. Ta je dána nejenom 
nastavením úsporného rozpočtu ze strany státu z důvodu pandemie, ale také zrušením 
superhrubé mzdy a rapidním růstem cen energií, což se negativně promítá nejenom do 
obecních rozpočtů. To vše ovlivňuje způsob a výši státních příspěvků a vyhlašovaných 
dotačních titulů, na kterých jsou poskytovatelé sociálních služeb závislí. Z celkového počtu 
opatření byla u 24,4 % výslovně uvedena epidemiologická situace jako negativní příčina 
nenaplnění konkrétních aktivit.  

I přes uvedené informace se veškeré sociální služby i služby návazné na území ORP 
podařilo plně zachovat, došlo však k omezení provozu některých z nich (covid-19)  
a k odložení plánovaných investičních akcí či nákupů (financování služeb). Na naplněnost 
opatření má jistě také vliv způsob jejich definice – celkem 20 opatření, tj. 23,3 % z celkového 
počtu – bylo definováno jako „zachování a rozvoj služby“, přičemž k rozvoji z výše uvedených 
důvodů nedošlo. Opatření tak dle nastavených pravidel bylo naplněno pouze částečně. 

Graf č. 1: Míra naplnění opatření SPRSS 2019-2021/2022 

 

Nejúspěšnější při naplňování aktivit byly PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením (naplněno 
90,0 %), Osoby se zdravotním postižením (88,9 %) a Rodina, děti, mládež (71,4 %). Na opačné 
straně spektra se nachází PS Mikroregiony ORP Prostějov, u kterých úspěšnost činila pouze 
15,4 % - nerealizováno bylo celkem 61,5 % plánovaných opatření. Tento výstup byl ovlivněn 
nejenom zmíněnými negativními jevy ve společnosti, ale také náročností plánovaných akcí  
a majetko-právními vztahy při řešení projektů v oblasti bydlení a proobčanských aktivit. Mezi 
opatření, která se na území obcí SO ORP Prostějov podařilo zrealizovat, patří výstavba 
multifunkčního hřiště v Tištíně, zajištění prostor pro školní klub na ZŠ Plumlov, přestavba 
budovy bývalé školy na bytové jednotky ve Výšovicích a výstavba Komunitního centra  
v Ondraticích. 



   

Graf č. 2: Míra naplnění opatření SPRSS 2019-2021/2022 dle pracovních skupin 

 

Graf č. 3: Míra naplnění opatření SPRSS 2019-2021/2022 v mikroregionech ORP 

 



   

Nejvíce definovaných opatření se týkala stávajících sociálních služeb (47,7 %) a zajištění 
prosociálního prostředí v obcích SO ORP Prostějov (30,2 %). Ve výčtu dále následují podpora 
a rozvoj návazných služeb (17,4 %), vznik nové sociální služby (2,3 %), transformace sociální 
služby (1,2 %) a vznik meziresortní spolupráce (1,2 %).  

Graf č. 4: Struktura definovaných opatření SPRSS 2019-2021/2022 

 

V rámci realizace opatření mělo dojít ke vzniku dvou nových sociálních služeb, a to 
poradny pro cizince, nabízející odborné sociální poradenství prostřednictvím 
multikulturního centra Mozaika (spadající pod organizaci Žebřík, z.s.), a azylového domu pro 
rodiny s dětmi, provozovaného Azylovým centrem o.p.s. Prostějov. Ani jedno z opatření však 
nebylo naplněno. Poradna nebyla zřízena 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.). Azylový dům nebyl 
realizován z důvodu finanční náročnosti. Záměr však trvá - zájem o zřízení služby je jak ze 
strany Azylového centra o.p.s. Prostějov, tak i Magistrátu města Prostějova – a opatření je ve 
stavu „částečně naplněno“. 

V rámci návazných služeb došlo k rozšíření spolupráce mezi Probační a mediační službou 
Prostějov, Magistrátem města Prostějova a Městskou policií Prostějov při realizaci a kontrole 
výkonu trestu obecně prospěšných prací. V souladu s tímto opatřením docházelo 
k zaměstnávání konkrétních osob od 10/2020 do 12/2021. S ohledem na problematickou 
cílovou skupinu a výraznou neefektivitu služby směrem k Magistrátu města Prostějova byla 
služba k 1. 1. 2022 ukončena. Spolupráce tak dále již neprobíhá, opatření bude z návazného 
SPRSS vyjmuto.  

U sociální služby zdravotně sociální pomoci, poskytované prostřednictvím terénních 
programů organizace DROM, romské středisko na Prostějovsku, došlo k zachování služby 
pouze během let 2019 a 2020. Služba byla negativně ovlivněna epidemiologickou situací v ČR 
a v roce 2021 byla vyřazena z krajské sítě SSL. Služba je tímto ukončena, opatření bude 
z návazného SPRSS vyjmuto. 

U tří sociálních služeb došlo k navýšení kapacit pro uživatele (Domov se zvláštním režimem 
Víceměřice, Azylový dům pro muže a ženy v Prostějově a Noclehárna pro muže a ženy 



   

v Prostějově), u dalších tří sociálních služeb pak naopak ke snížení kapacit pro uživatele 
(Domov pro osoby se zdravotním postižením Víceměřice, Domov u rybníka Víceměřice p.o.  
a denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením LIPKA, z.s. 
Prostějov). Snížení kapacity bylo u všech služeb plánováno s ohledem na zkvalitnění  
a potřebnost služby. 

Z celkového počtu 86 opatření bylo celkově 17 nenaplněno, což představuje 19,8 %. Jedno 
opatření spadá do PS Národnostní menšiny a cizinci (viz výše – vznik poradny pro cizince, 
Žebřík, z.s.), zbylých 16 do PS Mikroregiony ORP Prostějov. Jednalo se především o vznik 
nových bytů či komunitních bytových domů (62,5 %), vybudování komunitních  
a víceúčelových center (18,75 %) a jiné prosociální služby typu sportoviště či SeniorTaxi 
(18,75 %).  

Graf č. 5: Struktura nenaplněných opatření SPRSS 2019-2021/2022 

 

III. Hodnocení řízení procesu  

Hodnocení řízení procesu z pohledu funkčnosti organizační struktury a kompetencí dle 
základních dokumentů: 

Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb probíhal v souladu s dokumenty 
Statut řídící skupiny a Jednací řád řídící skupiny a pracovních skupin, schválenými řídící 
skupinou dne 15. 9. 2021. Rada města Prostějova dokumenty schválila dne 5. 10. 2021. Při 
jednáních pracovních skupin a skupiny řídící byly zachovány principy komunitního plánování 
a veškeré zápisy ze všech jednáních jsou k dispozici veřejnosti na webových stránkách města 
Prostějova (www.prostejov.eu).  

Hodnocení řízení metodické podpory: 

Metodická podpora při střednědobém plánování byla poskytována společností ACCENDO – 
Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., podílející se na realizaci krajského projektu „Podpora 
procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni“. 
Zástupci společnosti byli přítomni na jednání řídící skupiny dne 15. 9. 2021 a v průběhu 

http://accendo.cz/
http://accendo.cz/


   

zpracování SPRSS probíhala metodická podpora formou on-line schůzek, telefonicky  
a e-mailem (s ohledem na sídlo společnosti v Ostravě i epidemiologické situaci v ČR). 

IV. Hodnocení komunikačního plánu 

Komunikační plán, jako součást Implementačního plánu SPRSS, slouží k nastavení toku 
informací směrem k laické a odborné veřejnosti, politické reprezentaci a směrem ke krajské 
úrovni střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. 

Komunikace s laickou i odbornou veřejností: 

Informace o procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb jsou tradičně 
realizovány: 

a) na veřejných setkáních, 
b) v rámci projektu města Prostějova „Zdravé město“, 
c) na dnech otevřených dveří jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, 
d) v informačním měsíčníku občanů Prostějova „Prostějovské radniční listy“, 
e) na webových stránkách procesu KPSS města Prostějova (www.prostejov.eu). 

Viz body a), b) a c)  
Do nastaveného komunikačního procesu negativně zasáhla pandemie covid-19, díky 
které byl na území ČR několikrát vyhlášen nouzový stav a zavedena proti 
epidemiologická opatření vlády, značně ovlivňující setkávání osob a organizaci 
hromadných akcí (veřejných i soukromých). Nouzový stav byl poprvé vyhlášen  
12. 3. 2020 na celém území ČR – původně na 30 dní. Následně byl postupně 
prodlužován až do 17. 5. 2020. Dne 30. 9. 2020 vláda schválila vyhlášení nového 
nouzového stavu, který s obměnami platil až do 11. 4. 2021. Zatím poslední nouzový stav 
byl vyhlášen vládou 25. 11. 2021 s platností 30 dnů. Jakákoliv veřejná setkání tak nebylo 
možné realizovat, dny otevřených dveří z důvodu bezpečnosti poskytovatelé služeb 
nevyhlašovali. Akce v rámci projektu „Zdravé město“ byly zrušeny. Informační proces 
v těchto bodech tak nemohl být dostatečně realizován. 

Viz bod d)  
Dne 30. 1. 2019 vyšel v Prostějovských radničních listech článek s názvem „Informujeme 
o průběhu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb“ (číslo 1, ročník 2019). 
Další tisková zpráva je připravena k otištění (předpoklad 04/2022). 

Viz bod e)  

Webové stránky města jsou pravidelně aktualizovány o informace a materiály týkající se 
procesu komunitního plánování sociálních služeb na Prostějovsku. Na adrese 
www.prostejov.eu jsou k dispozici veškeré zápisy z jednání řídící skupiny a skupin 
pracovních, strategické dokumenty a analytické podklady. 

Komunikace s politickou reprezentací města: 
Prostřednictvím odboru sociálních věcí města Prostějova jsou o stavu střednědobého 
plánování sociálních služeb na ORP Prostějov pravidelně předávány informace vedení města 
respektive Radě města Prostějova. Mimo to členy řídící skupiny KPSS jsou – mimo jiné –  
RNDr. Alena Rašková (náměstkyně primátora města), Ing. Milada Sokolová (náměstkyně 
primátora města) a Mgr. Bc. Marcela Vejmělková (vedoucí odboru sociálních věcí).  

http://www.prostejov.eu/


   

Dne 5. 10. 2021 byly Radě města Prostějova předloženy ke schválení Statut řídící skupiny  
a Jednací řád řídící skupiny a pracovních skupin, stejně jako k návrh prodloužení stávajícího 
SPRSS, čímž došlo k znovunastartování procesu KPSS na území ORP. 

Komunikace s krajskou úrovní střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 
Prostřednictvím koordinátora KPSS jsou pravidelně předávány informace o stavu 
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov Krajské koordinační 
skupině (KRKOS). Ta představuje komunikační platformou mezi obecní a krajskou úrovní 
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. 
Uskutečněné termíny KRKOS ve sledovaném období – 5. 2. 2019, 24. 9. 2019, 29. 10. 2019,  
23. 2. 2021, 12. 11. 2021 a 8. 2. 2022.  

Krajská spolupráce na tvorbě střednědobého plánu probíhá na základě projektu „Podpora 
procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni“. 
V rámci sestavené pracovní skupiny pro rozvoj sociálních služeb v Olomouckém kraji, jejímž je 
město Prostějov členem, se uskutečnila jednání v termínech 5. 2. 2019, 24. 9. 2019, 29. 10. 2019, 
9. 9. 2020 a 8. 2. 2022. 

V. Souhrnné vyhodnocení SPRSS 

Celkové vyhodnocení a závěry: 

V letech 2019-2020 bylo z personálních i epidemiologických důvodů plánování sociálních 
služeb na území ORP Prostějov pozastaveno. V roce 2021 došlo ke znovuzahájení celého 
procesu a od tohoto roku všichni zúčastnění intenzivně pracovaly na implementaci cílů  
a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-
2021/2022 a přípravě nového plánu pro roky 2023-2025. Cíle a opatření stávajícího 
dokumentu byly při jeho přípravě nastaveny tak, aby byla zachována současná síť sociálních 
služeb a poskytované služby kvalitativně a kvantitativně odpovídaly potřebám obyvatelů SO 
ORP Prostějov. Vyhodnocení tohoto realizačního období probíhalo na základě spolupráce 
členů pracovních skupin a skupiny řídící, pod dohledem koordinátorů KPSS. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že se definovaná opatření v rámci SPRSS daří naplňovat, 
nicméně úspěšnost celého procesu závisí na společenských jevech, které není možné v rámci 
střednědobého plánování sociálních služeb nijak ovlivnit.  

Společná a závěrečná ustanovení: 

Souhrnná hodnotící zpráva byla schválená řídící skupinou dne xxxxxx a dne xxxxxx vzata na 
vědomí Radou města Prostějova. 

http://accendo.cz/podpora-procesu-komunitniho-planovani-socialnich-sluzeb-v-olomouckem-kraji-na-obecni-urovni/
http://accendo.cz/podpora-procesu-komunitniho-planovani-socialnich-sluzeb-v-olomouckem-kraji-na-obecni-urovni/
https://www.prostejov.eu/filemanager/files/576474.pdf
https://www.prostejov.eu/filemanager/files/576474.pdf

