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Úvod 

Cílem předložené zprávy bylo zpracovat kvalitativní výzkum potřebnosti sociálních služeb 

s ohledem na potřeby uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, včetně analýzy 

finančních toků do sociálních služeb.1 Kvalitativní výzkum potřebnosti sociálních služeb byl 

realizován v rámci projektu „Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na 

Prostějovsku“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006528) a slouží pro nashromáždění dat pro 

následnou: 

- identifikaci potřebnosti sociálních služeb ke tvorbě cílů a opatření na SO ORP 
Prostějov (76 obcí včetně Prostějova); 

- tvorbu návrhu Akčního plánu na území SO ORP Prostějov. 

Předložená zpráva obsahuje sociotechnická doporučení, která slouží jako základ ke tvorbě 

cílů a opatření do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a návrhu Akčního plánu pro 

SO ORP Prostějov. Výzkum potřebnosti sociálních služeb vycházel zejména z následujících 

podkladů: 

- Terénní výzkumné šetření na Prostějovsku mezi veřejností a uživateli služeb, 
poskytovateli služeb a zadavateli služeb, obcemi 1. a 2. stupně 

- Výkaznictví a ekonomická agenda poskytovatelů služeb a obcí 
- Akční plán Olomouckého kraje 
- SPRSS OK 2018–2020 
- Minimální kritéria plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni 

výzkumná zpráva se dělí do tří následujících oblastí: 

- Analýza sociálních služeb z pohledu uživatelů sociálních služeb a služeb navazujících  
a veřejnosti na sociální služby na Prostějovsku 

- Analýza obcí (zadavatelů) sociálních služeb a služeb navazujících  
- Analýzu poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících  

Metodologie 

Celkově předložená zpráva byla zpracovávána prostřednictvím nejnovějších veřejně 

dostupných dat, dále z údajů získaných v součinnosti s objednatelem, rovněž z výzkumných 

šetření se zástupci poskytovatelů i veřejnosti a uživatelů služeb.  

Byla použita metoda „Desk research“ s ohledem na analýzu tematických celků, např. ve 
vztahu k dokumentům např. „Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb 
na krajské úrovni“, rovněž „Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 
2019“. S ohledem na terénní výzkumná sociologická šetření byl použit integrovaný 
sociologický průzkum. V integrované výzkumné strategii je kladen důraz na interakce všech 
participujících v průběhu výzkumu. Specificky se jednalo o převahu kvalitativních 

                                                      

1
 Výzkum vycházel z metodologických podkladů, zadání a pravidel Akčního plánu Olomouckého kraje, který je prováděcím 

předpisem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020. Dále byl proveden 
v souladu s Minimálními kritérii plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni a v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 3 k této 
vyhlášce. 
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výzkumných technik v oblastech prováděných hloubkovým dotazováním, dále s převahou 
kvantitativních výzkumných technik v oblastech řešených dotazníkovým šetřením.  

Výzkumně proběhla samostatná terénní šetření prostřednictvím respondentů, tedy zástupců 

poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících, rovněž uživatelů sociálních služeb a 

služeb navazujících, dále obyvatel SO ORP Prostějov jako potenciálních uživatelů sociálních 

služeb. Byly realizovány řízené rozhovory prostřednictvím dotazníkového šetření, které 

umožňovaly dotázaným osobám zvážit zkoumanou problematiku a někteří dotazovaní 

občané měli možnost vyjádřit se i k okolnostem, které pro ně osobně aktuálně problémové 

nebyly. Interakce dotázaných a tazatelů měly také za následek, že si dotazovaní 

uvědomovali, že o jejich stanovisko je zájem a mohou tak přispět svým vyjádřením 

k naplnění cíle, který byl výzkumem realizován. 
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1. Analýza sociálních služeb a služeb navazujících z pohledu veřejnosti 

    a uživatelů služeb na Prostějovsku 

1.1 Charakteristika souboru veřejnosti a uživatelé sociálních služeb a služeb navazujících  

 Metodologie výzkumu 

Výzkum byl realizován v průběhu července a srpna 2018 na Prostějovsku. Z pohledu typu 

výzkumu šlo o integrovaný výzkum, obsahující jednak kvalitativní výzkumné metody 

prostřednictvím individuálního interview, rovněž kvantitativní výzkumné metody formou 

dotazníkového šetření.  

Cílem šetření bylo analyzovat potřeby uživatelů a veřejnosti ve vztahu k sociálním službám  

a službám navazujícím na Prostějovsku. Zejména se jednalo o tematické oblasti zaměřené 

např. na: 

- Informovanost o službách a zajišťování informací 

- Chybějící sociální služby a služby navazující 

- Využívání služeb 

- Spokojenost s využívanými službami  

- Spokojenost s charakteristikami služeb, s jejich dostupností 

S ohledem na vymezení cíle byl výzkumný soubor získán prostřednictvím stratifikovaného 

výběrového šetření, pomocí něhož bylo zajištěno optimální rozložení charakteristik  

a obsahové pokrytí předmětu zkoumání. Na základě podílového zastoupení občanů 

s ohledem na počet obyvatel jednotlivých obcí bylo získáno 511 výpovědí respondentů, s 

nimiž byly provedeny strukturované rozhovory prostřednictvím tazatelské sítě.2 

Na základě řízených rozhovorů byli respondenti zařazeni pouze do jedné z cílových skupin 

„rodina, děti, mládež“, „senioři“, „osoby se zdravotním postižením“, „národnostní menšiny a 

cizinci“, „osoby ohrožené sociálním vyloučením“ a „veřejnost“. Dotazované osoby mohly 

spadat do více cílových skupin, např. do skupiny osob se zdravotním postižením a zároveň 

mezi seniory. Nicméně byla volena vždy pouze jedna cílová skupina podle zvolení 

respondentem. V zásadě starší lidé jsou vystaveni různým zdravotním omezením a na nich 

záleží, jak svoje zdravotní omezení přijímají a podle toho se také zařazují do konkrétní cílové 

skupiny apod.  

Pro řešení úkolu byla použita integrovaná výzkumná strategie s převahou kvantitativních 

postupů. Datová struktura výzkumného souboru obsahovala 511 záznamů a 86 znaků, 

celkem 43 946 číselných údajů. Z dat byly odvozeny sekundární kvantitativní údaje, které 

byly podkladem pro další analytické zpracování. Obsahové analýze byly podrobeny též 

informace verbálního charakteru. 

                                                      
2
 Síť proškolených tazatelů byla sestavena z osob, jejichž určité osobnostní i profesionální kvality zvýhodňovaly vést řízené 

rozhovory s ohledem na výzkumný cíl.  
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1.2 Charakteristika souboru veřejnosti a uživatelů sociálních služeb a služeb navazujících  

Velikost výzkumného souboru  

Výzkumný soubor veřejnosti a uživatelů sociálních služeb a služeb návazných tvořilo 511 

jedinců žijících na Prostějovsku. V souboru byli zastoupeni občané náležející do následujících 

cílových skupin: 

- Rodina, děti, mládež 
- Senioři 
- Osoby se zdravotním postižením 
- Národnostní menšiny a cizinci 
- Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
- Veřejnost 

Téměř třetina dotázaných (42,4 %) náležela seniorské cílové skupině, pětina dotázaných 

cílové skupině „rodina, děti, mládež“. O něco menší podíl (16,2 %) náležel osobám se 

zdravotním postižením. Menší podíly dotázaných patřily cílovým skupinám „osoby ohrožené 

sociálním vyloučením“ (6,1 %) a „národnostní menšiny a cizinci“ (3,1 %). Veřejnost byla 

zastoupena více než pětinou výzkumného souboru (22,9 %).  

 

Graf: Cílové skupiny (%, N=511) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

Užívání sociálních služeb a služeb navazujících 

Více než polovinu výzkumného souboru (55,4 %) tvořili uživatelé sociálních služeb a služeb 

navazujících, méně něž pětina dotázaných (17 %) byla s problematikou sociálních služeb již 

seznámena prostřednictvím využívání služeb členem rodiny nebo někým u blízkého okolí 

respondenta. Využívání sociálních služeb a služeb navazujících je uvedeno v následujícím 

grafu. 
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Graf: Uživatelé služeb (N = 511) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Pohlaví        

Pohlaví dotázaných bylo ve výzkumném souboru vyvážené s mírně vyšším podílem žen  

(51,7 %). Souhrnná charakteristika je uvedena v následujícím grafu. 

    Graf: Pohlaví (N = 511) 

 
Zdroj: Sociotrendy 

 

Věk 

Necelá třetina dotázaných byla ve věku do 29 let. V další věkové kategorii produktivního 

věkového rozmezí se nacházel obdobný podíl dotázaných a více než třetina dotázaných byla 

ve věku nad 60 let, viz následující graf. Podrobnější věkové členění je uvedeno v tabulce a 

grafu níže. 
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Graf: Kategorizovaný věk (N = 511) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Tabulka: Kategorizovaný věk (N = 511) 

 Počet  % 

15–17 let 64 12,5 

18–29 let 92 18 

30–45 let 98 19,2 

46–59 let 65 12,7 

60 a více let 192 37,6 

Celkem 511 100 

Zdroj: Sociotrendy 

 
Graf: Věkové rozložení (%, N = 511) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

Rodinný stav    

Nejčetnější zastoupení ve výzkumném souboru měly osoby sezdané (30,5 %), následovala 

pětina svobodných (20,2 %). Rozvedených respondentů bylo ve výzkumném souboru 11,4 %  

a necelá pětina dotázaných (18,8 %) náležela ovdovělým respondentům. Obdobný podíl  

(19,2 %) respondentů rodinný stav neuvedl. 
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Graf: Rodinný stav (%, N = 511) 

 
Zdroj: Sociotrendy 

Vzdělání 

U dosaženého vzdělání respondentů, necelá čtvrtina dotázaných uvedla základní vzdělání 

bez vyučení, případně byla bez vzdělání.  Více než čtvrtina dotázaných byla vyučena (bez 

maturity, 27,2 %), více než čtvrtina dotázaných měla maturitu (27,8 %), vyšší, než 

středoškolské vzdělání měla více než pětina dotázaných (21,9 %), viz tabulka níže.   

Tabulka: Nejvyšší dokončené vzdělání 

 Počet  % 

Základní bez vyučení, případně bez vzdělání 115 22,5 

Vyučen (a) bez maturity 178 34,8 

Maturita 126 24,7 

Vyšší odborná škola 17 3,3 

Vysoká škola 75 14,7 

Celkem 511 100 

Zdroj: Sociotrendy 

Pracovní pozice    

Největší podíl dotázaných patřil osobám pobírajícími důchod (59,6 %). Následovaly osoby 

zaměstnané, necelou desetinou byly zastoupeny osoby v domácnosti (9,3 %). Malé podíly 

dotázaných (6,6 %) byly zastoupeny nezaměstnanými a studenty (2,6 %). Pracovní pozice je 

celkově uvedena v následujícím grafu a tabulce.  
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Graf: Pracovní pozice (%, N = 511) 

 
Zdroj: Sociotrendy 

 
Tabulka: Pracovní pozice 

 Počet  % 

Zaměstnán/a 104 20,4 

Podnikatel/ka 30 5,9 

V domácnosti (i mateřská dovolená) 69 13,5 

Nezaměstnaný/á 47 9,2 

Důchodce (pracující, nepracující), invalidní 250 48,9 

Student, učeň, žák 11 2,2 

Celkem 511 100,0 

Zdroj: Sociotrendy 

Materiální zajištění domácností 

Materiální zajištění domácností, ve kterých respondenti žijí, bylo zjišťováno jako blíže 

nespecifikované. Šlo o subjektivní pohled dotázaných, kdy respondenti zvážili velikost příjmů 

a majetku ve své domácnosti, který je důležitý pro jejich celkovou životní orientaci. Dá se 

předpokládat, že spíše spokojení občané se budou setkávat s menšími problémy  

a problematickými situacemi než ti, kteří budou subjektivně nespokojeni.  

Materiální zajištění domácnosti, ve které respondenti žijí, je celkově vnímáno u více než dvou 

pětin dotázaných (41,3 %) jako „průměrně zajištěné“ a více než třetiny dotázaných (37,3 %) 

dokonce lépe než průměrně zajištěné. Za špatně zajištěné se vnímá 12,5 %, případně za 

chudé se považuje malý podíl (8,6 %) dotázaných, viz následující tabulka a graf.  
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Tabulka: Materiální zajištění domácnosti 

 Počet  % Kumulativní % 

Velmi dobře zajištěni 58 11,4 11,4 

Solidně zajištěni 132 25,8 37,3 

Průměrně zajištěni 211 41,3 78,8 

Špatně zajištěni 64 12,5 91,4 

V zásadě chudí 44 8,6 100 

Bez odpovědi 2 0,4  

Celkem 511 100  

Zdroj: Sociotrendy 

 

Graf: Materiální zajištění domácnosti (%, N = 511) 

 
Zdroj: Sociotrendy 

 

Materiální zajištění domácnosti je závislé na příslušnosti respondenta k cílové skupině. Za 

špatně zajištěné se považuje necelá třetina osob ze skupiny rodina, děti a mládež. Více než 

čtvrtiny z nich se ale cítí být průměrně nebo i středně zajištěny. Za velmi dobře zajištěné se 

považuje desetina z nich. Za chudé se považují pouze 3 % z této cílové skupiny. 

Dle seniorů, téměř polovina z nich se považuje za průměrně zajištěné, více než třetina za 

zajištěné solidně. Za chudé se považuje necelá pětina (15,5 %) z nich.  

U osob se zdravotním postižením, více než polovina z nich se považuje za průměrně 

zajištěné, více než třetina za zajištěné solidně. Zbylé možnosti byly uvedeny v podílech 

menších než desetina z dotázaných v této cílové skupině. 

Více než polovina osob spadajících do cílové skupiny národnostní menšiny a cizinci se 

považuje za špatně zajištěné, více než třetina z nich za průměrně zajištěné. 

Necelé dvě třetiny osob spadajících do cílové skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením 

se považuje za průměrně zajištěné, méně než desetina z nich za špatně zajištěné a necelá 

třetina z nich v zásadě za chudé. 

Co se týče veřejnosti, za velmi dobře a průměrně zajištěné se povařují více než třetiny osob 

spadajících do této skupiny, rovněž za solidně zajištěné se považuje necelá čtvrtina z nich. Za 

špatně zajištěné se považuje necelé procento veřejnosti. 
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Graf: Materiální zajištění domácnosti podle cílových skupin (%, N = 511) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Tabulka: Materiální zajištění domácnosti podle cílových skupin (%, N = 511) 

 

Velmi dobře 
zajištěni 

Solidně zajištěni 
Průměrně 
zajištěni 

Špatně zajištěni V zásadě chudí Celkem 

Rodina, děti, 
mládež 

10,9 % 26,7 % 27,7 % 31,7 % 3,0 % 100 % 

Senioři 2,5 % 29,2 % 46,0 % 6,8 % 15,5 % 100 % 

Osoby se 
zdravotním 
postižením 

3,6 % 36,1 % 50,6 % 3,6 % 6,1 % 100 % 

Národnostní 
menšiny a 
cizinci 

0,0 % 6,2 % 37,5 % 56,2 % 0,1 %  100 % 

Osoby ohrožené 
sociálním 
vyloučením 

0,0 % 0,0 % 61,3 % 6,5 % 32,3 % 100 % 

Veřejnost 34,2 % 23,1 % 35,9 % 6,0 % 0,9 % 100 % 

Zdroj: Sociotrendy 
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1.3 Informovanost o sociálních službách a službách navazujících 

Množství informací o sociálních službách a službách navazujících, je téměř třemi čtvrtinami 

dotázaných (71,5 %) vnímáno tak, že dotázaní informace rozhodně nebo spíše mají. Necelá 

pětina (17,2 %) dotázaných uvedla, že informace někdy má, někdy nemá, jak je zřejmé 

z tabulky a grafu níže. Pouze malý podíl dotázaných (5,1 %) uvedl, že informace spíše nemá, 

ještě menší podíl 1,2 %, že informace rozhodně nemá. Na dotaz neodpovědělo necelé 

procento dotázaných a pod pětiprocentní hranicí (4,9 %) dotázaní informace nepotřebovali. 

Informovanost o sociálních službách a službách navazujících je z pozice uživatelů služeb a 

veřejnosti celkově na poměrně dobré úrovni. 

Tabulka: Dostatek informací o poskytovaných sociálních službách 

  Počet  % 

Rozhodně mám 143 28 

Spíše mám 220 43,1 

Jak kdy 88 17,2 

Spíše nemám 26 5,1 

Rozhodně nemám 6 1,2 

Informace nepotřebuji 25 4,9 

Bez odpovědi 3 0,6 

Celkem 511 100 

Zdroj: Sociotrendy 

 

 Graf: Dostatek informací o poskytovaných sociálních službách (N = 511) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

S ohledem na informace o poskytovaných službách, většinou všechny cílové skupiny 

informace rozhodně nebo spíše mají. Pouze velmi malé podíly dotázaných spadajících do 

skupin senioři, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi informace spíše nemá. 

Dotázaní spadajících do skupiny rodiny s dětmi dokonce uvedli, ačkoliv v malém podílu, že 

informace rozhodně nemají. Podrobné údaje jsou uvedeny v tabulce níže. 
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Graf: Dostatek informací o poskytovaných sociálních službách podle cílových skupin (N = 511) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Tabulka: Dostatek informací o poskytovaných sociálních službách podle cílových skupin 

Cílová skupina 
Rozhodně 
mám 

Spíše mám Jak kdy 
Spíše 
nemám 

Rozhodně 
nemám 

Informace 
nepotřebuji 

Celkem 

Rodina, děti, mládež 14,7 % 50,0 % 22,6 % 7,8 % 4,9 % 0,0 % 100,0 % 

Senioři 35,0 % 41,9 % 13,1 % 1,2 % 0,0 % 8,8 % 100,0 % 

Osoby se zdravotním 
postižením 

36,1 % 49,4 % 9,6 % 4,9 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Národnostní 
menšiny a cizinci 

43,8 % 37,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 18,8 % 100,0 % 

Osoby ohrožené 
sociálním 
vyloučením 

29,0 % 38,8 % 16,1 % 0,0 % 0,0 % 16,1 % 100,0 % 

Veřejnost 22,4 % 37,1 % 26,7 % 10,3 % 0,9 % 2,6 % 100,0 % 

Zdroj: Sociotrendy 

Zdroje informací o sociálních službách a službách navazujících 

Zdrojem pro získání informací z oblasti sociálních služeb a služeb navazujících je u čtvrtiny 

dotázaných internet. V podílu necelé čtvrtiny dotázaných byl jako další informační zdroj  

(22,7 %) uvedeny osoby blízké. Zdroje informací získané od sociálního pracovníka uvedl 

přibližně každý šestý dotázaný (16,4 %). V nižším než 10 % zastoupení byly využívány 

informační zdroje z besed a přednášek, z hromadných sdělovacích prostředků (televize, 

noviny), z odborné literatury, od úředníků. Málo četné byly využívány informace od 

zaměstnavatele, lékaře a z plakátů či letáků. Podrobně je celková situace znázorněna 

tabulkou a grafem níže. 
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Tabulka: Zdroj pro získání informací o využívané sociální službě a službě navazující podle pořadí 

 Počet % 

Internet 130 25,4 

Od blízkých osob 116 22,7 

Od sociálního pracovníka 84 16,4 

Besedy, přednášky 44 8,6 

Z novin, TV 31 6,1 

Z odborné literatury 23 4,5 

Od úředníka 22 4,3 

Informace nepotřebuji 16 3,1 

Od zaměstnavatele 15 2,9 

Od lékaře 11 2,2 

Z plakátů, letáků 9 1,8 

Bez odpovědi 6 1,2 

Nevím 4 0,8 

Celkem 511 100 

Zdroj: Sociotrendy 

 
Graf: Zdroj pro získání první informace o využívané sociální službě a službě navazující (%, počet) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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1.4 Požadované sociální služby a služby navazující 

Na dotaz, jaké sociální služby nebo služby navazující by si respondenti přáli, neboť chybí jim 

či někomu blízkému z jejich okolí, případně na jaké typy služeb se poskytovatelé sociálních 

služeb nebo služeb navazujících mají v budoucnu zaměřit, nebo zda by měla být vybudována 

další zařízení, neboť tuto oblast považují za problémovou, odpovídali dotázaní 

prostřednictvím výběru konkrétních služeb podle toho, které si přáli nejvíce. 

Ze seznamu služeb, který jim byl nabídnut, zároveň označovali respondenti intenzitu 

důležitosti služby na školní stupnici (1 nejdůležitější služba, 2 velmi důležitá, 3 středně 

důležitá, 4 méně důležitá, 5 nedůležitá služba). 

Za nejdůležitější služby bylo zejména považováno:  

- Specifické programy pro mladé rodiny s dětmi 
- Vybudování bytů pro krátkodobé bydlení pro občany v životní krizi 
- Rozšíření služeb pro soběstačnost jedince 
- Bydlení pro nízkopříjmové osoby a rodiny  
- Podpora výchovy dětí, vedení domácnosti 
- Bydlení pro seniory 
- Rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny 
- Rozšíření nabídky pro využití volného času a společenských kontaktů pro různé 

skupiny občanů 
- Služby zaměřené na získání zaměstnání  
- Dluhové poradenství 

Seznam všech služeb podle pořadí nejvyšší intenzity důležitosti z pohledu dotázaných je 

uveden v následující tabulce. 
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Tabulka: Seznam všech služeb podle pořadí nejvyšší intenzity důležitosti  

 

Počet 
odpovědí 

Index 
potřeby  

Specifické programy pro mladé rodiny s dětmi 160 1,68 

Vybudování bytů pro krátkodobé bydlení pro občany v životní krizi 107 1,91 

Rozšíření služeb pro soběstačnost jedince 121 1,97 

Bydlení pro nízkopříjmové osoby a rodiny 105 1,99 

Podpora výchovy dětí, vedení domácnosti 119 2,16 

Bydlení pro seniory 174 2,16 

Rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny 130 2,18 

Rozšíření nabídky pro využití volného času a společenských kontaktů pro různé skupiny občanů 211 2,18 

Služby zaměřené na získání zaměstnání 123 2,26 

Dluhové poradenství 129 2,27 

Vybudování denního centra 104 2,28 

Rozšíření služeb pro ZP občany a jejich rodiny 128 2,3 

Podpora dobrovolnictví 120 2,34 

Odstraňování technických bariér 126 2,47 

Rekonstrukce 90 2,48 

Podpora stravování a jídelen 100 2,54 

Vybudování/rozšíření azylových domů 127 2,57 

Bydlení pro osoby se zdravotním postižením 104 2,59 

Služby pro osamělého rodiče s dítětem 122 2,61 

Služby pro občany v krizi 104 2,63 

Sociálně právní poradenství 99 2,66 

Podpora pěstounské péče 93 2,7 

Informovanost k protidrogové prevenci 104 2,72 

Specifické programy pro rodiny 93 2,76 

Služby pro menšiny 110 2,77 

Rozšíření sociální rehabilitace 98 2,81 

Poradenství k oblastem ohrožující zdraví 89 2,91 

Jiné 73 3,14 

Zdroj: Sociotrendy 
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Graf: Požadované sociální služby a služby navazující dle indexu potřeby (podle pořadí nejvyšší důležitosti: 1 nejdůležitější 
služba, …, 5 nedůležitá služba). 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

1.5 Připlácení za služby  

Cílem dotazu na ochotu měsíčně připlácet mimo příspěvek na péči do určité částky za měsíc 

za služby bylo zjistit reakci respondentů na připlácení. Druh služeb, za které by se mělo 

připlácet, záměrně uváděn nebyl. Je zřejmé, že by se mohlo jednat o celou řadu služeb, a to 

od náročných ošetřovatelských služeb, až po jednoduché služby, jako je zajištění nákupu 

potravin. 

Více než pětina respondentů (22,7 %) neví, jakou částkou by byla ochotna připlácet za 

sociální služby. Nicméně částku do 500,- Kč (tj. v rozmezí 50,- Kč až 500,- Kč) je ochotna 

přispívat více než třetina dotázaných (38,1 %). 

Necelá desetina dotázaných (7,6 %) je ochotna připlácet částkou do 50,- Kč. Z těch uživatelů 

služeb, kteří jsou ochotni si za služby připlatit, odpovídá nejvyšší počet uživatelů částce do 

500,- Kč. 

Necelá pětina (18 %) respondentů se vyjádřila tak, že není ochotna přispívat žádnou finanční 

částkou. Částku více než 1 500,- Kč uvedl malý podíl dotázaných (2,3 %). Podrobná zjištění 

jsou uvedena v následující tabulce a grafu. 
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Tabulka: Ochota připlácet za služby 

Částka za připlacení služby (za měsíc)  % 

méně než 50,- Kč 7,7 

do 100,- Kč 10 

do 500,- Kč 20,4 

do 1.000,- Kč 13,9 

do 1.500,- Kč 4,7 

více než 1.500,- Kč 2,4 

nejsem ochoten/ochotna připlácet 18,1 

nevím 22,8 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Graf: Ochota připlácet za sociální služby (%, N = 511) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Ochota přispívat za služby je závislá3 na příslušnosti respondenta ke konkrétní cílové skupině. 

Necelá pětina dotázaných nebyla ochotna za služby přispívat a necelá čtvrtina z dotázaných 

nevěděla.  

Osoby náležející do skupiny rodina, děti a mládež by byly ochotny přispívat v rovnoměrných 

přibližně pětinových podílech zahrnující možnosti od částky do 50,- Kč do 1000,- Kč. Vyšší 

částky, případně negativní odpovědi byly uvedeny v relativně nízkých podílech. Necelá pětina 

však nevěděla, jakou částku by byla ochotna přispívat. 

Osoby se zdravotním postižením by byly ochotny přispívat částkami i vyššími. Necelá třetina 

z nich je ochotna vynaložit i částku do 500,- Kč, více než čtvrtina z nich neví.  

                                                      
3
 Byly zjištěny statisticky významné rozdíly, chi2=213,3, statistická významnost je menší než 0,05, což značí závislost 

proměnných „cílová skupina“ a „připlácení za sociální služby“. 
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Více než polovina osob ze skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením by nebyla ochotna 

za sociální služby přispívat žádnou částkou a necelá pětina z nich nevěděla. Ze těch, kteří byli 

ochotni přispívat, se jednalo o rovnoměrné rozdělení od 100,- Kč do 1500,- Kč po necelých 

desetinách. 

Více než třetina seniorů není ochotna přispívat na sociální služby žádnou částkou, čtvrtina 

z nich neví. Ze seniorů, kteří byli ochotni přispívat na sociální služby, se jednalo u pětiny z 

nich o částku do 500,- Kč  

Necelá třetina osob ze skupiny osob národnostní menšiny a cizinci by byla ochotna přispívat 

částkou do 100,-Kč, do částky 50,- Kč čtvrtina z nich a více než desetina částkou do 500,- Kč. 

Necelá třetina nevěděla nebo by nebyla ochotna přispívat žádnou částkou. 

Co se týče veřejnosti, přibližně po více než pětinách by byla ochotna přispívat částkami do 

500,- nebo 1000,- Kč. Pětina neví a více než desetina by nebyla ochotna přispívat vůbec.   

 

Graf: Ochota připlácet za sociální služby podle cílových skupin (%, N = 511) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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Tabulka: Ochota připlácet za sociální služby podle cílových skupin (%, N = 511) 

 

méně než 
50,- Kč 

do 100,- 
Kč 

do 
500,- 
Kč 

do 
1.000,- 
Kč 

do 
1.500,- Kč 

více než 
1.500,- Kč 

nejsem 
ochoten/ochotna 
připlácet 

nevím 

Rodina, děti, mládež 19,4 % 19,4 % 16,5 % 19,4 % 1,9 % 1,9 % 2,9 % 18,4 % 

Senioři 0,6 % 4,4 % 20,1 % 7,5 % 6,9 % 0,0 % 35,2 % 25,2 % 

Osoby se zdravotním 
postižením 

13,3 % 13,3 % 30,1 % 14,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 28,9 % 

Národnostní menšiny a 
cizinci 

25,0 % 31,2 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 18,8 % 

Osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

0,0 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 9,7 % 0,0 % 54,8 % 16,1 % 

Veřejnost 2,6 % 5,1 % 22,2 % 21,4 % 6,8 % 8,5 % 12,0 % 21,4 % 

Zdroj: Sociotrendy 

1.6 Typy využívaných služeb, spokojenost s jejich dostupností  

Respondentů jsme se dotazovali na druhy využívaných služeb. Využívané sociální služby a 

služby navazující podle výskytu využívání jsou uvedeny v tabulce níže. Jedná se zejména o 

služby domovy pro seniory (§ 49), kluby seniorů, sociální poradenství (§ 37) (základní, 

odborné), azylové domy (§ 57), sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče (§ 52), dluhové poradenství, volnočasové aktivity a pečovatelská služba (§ 40), 

které jsou využívané minimálně více než 10 % dotázaných, jak je uvedeno v grafu níže.  

 

Graf: Nejčastěji využívané sociální služby a služby navazující (%) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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Tabulka: Typy sociálních služeb podle pořadí jejich využití 

  
Počet 
respondentů 

Výskyt % 

Domovy pro seniory (§ 49) 238 46,6 

Kluby seniorů 108 21,1 

Sociální poradenství (§ 37)  103 20,2 

Azylové domy (§ 57) 69 13,5 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52) 57 11,2 

Dluhové poradenství 57 11,2 

Volnočasové aktivity 57 11,2 

Pečovatelská služba (§ 40) 56 11 

Mateřské (rodinné) centrum 49 9,6 

Domovy se zvláštním režimem (§ 50) 40 7,8 

Osobní asistence (§ 39) 38 7,4 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) 38 7,4 

Sociálně zdravotní služby 37 7,2 

Podpora samostatného bydlení (§ 43) 34 6,7 

Chráněné dílny 34 6,7 

Sociálně psychiatrické služby 33 6,5 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) 32 6,3 

Svoz občanů 31 6,1 

Šatníky 26 5,1 

Odlehčovací služby (§ 44) 23 4,5 

Denní stacionáře (§ 46) 20 3,9 

Chráněné bydlení (§ 51) 20 3,9 

Služby následné péče (§ 64) 19 3,7 

Půjčování kompenzačních pomůcek 19 3,7 

Raná péče (§ 54) 18 3,5 

Telefonická krizová pomoc (§ 55) 16 3,1 

Tlumočnické služby (§ 56) 14 2,7 

Kontaktní centra (§ 59) 14 2,7 

Terénní programy (§ 69) 12 2,3 

Sociální rehabilitace (§ 70) 10 2 

Jídelny 9 1,8 

Zdroj: Sociotrendy 

Využívané služby byly hodnoceny indexem spokojenosti, které jsou uvedeny v následující 

tabulce. Index se může pohybovat v rozmezí 1 až 5. Čím více je hodnota indexu blíže 1, tím 

více je respondent s odpovídající službou spokojen. Velikost indexu spokojenosti s konkrétní 

službou, kterou respondent používá nebo používal, je celkově příznivá, záleží však na typu 

služby a také na počtu jedinců, kteří službu hodnotili. 

Velká spokojenost využívaných služeb byla zaznamenána s indexem spokojenosti do hodnoty 

1,8 u služeb: Pečovatelská služba (§ 40), Domovy pro seniory (§ 49), Denní stacionáře (§ 46), 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52), Sociálně 

psychiatrické služby, Dluhové poradenství, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 

65), Azylové domy (§ 57), Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62), Chráněné dílny. 
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Tabulka: Využívané sociální služby podle pořadí s jejich spokojeností (1 = největší spokojenost, …, 5 = nespokojenost) 

 

Počet odpovídajících 
respondentů 

Index 
spokojenosti 

Pečovatelská služba (§ 40) 60 1,55 

Domovy pro seniory (§ 49) 271 1,6 

Denní stacionáře (§ 46) 23 1,61 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 
(§ 52) 

62 1,63 

Sociálně psychiatrické služby 36 1,64 

Dluhové poradenství 62 1,68 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) 44 1,7 

Azylové domy (§ 57) 78 1,76 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) 41 1,76 

Chráněné dílny 36 1,78 

Šatníky 30 1,87 

Raná péče (§ 54) 19 1,89 

Sociálně zdravotní služby 41 1,9 

Mateřské (rodinné) centrum 51 1,92 

Volnočasové aktivity 62 1,92 

Telefonická krizová pomoc (§ 55) 17 1,94 

Kluby seniorů 116 1,96 

Sociální rehabilitace (§ 70) 11 2 

Svoz občanů 33 2,03 

Osobní asistence (§ 39) 39 2,05 

Podpora samostatného bydlení (§ 43) 39 2,05 

Jiné služby 19 2,11 

Terénní programy (§ 69) 14 2,14 

Domovy se zvláštním režimem (§ 50) 46 2,15 

Kontaktní centra (§ 59) 15 2,2 

Odlehčovací služby (§ 44) 24 2,25 

Jídelny 11 2,27 

Chráněné bydlení (§ 51) 21 2,29 

Tlumočnické služby (§ 56) 15 2,33 

Služby následné péče (§ 64) 22 2,45 

Sociální poradenství (§ 37)  119 2,46 

Půjčování kompenzačních pomůcek 20 2,6 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Dostupnost sociálních služeb 

Spokojenost respondentů s dostupností služeb, které využívají nebo je již někdy využívali, 

případně využívá či využíval někdo blízký, byla zjišťována prostřednictvím dotazů na celkovou 

spokojenost s jednotlivými charakteristikami služeb (viz následující tabulka). Spokojenost 

byla ohodnocena tak, že byla volena „známka 1“, jestliže byli respondenti s odpovídající 
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charakteristikou služeb velmi spokojeni, „známku 5“ zatrhli v případě, že byli velmi 

nespokojeni. 

Seznam spokojenosti respondentů se všemi charakteristikami služeb prostřednictvím indexu 

spokojenosti je uveden v tabulce níže. „Čím více je hodnota indexu blíže 1, tím je pro 

respondenta potřeba více uspokojena a služba je pro něho dostupná.  

Všechny hodnocené charakteristiky dosahují vysokého ohodnocení a pohybují se celkově 

v rozmezí známek 1,59, což je spokojenost s odstraněním technických bariér (v zařízeních), 

až po spokojenost s finanční dostupností, která je relativně nejhorší. Ale i tak se jedná o 

známku velmi dobrou (2,37). Podrobné hodnocení je uvedeno v tabulce níže. 

Tabulka: Hodnocení dostupnosti služeb – Index spokojenosti s charakteristikami služeb (Čím více je hodnota indexu blíže 

1, tím je pro respondenta potřeba více uspokojena a služba je pro něho dostupná.) 

 
Počet 

Index 
spokojenosti 

Spokojenost s odstraněním technických bariér 249 1,59 

Spokojenost s provozem služeb 234 1,62 

Spokojenost s časovou dostupností 200 1,72 

Spokojenost s personálem/odborností 269 1,76 

Spokojenost s informovaností 46 1,78 

Spokojenost s místní/obecní dopravou 267 1,87 

Spokojenost s mezilidskými vztahy 211 1,91 

Spokojenost s regionální dopravou 248 1,96 

Spokojenost s kapacitou zařízení 199 2,11 

Spokojenost s finanční dostupností 234 2,37 

Zdroj: Sociotrendy 
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Graf: Index spokojenosti s používanými službami (Rozmezí 1 až 5; čím menší číslo, tím větší spokojenost) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

U spokojenosti s dostupností služeb podle cílových skupin, nejmenší spokojenost je u osob se 

zdravotním postižením s kapacitou zařízení (dostatek lůžek, sociálních a odborných 

pracovníků, čekací doby apod.), index dosáhl hodnoty 3,46, což je již v oblasti 

nespokojenosti, podobné se týká i seniorů, kdy index dosahuje hodnoty 2,3. Spokojenost 

s finanční dostupností je dle dotázaných relativně nižší u všech cílových skupin. U ostatních 

charakteristik je situace lepší a pohybuje se v oblasti spokojenosti, jak je uvedeno v grafu a 

tabulce níže. 
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Tabulka: Spokojenost s dostupností služeb dle jejich charakteristik podle cílových skupin (Rozmezí 1 až 5; čím menší číslo, 

tím větší spokojenost) 

Cílová skupina a 
dostupnost podle 
charakteristik služeb 

Rodina, děti, 
mládež 

Senioři 
Osoby se 
zdravotním 
postižením 

Národnostní 
menšiny a cizinci 

Osoby ohrožené 
sociálním 
vyloučením 

Veřejnost  

Spokojenost s finanční 
dostupností (např. služby 
nejsou drahé, případně 
se většinou neplatí) 

2,31 2,32 2,17 2,53 2,68 2,53 

Spokojenost s 
místní/obecní dopravou 
(např. v dosahu MHD do 
10 min chůze) 

1,77 1,96 1,51 1,85 1,6 2,19 

Spokojenost s regionální 
dopravou (např. do 30 
min jízdy autobusem/ 
dopravním prostředkem) 

1,74 2,39 1,44 1,85 1,8 2,13 

Spokojenost s provozem 
služeb (např. je vhodné 
rozmezí provozní doby) 

1,62 1,66 1,36 1,54 1,38 1,81 

Spokojenost s kapacitou 
zařízení (je dostatek 
lůžek, sociálních  
a odborných pracovníků, 
není nutno dlouho čekat, 
pod.) 

1,62 2,3 3,46 1,46 1,93 2,42 

Spokojenost s časovou 
dostupností 

1,7 1,54 1,58 1,08 1,44 2,61 

Spokojenost s 
odstraněním technických 
bariér (v zařízeních) 

1,78 1,43 1,91 1,33 1,26 1,81 

Spokojenost s 
personálem/odborností a 
kvalifikací 

1,58 1,83 1,97 1,67 1,65 1,82 

Spokojenost s 
mezilidskými vztahy 
(ochotou, komunikací 
apod.) 

1,73 1,97 2,09 1,46 1,5 2,31 

Spokojenost 
s informovaností o 
sociálních službách 

1,92 1,42 - - - 1,91 

Jiné 1,92 1,42 - - - 1,91 

Zdroj: Sociotrendy 
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Graf: Spokojenost s dostupností služeb dle jejich charakteristik podle cílových skupin  
(Rozmezí 1 až 5; čím menší číslo, tím větší spokojenost) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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1.7 Shrnutí 

Výzkumný soubor uživatelů sociálních služeb a služeb návazných tvořilo 511 jedinců žijících 

na Prostějovsku. V souboru byli zastoupeni občané náležející do cílových skupin: rodina, děti, 

mládež, senioři, osoby se zdravotním postižením, národnostní menšiny a cizinci, osoby 

ohrožené sociálním vyloučením a veřejnost. 

- Materiální zajištění domácnosti, ve které respondenti žijí, je celkově vnímáno u více 
než dvou pětin dotázaných jako „průměrně zajištěné“ a více než třetiny dotázaných 
dokonce lépe než průměrně zajištěné. Za špatně zajištěné ji vnímá více než deset 
procent dotázaných, za chudé se považuje méně než deset procent dotázaných. 

- Množství informací o sociálních službách a službách navazujících, je téměř třemi 
čtvrtinami dotázaných vnímáno tak, že dotázaní informace rozhodně nebo spíše mají. 
Necelá pětina dotázaných uvedla, že informace někdy má, někdy nemá, pouze malý 
podíl dotázaných uvedl, že informace spíše nemá, ještě menší podíl, že informace 
rozhodně nemá.  

- Zdrojem pro získání informací z oblasti služeb je u čtvrtiny dotázaných internet. 
V podílu necelé čtvrtiny dotázaných byly jako další informační zdroj uvedeny osoby 
blízké. Zdroje informací získané od sociálního pracovníka uvedl přibližně každý šestý 
dotázaný.  V nižším, než desetiprocentním zastoupení byly využívány informační 
zdroje z besed a přednášek, z hromadných sdělovacích prostředků (televize, noviny),  
z odborné literatury, od úředníků. Jako málo četné byly využívány informace od 
zaměstnavatele, lékaře a z plakátů či letáků. 

- Za nejdůležitější služby byly považovány: specifické programy pro mladé rodiny 
s dětmi, vybudování bytů pro krátkodobé bydlení pro občany v životní krizi, rozšíření 
služeb pro soběstačnost jedince, bydlení pro nízkopříjmové osoby a rodiny, podpora 
výchovy dětí, vedení domácnosti, bydlení pro seniory, rozšíření služeb pro seniory a 
jejich rodiny, rozšíření nabídky pro využití volného času a společenských kontaktů pro 
různé skupiny občanů, služby zaměřené na získání zaměstnání  a dluhové 
poradenství. 

- Cílem dotazu na ochotu měsíčně připlácet (mimo příspěvek na péči) do určité částky 
za měsíc za služby bylo zjistit reakci respondentů na připlácení. Více než pětina 
respondentů neví, jakou částkou by byla ochotna připlácet za sociální služby, nicméně 
částku do 500,- Kč (tj. v rozmezí 50,- Kč až 500,- Kč) je ochotna přispívat více než 
třetina dotázaných. Necelá desetina dotázaných je ochotna připlácet částkou do 50,- 
Kč. Z těch dotázaných, kteří jsou ochotni si za služby připlatit, odpovídá nejvyšší počet 
osob částce do 500,- Kč. 

- U sociálních služeb a služeb návazných jsou nejvíce využívány domovy pro seniory  
(§ 49), kluby seniorů, sociální poradenství (§ 37) (základní, odborné), azylové domy  
(§ 57), sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52), 
dluhové poradenství, volnočasové aktivity a pečovatelská služba (§ 40), které jsou 
využívané minimálně více než 10 % dotázaných. 

- Využívané služby byly hodnoceny indexem spokojenosti. Velká spokojenost 
využívaných služeb byla zaznamenána s indexem spokojenosti do hodnoty 1,8, a to se 
službami: Pečovatelská služba (§ 40), Domovy pro seniory (§ 49), Denní stacionáře (§ 
46), Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52), 
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Sociálně psychiatrické služby, Dluhové poradenství, Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (§ 65), Azylové domy (§ 57), Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  
(§ 62), Chráněné dílny. 

- Spokojenost respondentů s dostupností služeb, které využívají nebo je již někdy 
využívali, případně využívá či využíval někdo blízký, byla zjišťována prostřednictvím 
dotazů na celkovou spokojenost s jednotlivými charakteristikami služeb. Všechny 
hodnocené charakteristiky dosahovaly vysokého ohodnocení a pohybovaly se celkově 
v rozmezí známek 1,59, což je spokojenost s odstraněním technických bariér (v 
zařízeních), až po spokojenost s finanční dostupností, která je relativně nejhorší 
(2,37).  
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2. Analýza sociálních služeb a služeb navazujících z pohledu zadavatelů  

     sociálních služeb – obcí na Prostějovsku 

2.1 Charakteristika souboru zadavatelů sociálních služeb a služeb navazujících  

Metodologie výzkumu 

Výzkum mezi zadavateli sociálních služeb a služeb navazujících na Prostějovsku v šesti 

mikroregionech byl realizován v průběhu července – srpna 2018. Z pohledu typu výzkumu šlo 

o kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření. Výzkum byl doplněn o analýzu 

dokumentů a kvalitativní výzkumné metody. 

Cílem šetření bylo zmapovat potřeby obcí prvního a druhého stupně na Prostějovsku 

s ohledem na sociální a navazující služby využívané obyvateli obcí, chybějící články v oblasti 

péče, přesněji jaké typy sociálních služeb a služeb navazujících, dle názoru zadavatelů, pro 

jednotlivé cílové skupiny chybějí.  

Jednalo se zejména o následující tematické oblasti: 

- Informovanost o službách 
- Problematika cílových skupin  
- Chybějící služby 
- Možnosti zlepšení situace v oblasti sociálních služeb a služeb navazujících  
- Metodická podpora v oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti 
- Náklady obcí ve vztahu k sociálním službám a službám navazujícím  

Pro účast ve výzkumu byli osloveni všichni zadavatelé služeb na Prostějovsku dle seznamu, tj. 

jednalo se o záměrný vyčerpávající výběr. Výzkumného šetření se účastnilo celkem 65 obcí, 

což je 86 % (z celkového počtu 76 obcí Prostějovska). Respondenty byli starostové/starostky 

obcí nebo jejich zástupci.  

Výzkumného šetření se zúčastnily následující obce, které náleží do šesti mikroregionů: 

- Prostějov a venkov: Alojzov, Biskupice, Bousín, Buková, Čehovice, Čelčice, Dětkovice, 
Hrdibořice, Hrubčice, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kralice na Hané, Myslejovice, 
Olšany u Prostějova, Prostějov, Protivanov, Skalka, Určice, Vrbátky 

- Němčicko: Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, Ivaň, Mořice, Němčice nad Hanou, 
Nezamyslice, Obědkovice, Pavlovice u Kojetína, Pivín, Srbce, Tištín, Tvorovice, 
Víceměřice, Vitčice, Vrchoslavice, Želeč 

- Kostelecko: Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Hluchov, 
Kostelec na Hané, Laškov, Lešany, Pěnčín, Ptení, Stařechovice, Zdětín 

- Plumlovsko: Mostkovice, Ohrozim, Plumlov, Prostějovičky, Seloutky, Vícov 
- Předina: Dobrochov, Hradčany-Kobeřice, Ondratice, Otaslavice, Vincencov, 

Vranovice-Kelčice 
- Protivanovsko: Drahany, Malé Hradisko, Niva, Rozstání 
- Nezařazené: Držovice, Slatinky 
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Graf: Podíl obcí v rámci mikroregionů na Prostějovsku (N=65, %) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

2.2 Poskytované sociální služby a služby navazující včetně specifikace cílových skupin  
       občanů 

Informovanost o sociálních službách a službách navazujících 

Informovanost o službách je jednou z důležitých podmínek pro správné fungování systému  

a zajištuje vyšší srozumitelnost a orientaci ve službách. Necelá polovina obcí (43,1 %) uvedla, 

že občané spíše nebo rozhodně mají informace o službách, občasné informace (jak kdy) má 

necelá třetina (29,2 %) obyvatel, informace obyvatelé spíše nemají uvedla více než pětina 

obcí (21,5 %). Informovanost o službách z pohledu obcí je upřesněna v následujícím grafu.  

 

Graf: Informovanost o službách (N=65, %) Občané mají dostatek informací dle zástupců obcí  
(1=rozhodně mají, …, 5=nemají) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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S ohledem na mikroregiony, informovanost se v nich pohybuje v rozmezí, kdy občané 

dostatek informací spíše mají, někdy nemají. Indexy se pohybují ve středním v rozmezí 2,5 – 

3,5, jak je uvedeno v následujícím grafu. 

Graf: Informovanost o službách dle mikroregionů  

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Relativně nejvíce informací (2,4) mají osoby ohrožené sociálním vyloučením (nízkopříjmové 

osoby, nemajetní, drogově závislí, alkoholově závislí apod.), dále osoby z cílové skupiny 

rodina, děti, mládež, jak je uvedeno v grafu níže. Informovanost se pohybuje v rozmezí 

indexů 2,4 až 2,7. 

 

Graf: Informovanost o službách dle cílových skupin 

 Zdroj: Sociotrendy 
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Informovanost souhrnně 

- Existuje potřeba specifické informovanosti, týkající se konkrétní nabídky a využití 
zejména u sociálních služeb.  

- Byla zjištěna nedostatečná informovanost o službách u místních donátorů (SASRD, 
terénní programy), rovněž některých obcí na území SO ORP Prostějov.  

Mapování problémů u cílových skupin z pohledu obcí 

Do neohroženější skupiny, dle vyjádření téměř všech oslovených obcí, patří cílová skupina 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením. Dle indexu intenzity problémů, s nimiž se jednotlivé 

obce potýkají, je uvedená skupina ohrožena v míře 2,46 na celkové stupnici 1 až 3, přičemž 

hodnota 1 znamená největší intenzita problémů a 3 znamená situaci, že se obec s problémy 

skupiny nepotýká. Na druhém místě dle obcí je uvedena cílová skupina Rodina, děti, mládež 

s indexem intenzity problémů 2,56. Na třetím místě skupina Národnostní menšiny a cizinci 

s indexem problémů 2,59. Souhrnná tabulka a graf se všemi indexy je uveden níže.  

Tabulka: index Intenzity problémů (Na stupnici 1 až 3, přičemž hodnota 1 znamená největší intenzita problémů a 3, kdy 

obec se s problémy nepotýká) 

Cílové skupiny 
Index 
problémů 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením (nízkopříjmové osoby, nemajetní, drogově závislí, alkoholově závislí 
apod.) 

2,46 

Rodina, děti, mládež 2,56 

Národnostní menšiny a cizinci 2,59 

Senioři 2,62 

Osoby s různými typy závislostí, kteří nejsou soběstační, nejsou seniorského věku a nemají nárok na výplatu 
důchodu 

2,71 

Osoby se zdravotním postižením 2,75 

Zdroj: Sociotrendy 
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Graf: index Intenzity problémů  
(Na stupnici 1 až 5, přičemž hodnota 1 znamená největší intenzita problémů a 5 nejmenší) 

 

 

Zdroj: Sociotrendy 

S problémy cílových skupin s ohledem na mikroregiony se relativně částečně potýkají obce 

na Kostelecku se skupinou osoby ohrožené sociálním vyloučením, na Němčicku s 

národnostními menšinami a cizinci, na Plumlovsku se skupinou senioři, v mikroregionu 

Prostějov a venkov a Předina se skupinou rodina, děti, mládež, v mikroregionu Předina s 

osobami ohroženými sociálním vyloučením a na Protivanovsku s osobami se zdravotním 

postižením, jak je uvedeno v grafu a tabulce níže. 
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Graf: Problémy cílových skupin s ohledem na mikroregiony  
(1=závažné problémy, 2=částečné problémy, 3=bez problémů) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Tabulka: Problémy cílových skupin s ohledem na mikroregiony (1=závažné problémy, 2=částečné problémy, 3=bez 

problémů) 

 

Rodina, 
děti, 
mládež 

Senioři 
Osoby se 
zdravotním 
postižením 

Národnostní 
menšiny a cizinci 

Osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

Osoby s různými 
typy závislostí 

Kostelecko 2,5 2,78 2,89 2,7 2 2,75 

Němčicko 2,53 2,4 2,67 2,13 2,35 2,6 

Plumlovsko 2,4 2,2 2,6 3 2,8 2,5 

Prostějov a 
venkov 

2,69 2,88 2,88 2,88 2,81 2,93 

Předina 2,4 2,5 2,75 2,4 2,4 2,6 

Protivanovsko 2,67 2,5 2 3 2,5 2,33 

Zdroj: Sociotrendy 

Níže jsou uvedena upřesnění týkající se jednotlivých oblastí mikroregionů, a to ve vztahu ke 

konkrétním tematickým oblastem, kterými jsou bydlení, sociální služby, problémové cílové 

skupiny, navazující služby, doprava.  

 

Kostelecko 

Bydlení: 

- absence sociálního bydlení. 

Sociální služby – absence: 

- pobytové hospicové péče, 
- odlehčovací služby, 
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- terénní zdravotní a pečovatelská služby, 
- denní stacionář pro seniory v obci Smržice, 
- komunitní centrum v obci Smržice. 

Problémové cílové skupiny: 

- velký výskyt osob závislých na návykových látkách a návykovém jednání, 
- osoby žijících v sociálně vyloučené lokalitě v obci Čelechovice na Hané, 
- osoby bez domova v obci Smržice. 

Navazující služby – absence: 

- rozvoz obědů osobám se zdravotním a tělesným postižením v obci Bílovice – Lutotín, 
- sportoviště pro „náctileté“ v obci Smržice, 
- zázemí školy pro mimoškolní činnosti v obcích Přemyslovice, Pěnčín, Zdětín, 
- dostupnost lékařské péče v obci Zdětín, 
- obchody v obcích Hluchov, Lešany, Lutotín. 

 

Němčicko 

Bydleni – absence: 

- malometrážní a startovací byty pro seniory a mladé rodiny.  

Sociální služby – absence: 

- denní stacionáře pro děti a mládež se zdravotním postižením, 
- dluhové poradny, 
- komunitní centrum. 

Problémové cílové skupiny: 

- zvýšený výskyt osob zneužívající návykové látky,  
- zvýšený výskyt osob bez domova. 

Navazující služby: 

- nedostupnost zdravotní péče,  
- nedostatek prostoru pro volnočasové aktivity pro mladé osoby (sportoviště). 

 

Plumlovsko 

Služby: 

- nedostatečný rozvoz stravování až do domu pro seniory. 

Doprava: 

- chybí senior taxi (individuální doprava seniorů a osob se zdravotním 
postižením lékaři/nemocnice/úřady). 

Problémové cílové skupiny: 

-  zvýšený výskyt osob bez domova a osob užívajících návykové látky. 
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Sociální služby: 

- absence komunitního centra. 

Navazující služby – absence: 

- mateřská centra, 
- školní kluby pro žáky II. stupně ZŠ v obci Plumlov. 

 

Prostějov venkov 

Sociální služby: 

- finančně nedostupné sociální služby pro obyvatele obcí. 

Problémové cílové skupiny: 

- narůstající výskyt nepřizpůsobivých občanů, 
- zvýšený výskyt osob bez domova. 

 

Předina 

Problémové cílové skupiny: 

- částečné problémy cílové skupiny rodina, děti, mládež. 

 

Protivanovsko 

Problémové cílové skupiny: 

- částečné problémy cílové skupiny osob se zdravotním postižením. 
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2.3 Požadavky obcí s ohledem na sociální služby a služby navazující 

Požadavky na zlepšení situace 

Obce vnímají jako zásadní a nevýhodnou situaci v oblastech krátkodobých změn a 

financování sociálních služeb. Na prvním místě v rámci sledování indexu potřebnosti 

s ohledem na zlepšení situace v službách uváděla většina obcí, že by se měla změnit situace 

v oblasti Dlouhodobého financování sociálních služeb, přičemž míra indexu byla nejvyšší, tedy 

1,91 (na stupnici 1 až 5).  

Na druhém místě a třetím je požadována Větší informovanost o sociálních službách a jejich 

významu, a to směrem k veřejnosti, a ne pouze ke stávajícím uživatelům služeb, což 

vyjadřuje hodnota indexu 1,98. Rovněž se stejnou hodnotou indexu se umístil požadavek na 

snížení administrativy, tedy Zjednodušení podmínek pro získání dotací a grantů pro sociální 

služby s indexem potřebnosti 1,98.  

Témata týkající se spolupodílení se obcí na financování sociálních služeb uzavírala seznam 

požadovaných změn na zlepšení situace v oblasti služeb. Témata se umístila na hodnotách 

indexů 2,87. Souhrnná tabulka a graf se všemi indexy je uveden níže.  

Tabulka: index Intenzity potřebnosti s ohledem na zlepšení situace v sociálních službách (Na stupnici 1 až 5, přičemž 

hodnota 1 znamená největší intenzita potřebnosti a 5 nejmenší) 

Oblasti dle pořadí Index  

Dlouhodobé financování sociálních služeb 1,91 

Větší informovanost o sociálních službách 1,98 

Zjednodušení podmínek pro získání dotací a grantů pro sociální služby 1,98 

Rozšíření sortimentu nabídky sociálních služeb 2,02 

Větší spolupráce obcí s poskytovateli sociálních služeb 2,11 

Větší ochota ke sponzorování sociálních služeb 2,26 

Větší spolupráce navzájem mezi obcemi 2,27 

Zvýšení kapacity již existujících služeb 2,28 

Lepší dopravní dostupnost 2,6 

Podílení se jiných obcí na financování sociálních služeb ve Vaší obci (pokud občané jiných obcí využívají sociální 
služby ve Vaší obci) 

2,87 

Zdroj: Sociotrendy 
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Graf: index Intenzity potřebnosti s ohledem na zlepšení situace v sociálních službách 

(Na stupnici 1 až 5, přičemž hodnota 1 znamená největší intenzita potřebnosti a 5 nejmenší) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

Chybějící a potřebné služby 

Zástupci obcí vnímají z pohledu občanů nedostatek zejména u Dostupné lékařské péče, 

kterou vnímá jako potřebnou většina obcí na indexu důležitosti s hodnotou 2,49. (Měřeno na 

stupnici 1 až 5, kdy 1 znamená největší potřebnost služby.) Zejména dále požadují Rozšíření 

služeb pro seniory a jejich rodiny (2,71). Na třetím místě je vnímáno potřebné Bydlení pro 

seniory s hodnotou indexu 2,76. Ostatní výčet všech sledovaných služeb je uveden 

v souhrnné tabulce a grafu níže. 
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Tabulka: Chybějící služby – index potřebnosti (Na stupnici 1 až 5, přičemž hodnota 1 znamená největší potřebnost a 5 

nejmenší) 

Služby 
Index 
potřebnosti 

Dostupná lékařská péče 2,49 

Rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny 2,71 

Bydlení pro seniory 2,76 

Rozšíření nabídky pro využití volného času a společenských kontaktů pro různé skupiny občanů 2,91 

Vybudování bytů pro krátkodobé bydlení pro občany v životní krizi 3,07 

Specifické programy pro mladé rodiny s dětmi 3,15 

Bydlení pro nízkopříjmové osoby a rodiny 3,23 

Rozšíření služeb pro ZP občany a jejich rodiny 3,24 

Služby zaměřené na získání zaměstnání 3,25 

Dluhové poradenství 3,33 

Služby pro osamělého rodiče s dítětem 3,36 

Služby pro občany v krizi 3,37 

Rekonstrukce 3,37 

Odstraňování technických bariér 3,38 

Sociálně právní poradenství 3,39 

Poradenství k oblastem ohrožující zdraví 3,41 

Podpora výchovy dětí, vedení domácnosti 3,42 

Vybudování denního centra 3,45 

Bydlení pro osoby se zdravotním postižením 3,52 

Podpora dobrovolnictví 3,52 

Informovanost k protidrogové prevenci 3,53 

Podpora stravování a jídelen 3,64 

Specifické programy pro rodiny 3,72 

Jiná chybějící služba 3,75 

Rozšíření sociální rehabilitace 3,81 

Rozšíření služeb pro soběstačnost jedince 3,82 

Podpora pěstounské péče 4,05 

Vybudování/rozšíření azylových domů 4,1 

Služby pro menšiny 4,28 

Zdroj: Sociotrendy 
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Graf: Chybějící služby – index potřebnosti  

(Na stupnici 1 až 5, přičemž hodnota 1 znamená největší potřebnost a 5 nejmenší) 

 

Zdroj: Sociotrendy    

Ostatní chybějící služby 

Zástupci obcí měli možnost vyjádřit se také k ostatním nebo specifickým službám, které jim 

na obcích chybí či u nich nepůsobí. Většina obcí se vyjádřila, že u nich nepůsobí určitá forma 

Oddlužovací společnosti. Téměř 72,3 % obcí uvedlo, že nepůsobí žádná oddlužovací 

společnost, 23,1 % uvedlo, že neví. Po jedné obci (1,5 %) obce odpověděly, že oddlužovací 

společnost působí zdarma, za úplatu nebo obec na otázku neodpověděla, jak je blíže 

uvedeno v grafu níže. 

Graf: Působnost určité oddlužovací společnosti (N=65, %) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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Požadavky na metodickou podporu a pomoc v oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti 

Většina obcí hodnotila spolupráci s různými orgány a institucemi v rámci metodické podpory 

v oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti. Nejlépe hodnotila spolupráci s místním úřadem 

práce na školské stupnici 1 až pět známkou velmi dobrou, 2,33. Na druhém místě hodnotila 

spolupráci s městem Prostějovem známkou 2,37. Výrazněji níže, avšak stále velmi dobře, 

hodnotila metodickou spolupráci s Olomouckým krajem známkou 2,42 a relativně nejhůře 

dopadlo hodnocení ministerstva známkou 3, případně jiných institucí známkou 3,27. 

Souhrnná tabulka a graf se všemi údaji je uveden níže.  

 

 Tabulka: Hodnocení institucionální metodické spolupráce v oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti (na školské stupnici 

1 až 5) 

Instituce Index spolupráce 

Od úřadu práce 2,33 

Od města Prostějov 2,37 

Od Olomouckého kraje 2,42 

Od ministerstev 3 

Od jiných institucí 3,27 

Zdroj: Sociotrendy 

 

 

Graf: Hodnocení institucionální metodické spolupráce v oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti 

(na školské stupnici 1 až 5) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

Při aplikaci metodická podpory v oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti s ohledem na 

mikroregiony, na Kostelecku byla nejlépe hodnocena podpora od města Prostějova. Na 

Němčicku byla nejlépe hodnocena podpora od úřadu práce. Na Plumlovsku se jednalo o 

podporu od úřadu práce. V rámci mikroregionu Prostějov a venkov byla nejlépe hodnocena 

metodická podpora od města Prostějova. Mikroregion Předina vnímá nejlepší podporu od tří 
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subjektů, a to od města Prostějova, Olomouckého kraje a od úřadu práce s hodnocením 

2,25. Obdobně mikroregion Protivanovsko vnímá stejné subjekty, avšak s hodnocením 2,5. 

Tabulka: Hodnocení institucionální metodické spolupráce v oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti podle mikroregionů 

(1=výborná, …, 5 nedostatečná) 

Mikroregion 
Od města 
Prostějova 

Od Olomouckého 
kraje 

Od UP Od ministerstev Od jiných institucí 

Kostelecko 2,5 2,6 2,64 3,1 3,14 

Němčicko 2,73 2,57 2,21 2,79 3,44 

Plumlovsko 2,6 2,6 2 3,2 2 

Prostějov a venkov 1,87 2,14 2,2 3 3,27 

Předina 2,25 2,25 2,25 3,5 3,5 

Protivanovsko 2,5 2,5 2,5 2,67 3 

Zdroj: Sociotrendy 

 

 

Tabulka: Hodnocení institucionální metodické spolupráce v oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti podle mikroregionů 

(1=výborná, …, 5 nedostatečná) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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Pozitivní komentáře 

- Úřad práce velmi dobře komunikuje  
- Informace ze stran institucí jsou dostatečné 

Neutrální komentáře 

- Metodickou podporu nedokážu posoudit, výše uvedené instituce málokdy nějakou 
metodickou pomoc zašlou a v naší obci v poslední době žádná pomoc nebyla třeba. 
Párkrát jsme pouze řešili nějaké konkrétní situace s Olomouckým krajem, kde nám 
vyšli vstříc. 

- O metodické podpoře žádné nevím. 
- Jsem na OÚ od 1/2018 a o žádné metodické pomoci nevím. 

Komentáře k informovanosti 

- Měla by být větší informovanost. 
- Je třeba více informovat cílové skupiny vydáváním letáků nebo vkládání informaci na 

webové stránky. 
- Informace se mnohdy nedovídáme. 

 

2.4 Podpora veřejné informovanosti 

Obcím byly kladeny dotazy v oblasti veřejné informovanosti. Obce se vyjadřovaly k celé řadě 

zveřejňovaných informací, které obvykle umísťují na webu a týkají se života obyvatel přímo i 

nepřímo v souvislosti s jejich potřebami nebo využívanými sociálními službami. 

V první řadě byl vznesen dotaz na obce s ohledem na zpracovaný strategický dokument 

zahrnující i sociální problematiku obce. Téměř tři čtvrtiny souboru obcí uvedly, že takto 

specifikovaný strategický dokument nemají, 72,3 % obcí výzkumného souboru. Méně, než 

pětina obcí uvedla, že sice takový strategický dokument nemá, ale připravuje se, 16,9 % obcí. 

Malý podíl obcí uvedl (4,6 %), že takový strategický dokument má a je též zveřejněn. 

Souhrnný graf s údaji je uveden níže.  

 

Graf: Výskyt a zveřejnění strategického dokumentu, který obsahoval i sociální oblast (N=65) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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Obce se dále vyjadřovaly, zda disponují obecně závaznou vyhláškou nebo nařízením na 

ochranu obyvatel. Zde více než polovina obcí uvedla, že takovou vyhlášku má k dispozici  

(56,9 %) a více než třetina oslovených obcí (38,5 %) vyhlášku nemá. Malý podíl obcí (1,5 %) 

vyhlášku připravuje. Souhrnný graf s údaji je uveden níže.  

 

Graf: Výskyt obecně závazné vyhlášky nebo nařízení na ochranu obyvatel. 
(N=65) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

U obcí bylo zjišťováno, zda také mají obecně závaznou vyhlášku nebo nařízení ohledně 

přidělování obecních bytů. Většina obcí uvedla, že takovou vyhlášku nemá (90,7 %). Ostatní 

obce po malých podílech (3,1 %) uvedly že takovou vyhlášku mají, případně že nemají, ale 

vyhlášku připravují, nebo neodpověděly. Souhrnný graf s údaji je uveden níže.  

 

Graf: Výskyt obecně závazné vyhlášky nebo nařízení na přidělování obecních bytů (N=65) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

Obce se vyjadřovaly i k otázce, zda disponují obecními byty. Více než polovina souboru 

uvedla, že má k dispozici obecní byty (53,9 %) a disponuje celkem 554 byty. Necelá polovina 

uvedla, že obecní byty k dispozici nemá (44,6 %). Jedna obec otázku nechala bez odpovědi 

(1,5 %).  
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Graf: Dispozice obecních bytů na obcích (N=65) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

2.5 Ekonomická situace obcí  

S ohledem na prioritní oblasti Akčního plánu Olomouckého kraje, který je prováděcím 

předpisem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 

2018-2020 a v souladu s Minimálními kritérii plánování rozvoje sociálních služeb na krajské 

úrovni, je nezbytné rozvíjet součinnost a finanční participaci obcí na zajištění dostupnosti 

svého území sociálními službami. U obcí na Prostějovsku byly zjišťovány jednak celkové 

finanční náklady obcí, jednak finanční náklady, které jsou vydávány na oblast sociálních 

služeb a také na volnočasové aktivity v obcích. 

Níže jsou uvedeny souhrnné údaje s ohledem na celkovou ekonomickou situaci obcí ve 

vztahu k obyvatelstvu a službám, které jsou zaokrouhleny v tisíci korunách. 

- Celkové náklady obcí jsou 1 868 575 tis. Kč. 
- Průměrné náklady na obec jsou 28 737 tis. Kč. 
- Nejvyšší náklady má město Prostějov, a to 1 138 093 tis. Kč. 
- Nejnižší náklady má obec Srbce, a to 1 424 tis. Kč.  
- Průměrně obce vynakládají finanční částku připadající z nákladů obce na obyvatele 

obce staršího 15 let ve výši přibližně 19 tis. Kč na jednoho občana.4  
- Polovina obcí (50 %) vynakládá částky v rozmezí 15 tis. – 19 tis. Kč.  
- Dolní čtvrtina obcí vynakládá částky v rozmezí 8 tis. – 15 tis. Kč, horní čtvrtina obcí 

vynakládá částky v rozmezí 19 tis. - 63 tis. Kč. 

Podíly obcí specificky týkající se nákladů na sociální a volnočasové aktivity: 

- na sociální služby je vynakládáno obvykle cca 1 % nákladů obce5, 
- na volnočasové aktivity je vynakládáno obvykle cca 1–11 % nákladů obce. 

                                                      
4
 Podíly finančních částek „na hlavu“ z výdajů na sociální služby uvedeny nejsou, protože řada obcí finanční částky zaměřené 

na sociální služby a zaměstnanost ve svých výkazech neuvádí. Údaje by tak byly zkreslené. 
5
 U 40 obcí Prostějovska nebyla zjištěna výše finanční částky, který by byla explicitně vydávaná na sociální 

služby. 

53,9% 

44,6% 
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Výdaje finančních prostředků obcí na sociální služby a volnočasové aktivity v létech 2016  

a 2017 jsou uvedeny samostatně v následujících grafech.  

 

Graf: Výdaje finančních prostředků obcí na sociální služby 2016 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Graf: Výdaje finančních prostředků obcí na volnočasové aktivity 2016 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Graf: Výdaje finančních prostředků obcí na sociální služby 2017 

 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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Graf: Výdaje finančních prostředků obcí na volnočasové aktivity 2017 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Porovnáním údajů týkající se výdajů na sociální služby a volnočasové aktivity, tak např. v roce 

2017 v součtu 2 % a 3 % se jedná o výdaje na sociální služby u celkem 6 obcí, o výdaje na 

volnočasové aktivity u celkem 9 obcí. 
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2.6 Shrnutí 

- Výzkumného šetření se účastnilo celkem 65 obcí, což je 86 % (z celkem 76 obcí na 
Prostějovsku). 

- Necelá polovina obcí uvedla, že občané spíše nebo rozhodně mají informace o 
službách. Chybí však specifická informovanost, týkající se konkrétní nabídky a využití 
sociálních služeb.  

- Do neohroženější skupiny patří osoby ohrožené sociálním vyloučením. Na druhém 
místě dle obcí je uvedena cílová skupina rodina, děti, mládež. Na třetím místě 
národnostní menšiny a cizinci. 

- Celkově obce vnímají jako zásadní a nevýhodnou situaci v oblastech krátkodobých 
změn a financování sociálních služeb. Na druhém místě a třetím je požadována větší 
informovanost o sociálních službách, a to zejména směrem k veřejnosti, a ne pouze 
ke stávajícím uživatelům služeb. Na třetím požadavek na snížení administrativy, tedy 
zjednodušení podmínek pro získání dotací a grantů pro sociální služby. 

- Zástupci obcí vnímají z pohledu občanů nedostatek zejména u dostupné lékařské 
péče. Dále bylo požadováno rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny, včetně 
bydlení pro seniory. 

- Většina obcí se vyjádřila, že u nich nepůsobí určitá forma Oddlužovací společnosti. 

- Většina obcí hodnotila spolupráci s různými orgány a institucemi v rámci metodické 
podpory v oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti. Nejlépe hodnotila spolupráci 
s místním úřadem práce, dále spolupráci s městem Prostějovem a Olomouckým 
krajem. 

- Obce vynakládají na sociální služby obvykle cca 1 % nákladů obce, na volnočasové 
aktivity je vynakládáno obvykle cca 1–11 % nákladů obce. 
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3.  Analýza poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 

3.1 Charakteristika souboru poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících  

Metodologie výzkumu 

Výzkum mezi poskytovateli sociálních služeb a služeb navazujících na Prostějovsku byl 

realizován v průběhu července a srpna 2018. Z pohledu typu výzkumu šlo o kvantitativní 

výzkum formou dotazníkového šetření. Výzkum byl doplněn o analýzu dokumentů a 

kvalitativní výzkumné metody. 

Cílem šetření bylo provést analýzu potřeb poskytovatelů sociálních služeb zejména 

s ohledem na následující oblasti: 

• Základní charakteristiky souboru poskytovatelů sociálních služeb a služeb 
navazujících  

• Typy služeb a jejich kapacita (statut, forma, druh apod.), čekací doba 
• Počet klientů sociálních služeb a služeb navazujících 
• Převažující cílové skupiny a chybějící články v oblasti sociální péče  
• Požadavky a potřeby poskytovatelů 
• Lidské zdroje v sociálních službách a službách navazujících 
• Finanční toky do sociálních služeb 

Pro účast ve výzkumu byli osloveni všichni poskytovatelé sociálních služeb na Prostějovsku 

dle seznamu poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících z aktualizovaného 

katalogu, tj. jednalo se o záměrný vyčerpávající výběr.  

Výzkumného šetření se účastnilo 65 zařízení poskytovatelů sociálních služeb a služeb 

navazujících prostřednictvím dotazníkového šetření. Výběrový soubor poskytovatelů služeb 

byl 70 % vzhledem k nižšímu zastoupení služeb navazujících. Na Prostějovsku, působí celkem 

92 poskytovatelů služeb. Celkově se jednalo o soubor zástupců poskytovatelů sociálních 

služeb a služeb navazujících. Respondenty byli vedoucí pracovníci nebo zástupci 

poskytovatelů služeb. Ve výzkumném souboru jeden dotazník reprezentoval informace 

týkající se jedné sociální služby nebo služby navazující.  
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3.2 Analýza typů služeb a jejich kapacity, čekací doba pro poskytnutí služby 

Statut organizací 

Více než čtvrtina služeb (27,7 %) uvedla příslušnost k organizaci odpovídající 

spolkům/ústavům. Obdobný podíl (26,2 %) služeb uvedl příslušnost k organizacím v rámci 

obecně prospěšných společností. Podíl nižší než deset procent (6,2 %) náležel církevním 

organizacím.  

Graf: Statut organizací služeb výzkumného souboru (N=65) 

 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Forma a druh služeb 

Sociální služby a služby navazující jsou rozlišovány dle formy jako služby terénní, ambulantní, 

pobytová týdenní, pobytová celoroční a terénní – ambulantní, tedy kombinovaná forma. Byla 

doplněna možnost uvést služby navazující jako další formu specifickou. 

Nejvíce služeb, více než čtvrtina (27,7 %), uvedlo formu služby ambulantní. Následně se 

jednalo o služby pobytové celoroční (24,6 %), služby kombinované, tedy terénní a 

ambulantní (16,9 %), služby terénní (15,4 %). Následně se jednalo o služby navazující v podílu 

10,8 %  

a služby pobytové týdenní v podílu 4,6 %. 
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Graf: Forma služeb (N=65) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Sociální služby a služby navazující jsou rozlišovány dle druhu jako služby odborné sociální 

poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. I do tohoto třídění byly zařazeny 

služby navazující jako specifický další druh služeb. 

 

Graf: Druh služeb (N=65) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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Forma a druh služeb ve vzájemných kombinacích jsou uvedeny v grafu níže, kde jsou 

uvedeny pro každý druh služby odpovídající formy. Např. odborné sociální poradenství bylo 

uvedenou v rámci terénní a v rámci ambulantní služby. Služby sociální péče byly uvedeny 

v rámci kombinované (terénní – ambulantní) služby, dále jako pobytové celoroční služby, 

nebo jako ambulantní a terénní služby. 

 

Graf: Forma a druh služeb v rámci třídění druhého stupně 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Bezbariérová obslužnost v sociálních službách 

Téměř polovina služeb nabízí bezbariérový přístup do svých zařízení a třetina služeb k dané 

službě bezbariérový přístup nepotřebuje (např. terénní služby). Přibližně šestina služeb  

(15,4 %) dosud bezbariérový přístup zajištěný nemá, avšak bezbariérový přístup by byl 

vhodný, jak je uvedeno v následujícím grafu. 
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Graf: Bezbariérová obslužnost (N=65) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

Hodnocení kapacity služeb 

Kapacita služeb byla zjišťována jednak přímým dotazem s ohledem na formu služeb, jednak 

dotazem na naplněnost služeb s ohledem na poptávku po službách. 

U téměř poloviny služeb (47,7 %) kapacita služby odpovídá poptávce, poskytování služeb je 

s ohledem na nabídku a poptávku vyvážené. U více než dvou pětin služeb (43,1 %) poptávka 

převyšuje nabídku. Jedna služby uvedla. že nabídka převyšuje poptávku.6 Necelá desetina 

dotázaných služeb na dotaz neodpověděla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 Jednalo se o společnost Podané ruce o.p.s, služby odborné sociální poradenství. 
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Graf: Kapacita služby a poptávka po službách (N=65)   

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Rozšíření činnosti služeb 

Na dotaz, zda služby plánují rozšíření své činnosti, u necelých dvou třetin služeb (61,6 %) 

vyhovuje stávající stav a rozšiřování služeb neplánují, více než pětina služeb (21,5 %) plánuje 

jejich rozšíření, 8 služeb neví a 3 služby se k dotazu nevyjádřily. 

 

Graf: Potenciál rozšíření služeb (N=65) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

U služeb, které plánují rozšíření, jako důvod byla většinou uváděna potřebnost ze strany 

uživatelů, jak je formulováno níže přímými komentáři dotázaných. 
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Důvod rozšíření služeb, kdy poptávka převyšuje nabídku 

- Potřeba zvýšení kapacity na základě evidence požadavků. 
- Potřeba zvýšení regionální dostupnosti (pokrytí venkova službou), rovněž v rámci 

terénních programů. 
- Vzrůstající počet zájemců o službu RP, SAS. 
- Nedostatečná kapacita, Vysoká poptávka po službách ze strany klientů; možnosti 

poskytnutí služby většímu množství klientů. 
- Aktivity směřující k naplnění plánu rozvoje služby Domova "Na Zámku", p. o. vedoucí k 

sociálnímu začleňování osob se zdravotním postižením do běžného života na období 
2019-2021. 

- Není navazující služba na naši službu. 
- Rozšířili bychom nabídku služeb pro uživatele nealkoholových návykových látek, ale 

nemáme na to dostatek finančních prostředků. 

Možnost neposkytnutí služby 

U otázky odmítnutí zájemců o službu, více než třetina zařízení služeb (36,9 %) uvedla, že mají 

v evidenci odmítnuté zájemce o službu, více než polovina zařízení (55,4 %) služeb takovou 

evidenci nemá a méně než desetina zařízení (7,7 %) se nevyjádřila. 

 

Graf: Služba má odmítnuté zájemce (N=65)

 
Zdroj: Sociotrendy 

V případě, že poskytovatelé nemohly klientům své služby poskytnout, jednalo se o 

nedostatečnou kapacitu. Celkem se jednalo o 672 osob v průběhu roku 2017. 
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Čekací doba pro poskytnutí služby 

Více než čtvrtina služeb (26,2 %) je poskytnuta okamžitě, v desetině případů (10,8 %) se 

jedná o rozmezí 2–3 dnů. Necelá pětina služeb (15,4 %) poskytuje službu do týdne, do 

měsíce uvádí podíl menší než 10 %. Další možnosti byly uvedeny v podílech pod 10 % do 

roka, do dvou let, více než dva roky. Čtvrtina služeb uvedla možnost nepravidelné čekací 

doby, jak je uvedeno v grafu níže. 

 

Graf: Obvyklá čekací doba pro poskytnutí služby (%, N = 65) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Tabulka: Obvyklá čekací doba 

 
 % celkem 

Žádná – služba je poskytnuta okamžitě 26,2 

2–3 dny 10,8 

Do týdne 15,4 

Do měsíce 7,7 

Do roka 4,6 

Do dvou let 6,2 

Více než dva roky 3,1 

Nepravidelně 26,2 

Celkem 100 

Zdroj: Sociotrendy 
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Vytíženost služeb – okamžitá kapacita 

Okamžitá kapacita vyjadřuje maximální počet klientů v daném časovém okamžiku na 

jednoho sociálního pracovníka.7 Okamžitá kapacita sociálních služeb i služeb navazujících 

byla zjišťována s ohledem na konkrétní formy služeb (pobytové, ambulantní, terénní, 

kombinované, případně navazující) v době vyplnění údajů. 

Okamžitá kapacita a relevantní specifikace (počet uživatelů/klientů, počet úkonů, počet 

intervencí a počet kontaktů) dle vyjádření těch, kteří okamžitou kapacitu uvedli, včetně 

relevantních údajů k dané službě, je uvedena v následujících tabulkách.  

Uvedené údaje vyjadřují minimální počty klientů, kterým mohou být na Prostějovsku 

poskytnuty odpovídající služby. Na Prostějovsku jsou sociální pracovníci schopni 

registrovanou službu nabídnout: 

- minimálně 817 klientům služby pobytové celoroční, 
- minimálně 280 klientům služby pobytové týdenní, 
- minimálně 62 klientům služby terénní, 
- minimálně 347 klientům služby ambulantní, 
- u služeb „terénní – ambulantní“ minimálně 85 klientům služby terénní a 45 klientů 

služby ambulantní.  

V řádcích tabulek jsou uvedeny sumární hodnoty okamžité kapacity za danou formu služby.  

Tabulka: Okamžitá kapacita služeb pobytových celoročních celkem 

Název služby (dle §) 
počet 
uživatelů/klientů 

počet 
lůžek 

počet 
intervencí 

Azylové domy 44 44 36 

Domovy se zvláštním režimem pro osoby s psychickými 
onemocněními 76 76  

Domovy pro seniory 637 637 36 

Chráněné bydlení 48 48 36506 

Odlehčovací služby 12 12 24670 

Celkem 817 817 61248 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Tabulka: Okamžitá kapacita služeb pobytových týdenních celkem 

Název služby (dle §) počet uživatelů/klientů počet lůžek počet intervencí 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 253 253 115 

Domov se zvláštním režimem 27 27 
 

Celkem 280 280 115 

Zdroj: Sociotrendy 

 

 

 

                                                      
7
 „Kdyby všichni zaměstnanci dané služby byli v práci, kolika klientům by byli schopni registrovanou službu nabídnout?“  
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Tabulka: Okamžitá kapacita služeb terénních celkem 

Název služby (dle §) 
počet 
uživatelů/klientů 

počet 
úkonů 

počet 
intervencí 

počet 
kontaktů 

Osobní asistence 24   18 18 

Pečovatelská služba 11 11 
 

11 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65 4 
   

Terénní programy  8 1 2 2 

Raná péče § 54 15 15 15 15 

Celkem 62 27 35 46 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Tabulka: Okamžitá kapacita služeb ambulantních celkem 

Název služby 
počet 
uživatelů/klientů 

počet 
úkonů 

počet 
intervencí 

počet 
kontaktů 

Denní stacionáře) 96 
   

Integrační aktivity pro cizince  
 

10 9 

Nízkoprahová denní centra 21 21 21 21 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 30    

Noclehárny 19 19 19 19 

Odborné sociální poradenství 68 28 28 86 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65 52    

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

35 35 35 35 

Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené občany 
SONS ČR 

20    

Sociálně terapeutická dílna 6 6 6 6 

Celkem 347 109 119 176 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Tabulka: Okamžitá kapacita služeb kombinovaných (terénních – ambulantních) celkem 

Název služby (dle §) 
počet 
uživatelů/
klientů 

počet 
úkon
ů 

počet 
inter-
vencí 

počet 
konta-
ktů 

počet 
uživatelů/ 
klientů 

počet 
úkon
ů 

počet 
inter-
vencí 

počet 
konta-
ktů 

intervenční centra  1    6   

Kontaktní centrum  1 1 1 1 15 3 3 15 

Pečovatelská služba 70 6   10 1   

Podpora vzdělávání        4 

Sociálně aktivizační služba pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

4  1 1 4  1 1 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

3 1 1 1 2    

Sociální rehabilitace 7 6 4 1 14 40 41 41 

Celkem 85 15 7 4 45 50 45 61 

Zdroj: Sociotrendy 
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3.3 Počet klientů sociálních služeb a služeb navazujících  

Vývoj počtu klientů dle forem sociálních služeb je stabilní. U ambulantních služeb, 

pobytových celoročních služeb a terénních – ambulantních jako kombinovaných službách je 

očekáván rostoucí trend, u ostatních forem služeb spíš mírný pokles, jak je uvedeno 

v tabulce níže.8 

 
Tabulka: Vývoj počtu klientů dle forem služeb 

Forma služby 2016 2017 

Terénní 1191 1030 

Ambulantní 3118 3512 

Pobytová týdenní 281 278 

Pobytová celoroční 1122 1142 

Terénní – ambulantní kombinovaná 647 685 

Navazující 654 624 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Tabulka: Vývoj průměrného počtu klientů na jednu službu dle forem služeb 

Forma služby  2016 2017 

Terénní Počet zařízení 10 10 

 
Průměrný počet klientů/službu 123 108 

Ambulantní Počet zařízení 16 17 

 
Průměrný počet klientů/službu 195 207 

Pobytová týdenní Počet zařízení 3 3 

 
Průměrný počet klientů/službu 94 93 

Pobytová celoroční Počet zařízení 16 16 

 
Průměrný počet klientů/službu 70 71 

Terénní – ambulantní kombinovaná Počet zařízení 9 10 

 
Průměrný počet klientů/službu 72 69 

Navazující Počet zařízení 3 3 

 
Průměrný počet klientů/službu 218 208 

Zdroj: Sociotrendy 

 

S ohledem na vývoj počtu klientů dle druhů sociálních služeb, u služeb sociální péče, 

prevence, ambulantních služeb je očekáván rostoucí trend, u služeb sociálního poradenství 

spíš mírný pokles, jak je uvedeno v tabulce níže.  

 

 

 

                                                      
8
 Počet klientů je třeba chápat jako počet minimální, všechny služby na počet klientů pro uvedené roky neuvedly. 

 



www.sociotrendy.cz                                                                                                                                                                               61 / 104 

 

Tabulka: Vývoj počtu klientů dle druhů služeb 

Druh služby 2016 2017 

Poradenství 1003 956 

Péče 1822 1835 

Prevence 3187 3356 

Zdroj: Sociotrendy 

Co se týče vývoje průměrného počtu klientů dle druhů sociálních služeb, celkově je situace 

stabilní, velké změny v počtu klientů očekávány nejsou. 

 

Tabulka: Vývoj průměrného počtu klientů dle druhů služeb 

Druh služby  2016 2017 

Odborné sociální poradenství Počet zařízení 6 6 

 
Průměrný počet klientů/službu 167 159 

Služby sociální péče Počet zařízení 23 23 

 
Průměrný počet klientů/službu 79 80 

Služby sociální prevence Počet zařízení 22 23 

 
Průměrný počet klientů/službu 145 146 

Zdroj: Sociotrendy 

 

3.4 Převažující cílové skupiny a chybějící články v oblasti sociální péče  

Rozdělení služeb dle cílových skupin 

Sociální služby a služby navazující jsou nabízeny různým cílovým skupinám. Standardně se 

jedná o cílové skupiny Rodina, děti, mládež; Senioři; Osoby se zdravotním postižením; 

Národnostní menšiny a cizinci; Osoby ohrožené sociálním vyloučením; případně jiná skupina.  

Pro rozdělení služeb nabízených relevantními poskytovateli dle cílových skupin jsme se 

dotazovali poskytovatelů na upřesnění odpovídající podílu cílových skupin, jimž jsou služby 

poskytovány. Konkrétně se jednalo o dotaz, které z následujících skupin jsou klienty jejich 

služby s tím, že mohli uvést více variant. U každé varianty, uváděli procentní údaj 

odpovídající podílu cílových skupin, jimž jsou služby poskytovány9.  

Upřesnění počtu sociálních služeb a služeb navazujících pro jednotlivé cílové skupiny včetně 

podílového zastoupení, resp. rozmezí podílového zastoupení klientů je uvedeno níže. 

 

 

 

                                                      
9
 Např. Pokud skupina „senioři“ pokrývala odhadem 80 % všech klientů, „osoby se zdravotním postižením“ pokrývali 15 %  

z klientů a odhadem zbylých 5 % z klientů pokrývaly odhadem osoby ze skupiny národnostní menšiny a cizinci, dopisovali  
u odpovídajících řádků dané hodnoty v procentuálním vyjádření. 
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Tabulka: Cílové skupiny a počty sociálních služeb a služeb navazujících s podílem klientů  

 Cílová skupina % 

1. Rodina, děti, mládež 

I služba s podílem klientů cílové skupiny 10 % 

I služba s podílem klientů cílové skupiny 20 % 

I služba s podílem klientů cílové skupiny 45 % 

4 služby s podílem klientů cílové skupiny 70 % 

I služba s podílem klientů cílové skupiny 80 % 

I služba s podílem klientů cílové skupiny 95 % 

7 služeb s podílem klientů cílové skupiny 100 % 

2. Senioři 

1 služba s podílem klientů cílové skupiny 85 %  

6 služeb s podílem klientů cílové skupiny 2–25 % 

5 služeb s podílem klientů cílové skupiny 30–55 % 

2 služby s podílem klientů cílové skupiny 69 a 70 % 

3 služby s podílem klientů cílové skupiny 80 % 

3 služby s podílem klientů cílové skupiny 90–100 % 

6 služeb s podílem klientů cílové skupiny 100 % 

3. 
Osoby se zdravotním 
postižením  

10 služeb s podílem klientů cílové skupiny 1–20 % 

5 služeb s podílem klientů cílové skupiny 31–60 % 

1 služba s podílem klientů cílové skupiny 90 % 

2 služby s podílem klientů cílové skupiny 70 a 75 % 

12 služeb s podílem klientů cílové skupiny 100 % 

4. Národnostní menšiny a cizinci 
5 služeb s podílem klientů cílové skupiny 1–40 % 

1 služba s podílem klientů cílové skupiny 100 % 

5. 
Osoby ohrožené sociálním 
vyloučením  

3 služby s podílem klientů cílové skupiny 1–10 % 

4 služby s podílem klientů cílové skupiny 20–30 % 

1 služba s podílem klientů cílové skupiny 53 % 

4 služby s podílem klientů cílové skupiny 60–85 % 

6 služeb s podílem klientů cílové skupiny 100 % 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Převažující cílové skupiny  

Účelem specifikace převažující cílové skupiny je možnost rámcového zařazení klienta 

s ohledem na převažující orientaci služeb nabízených různým cílovým skupinám. Rozdělení 

služeb dle jedné cílové skupiny bylo důležité kvůli možnosti porovnání různých charakteristik 

služeb právě ve vztahu k cílovým skupinám. Podílové zastoupení převažujících cílových 

skupin v rámci služeb je uvedeno v grafu níže. 
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Graf: Převažující cílová skupina (N=65) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Chybějící články v oblasti sociální péče 

Chybějící články v oblasti sociální péče byly zjišťovány též u poskytovatelů služeb, které 

klientům chybějí. Byly zjišťovány jednak chybějící služby, jednak skupiny obyvatel, kterých se 

tyto chybějící služby týkají. 

U sociálních služeb chybějících do průměrné úrovně se jednalo zejména o Domovy pro 

seniory (§ 49), Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52), 

Odlehčovací služby (§ 44), Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48), Sociálně 

terapeutické dílny (§ 67), Podpora samostatného bydlení (§ 43), Chráněné bydlení (§ 51), 

Týdenní stacionáře (§ 47), Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42), Sociální poradenství 

(§ 37), Osobní asistence (§ 39), Domovy se zvláštním režimem (§ 50). 

Níže jsou uvedeny služby v grafickém, následně tabulkovém vyjádření (dle paragrafového 

vyjádření) podle pořadí důležitosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,2% 

27,7% 

27,7% 

1,5% 

16,9% 

Rodina, děti, mládež

Senioři

Osoby se zdravotním postižením

Národnostní menšiny a cizinci

Osoby ohrožené sociálním vyloučením



www.sociotrendy.cz                                                                                                                                                                               64 / 104 

Graf: Chybějící sociální služby (1= rozhodně chybí, …, 5= rozhodně nechybí) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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Tabulka: Seznam chybějících služeb  

Seznam služeb 
Počet služeb, které 
odpověděly 

Index 
potřebnosti 

Domovy pro seniory (§ 49) 27 1,48 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 
52) 

27 1,78 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
(§ 66) 

18 1,89 

Odlehčovací služby (§ 44) 31 2,13 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) 29 2,21 

Sociálně terapeutické dílny (§ 67) 19 2,26 

Podpora samostatného bydlení (§ 43) 33 2,48 

Chráněné bydlení (§ 51) 32 2,59 

Týdenní stacionáře (§ 47) 32 2,66 

Pečovatelská služba (§ 40) 31 2,68 

Denní stacionáře (§ 46) 25 2,76 

Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) 24 2,79 

Sociální poradenství (§ 37)  35 2,89 

Osobní asistence (§ 39) 32 2,91 

Domovy se zvláštním režimem (§ 50) 29 3 

Centra denních služeb (§ 45) 25 3,12 

Terapeutické komunity (§ 68) 18 3,22 

Telefonická krizová pomoc (§ 55) 24 3,58 

Tísňová péče (§ 41) 24 3,63 

Noclehárny (§ 63) 25 3,64 

Sociální rehabilitace (§ 70) 17 3,71 

Azylové domy (§ 57) 26 3,73 

Tlumočnické služby (§ 56) 22 3,82 

Terénní programy (§ 69) 19 3,89 

Raná péče (§ 54) 24 4,25 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) 22 4,27 

Krizová pomoc (§ 60) 19 4,42 

Nízkoprahová denní centra (§ 61) 21 4,48 

Domy na půl cesty (§ 58) 25 4,56 

Kontaktní centra (§ 59) 20 4,6 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) 18 4,61 

Služby následné péče (§ 64) 23 4,78 

Intervenční centra (§ 60a) 19 5 

Jiné 3 5,67 

Zdroj: Sociotrendy 
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Chybějící služby podle paragrafového vyjádření s ohledem na cílové skupiny 

Pro každou službu jsou uvedeny i jednotlivé skupiny obyvatel, pro něž z pohledu 

poskytovatelů, služby chybí, a kterým by měly být služby nabídnuty či rozšířeny. 

V předposledním sloupci jsou uvedeny počty poskytovatelů, kteří odpověděli a v posledním 

sloupci podíl (%) ze všech služeb, které se výzkumu účastnily. 

Tabulka: Poskytovatelé sociálních služeb (řazení dle vzestupného pořadí §) 

 Skupiny obyvatel, pro něž služba chybí 
Počet zařízení služeb, které 
odpověděly 

% 

Sociální poradenství (§ 37)  Pro seniory 11 16,9 

 Pro ZP osoby 4 6,2 

 S duševním onemocněním 6 9,2 

 Rodiny v nepříznivé situaci 6 9,2 

 Ohrožené soc. vyloučením 8 12,3 

Osobní asistence (§ 39) Pro seniory 3 4,6 

 Pro ZP osoby 9 13,8 

 S duševním onemocněním 14 21,5 

 Rodiny v nepříznivé situaci 2 3,1 

 Ohrožené soc. vyloučením 2 3,1 

 Jiné 2 3,1 

Pečovatelská služba (§ 40) Pro seniory 7 10,8 

 Pro ZP osoby 3 4,6 

 S duševním onemocněním 17 26,2 

 Rodiny v nepříznivé situaci 1 1,5 

 Ohrožené soc. vyloučením 3 4,6 

Tísňová péče (§ 41) Pro seniory 5 7,7 

 Pro ZP osoby 1 1,5 

 S duševním onemocněním 7 10,8 

 Rodiny v nepříznivé situaci 2 3,1 

 Ohrožené soc. vyloučením 3 4,6 

 Jiné 6 9,2 

Průvodcovské a předčitatelské 
služby (§ 42) 

Pro seniory 6 9,2 

 Pro ZP osoby 6 9,2 

 S duševním onemocněním 7 10,8 

 Ohrožené soc. vyloučením 2 3,1 

 Jiné 3 4,6 

Podpora samostatného bydlení (§ 
43) 

Pro seniory 8 12,3 

 Pro ZP osoby 8 12,3 

 S duševním onemocněním 12 18,5 

 Rodiny v nepříznivé situaci 3 4,6 

 Ohrožené soc. vyloučením 2 3,1 

Odlehčovací služby (§ 44) Pro seniory 13 20 

 Pro ZP osoby 7 10,8 

 S duševním onemocněním 8 12,3 
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 Skupiny obyvatel, pro něž služba chybí 
Počet zařízení služeb, které 
odpověděly 

% 

 Rodiny v nepříznivé situaci 1 1,5 

 Ohrožené soc. vyloučením 1 1,5 

 Jiné 1 1,5 

Centra denních služeb (§ 45) Pro seniory 3 4,6 

 Pro ZP osoby 7 10,8 

 S duševním onemocněním 8 12,3 

 Ohrožené soc. vyloučením 5 7,7 

 Jiné 2 3,1 

Denní stacionáře (§ 46) Pro seniory 4 6,2 

 Pro ZP osoby 3 4,6 

 S duševním onemocněním 16 24,6 

 Ohrožené soc. vyloučením 1 1,5 

 Jiné 1 1,5 

Týdenní stacionáře (§ 47) Pro seniory 3 4,6 

 Pro ZP osoby 12 18,5 

 S duševním onemocněním 14 21,5 

 Ohrožené soc. vyloučením 2 3,1 

 Jiné 1 1,5 

Domovy pro osoby se ZP (§ 48) Pro seniory 7 10,8 

 Pro ZP osoby 14 21,5 

 S duševním onemocněním 6 9,2 

 Ohrožené soc. vyloučením 1 1,5 

 Jiné 1 1,5 

Domovy pro seniory (§ 49) Pro seniory 22 33,8 

 Pro ZP osoby 2 3,1 

 S duševním onemocněním 1 1,5 

 Ohrožené soc. vyloučením 1 1,5 

 Jiné 1 1,5 

Domovy se zvláštním režimem (§ 
50) 

Pro seniory 2 3,1 

 Pro ZP osoby 1 1,5 

 S duševním onemocněním 24 36,9 

 Ohrožené soc. vyloučením 1 1,5 

 Jiné 1 1,5 

Chráněné bydlení (§ 51) Pro seniory 5 7,7 

 Pro ZP osoby 8 12,3 

 S duševním onemocněním 16 24,6 

 Rodiny v nepříznivé situaci 1 1,5 

 Ohrožené soc. vyloučením 2 3,1 

Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče (§ 52) 

Pro seniory 19 29,2 

 Pro ZP osoby 2 3,1 

 S duševním onemocněním 3 4,6 
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 Skupiny obyvatel, pro něž služba chybí 
Počet zařízení služeb, které 
odpověděly 

% 

 Ohrožené soc. vyloučením 2 3,1 

 Jiné 1 1,5 

Raná péče (§ 54) Pro seniory 1 1,5 

 Pro ZP osoby 2 3,1 

 S duševním onemocněním 3 4,6 

 Rodiny v nepříznivé situaci 9 13,8 

 Ohrožené soc. vyloučením 2 3,1 

 Jiné 7 10,8 

Telefonická krizová pomoc (§ 55) Pro seniory 8 12,3 

 S duševním onemocněním 2 3,1 

 Rodiny v nepříznivé situaci 2 3,1 

 Ohrožené soc. vyloučením 8 12,3 

 Jiné 4 6,2 

Tlumočnické služby (§ 56) Pro seniory 5 7,7 

 Pro ZP osoby 4 6,2 

 S duševním onemocněním 2 3,1 

 Ohrožené soc. vyloučením 1 1,5 

 Jiné 10 15,4 

Azylové domy (§ 57) Pro seniory 4 6,2 

 Pro ZP osoby 2 3,1 

 S duševním onemocněním 2 3,1 

 Rodiny v nepříznivé situaci 7 10,8 

 Ohrožené soc. vyloučením 11 16,9 

Domy na půl cesty (§ 58) Pro ZP osoby 3 4,6 

 S duševním onemocněním 4 6,2 

 Rodiny v nepříznivé situaci 1 1,5 

 Ohrožené soc. vyloučením 10 15,4 

 Jiné 7 10,8 

Kontaktní centra (§ 59) Pro seniory 1 1,5 

 Pro ZP osoby 1 1,5 

 S duševním onemocněním 2 3,1 

 Rodiny v nepříznivé situaci 1 1,5 

 Ohrožené soc. vyloučením 11 16,9 

 Jiné 4 6,2 

Krizová pomoc (§ 60) Pro seniory 2 3,1 

 S duševním onemocněním 1 1,5 

 Rodiny v nepříznivé situaci 3 4,6 

 Ohrožené soc. vyloučením 11 16,9 

 Jiné 2 3,1 

Intervenční centra (§ 60a) Pro seniory 1 1,5 

 Rodiny v nepříznivé situaci 1 1,5 

 Ohrožené soc. vyloučením 12 18,5 

 Jiné 5 7,7 
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 Skupiny obyvatel, pro něž služba chybí 
Počet zařízení služeb, které 
odpověděly 

% 

Nízkoprahová denní centra (§ 61) S duševním onemocněním 4 6,2 

 Rodiny v nepříznivé situaci 6 9,2 

 Ohrožené soc. vyloučením 8 12,3 

 Jiné 3 4,6 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež (§ 62) 

S duševním onemocněním 4 6,2 

 Rodiny v nepříznivé situaci 11 16,9 

 Ohrožené soc. vyloučením 4 6,2 

 Jiné 3 4,6 

Noclehárny (§ 63) Pro seniory 9 13,8 

 Rodiny v nepříznivé situaci 1 1,5 

 Ohrožené soc. vyloučením 12 18,5 

 Jiné 3 4,6 

Služby následné péče (§ 64) Pro ZP osoby 1 1,5 

 S duševním onemocněním 3 4,6 

 Rodiny v nepříznivé situaci 4 6,2 

 Ohrožené soc. vyloučením 7 10,8 

 Jiné 8 12,3 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (§ 65) 

Pro ZP osoby 1 1,5 

 Rodiny v nepříznivé situaci 10 15,4 

 Ohrožené soc. vyloučením 1 1,5 

 Jiné 6 9,2 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením (§ 66) 

Pro seniory 10 15,4 

 Pro ZP osoby 5 7,7 

 S duševním onemocněním 1 1,5 

 Ohrožené soc. vyloučením 1 1,5 

 Jiné 1 1,5 

Sociálně terapeutické dílny (§ 67) Pro seniory 4 6,2 

 Pro ZP osoby 8 12,3 

 S duševním onemocněním 6 9,2 

 Ohrožené soc. vyloučením 1 1,5 

Terapeutické komunity (§ 68) Pro seniory 4 6,2 

 Pro ZP osoby 2 3,1 

 S duševním onemocněním 5 7,7 

 Ohrožené soc. vyloučením 7 10,8 

Terénní programy (§ 69) Pro seniory 2 3,1 

 S duševním onemocněním 6 9,2 

 Rodiny v nepříznivé situaci 2 3,1 

 Ohrožené soc. vyloučením 8 12,3 

 Jiné 1 1,5 

Sociální rehabilitace (§ 70) Pro ZP osoby 6 9,2 
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 Skupiny obyvatel, pro něž služba chybí 
Počet zařízení služeb, které 
odpověděly 

% 

 S duševním onemocněním 2 3,1 

 Rodiny v nepříznivé situaci 1 1,5 

 Ohrožené soc. vyloučením 7 10,8 

 Jiné 1 1,5 

Jiné Ohrožené soc. vyloučením 1 1,5 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Cílová skupina Senioři 

1. Neexistuje sociální služba pro seniory se závislostmi. Není k dispozici zařízení pro 
osoby závislé.   

2. Nejsou k dispozici sociální lůžka pro seniory (přechodná doba po hospitalizaci až do 
doby, než se uvolní místo v pobytové službě).  

3. Chybí polohovací lůžka (domov seniorů Prostějov). 
4. Existuje nedostatek levného bydlení pro nízkopříjmové skupiny seniorů a pobytových 

zařízení. 
5. Nízká kapacita služby pro osoby s Alzheimerovou chorobou, současná kapacita služeb 

nestačí. 
6. Senioři poptávají malometrážní byty, kterých je nedostatek.  

 

Cílová skupina Rodina, děti a mládež  

1. Malá kapacita pobytových sociálních služeb pro rodiny s dětmi, chybí malometrážní 
byty pro nízkopříjmové osoby a rodiny.   

2. Chybí poradenská služba pro alkoholiky a služby následné péče na území SO ORP 
včetně Prostějova.  

3. Nedostatečná kapacita dluhové poradny a aktivní prevence předlužení. 
4. Nedostatečná kapacita základních škol v Prostějově (vysoký počet žáků ve třídě). 
5. Nedostatek podpůrné péče pro děti a mládež (péče psychologická, např. školní 

psycholog, školní asistent, psychoterapeut, psychiatr). 
6. Nedostatečná kapacita a dostupnost sociálních a návazných služeb (finanční důvody – 

personální náklady). 
7. Narůstá počet dětí a mladistvých hrajících výherní automaty.  

 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 

1. Značný nedostatek finančně dostupného (sociálního) bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením. 

2. Neexistence pobytové sociální služby pro osoby, které mají omezené finanční 
prostředky a jejich zdravotní stav neumožnuje umístění do azylového domu či do jiné 
pobytové sociální služby. 

3. Absence cenově dostupného krizového lůžka pro osoby se zdravotním postižením pro 
okamžité obsazení. 
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Cílová skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

1. Nedostatečná kapacita bezplatných poraden pro předlužené osoby na území města 
Prostějova. 

2. Chybí městské malometrážní byty s adekvátním nájemným pro nízkopříjmové osoby  
a rodiny.  

 

Cílová skupina Národnostní menšiny a cizinci 

1. Velký počet dětí nad 15 let, které nemají další vzdělání a jsou po ZŠ evidovány na ÚP. 
2. Nízký počet VŠ studujících u romské menšiny.  
3. Nedostatečná motivace osob s nízkou kvalifikací k legální práci a dojížděním za prací.  
4. Nedostatečná kapacita dluhového poradenství pro území SO ORP. Nízká finanční 

gramotnost všech generací národnostních menšin, jedná se o přebírání naučených 
vzorců chování a životního stylu.  

5. Nedostatek obecních malometrážních bytů pro osoby a rodiny s nízkými příjmy na SO 
ORP – bydlení s podporou TP/SASRD s důrazem na hygienické podmínky a technický 
stav bytů/domů. 

6. Nedostatečná kapacita a dostupnost poradenských služeb týkajících se gamblerství, 
tedy ve vztahu k nadprůměrné koncentraci výherních automatů a sportovních 
sázkových kanceláří v prostějovském regionu.  

7. Chybí integrační služby pro cizince z EU. 
8. Nedostupná lékařská péče v SO ORP z kapacitních důvodů (stomatologie, praktičtí 

lékaři a pediatři). 
9. Školy mají nedostatek pedagogických asistentů.  
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3.5 Odhad dostupnosti sociálních služeb a služeb navazujících pro klienty  

Spokojenost klientů služeb s dostupností sociálních služeb či služeb navazujících byla 

zjišťována i prostřednictvím dotazů na celkovou spokojenost s jednotlivými charakteristikami 

používaných služeb (viz následující tabulka). Poskytovatelé byli požádáni, aby odhadli, jak 

dalece jsou klienti celkově spokojeni s charakteristikami služeb uvedených v seznamu. Opět 

byla spokojenost ohodnocena tak, že byla volena „známka 1“, jestliže poskytovatelé 

předpokládali, že jejich klienti jsou s odpovídající charakteristikou služeb velmi spokojeni, 

„známku 5“ zatrhli v případě, že byli velmi nespokojeni. 

Seznam spokojenosti respondentů se všemi charakteristikami služeb prostřednictvím 

„indexu spokojenosti“ je uveden v tabulce níže. Čím více je hodnota indexu blíže 1, tím je pro 

respondenta potřeba více uspokojena a služba je pro něho dostupná.  

Všechny hodnocené charakteristiky dosahují vysokého ohodnocení a pohybují se celkově 

v rozmezí známek 1,26 až 2,32, což je stále velmi dobré hodnocení. Podrobné hodnocení je 

uvedeno a seřazeno v tabulce níže a v odpovídajícím grafu. 

 

Tabulka: Hodnocení dostupnosti služeb klientů – Index spokojenosti s charakteristikami služeb (Čím více je hodnota 

indexu blíže 1, tím je pro respondenta potřeba více uspokojena a služba je pro něho dostupná.) 

Charakteristiky služeb počet index spokojenosti 

Spokojenost s personálem/odborností 57 1,26 

Spokojenost s mezilidskými vztahy 57 1,28 

Spokojenost s informovaností 58 1,45 

Spokojenost s provozem služeb 59 1,47 

Spokojenost s časovou dostupností 58 1,55 

Spokojenost s finanční dostupností 59 1,71 

Spokojenost s odstraněním technických bariér 52 1,83 

Spokojenost s kapacitou zařízení 54 2,02 

Spokojenost s místní/obecní dopravou 58 2,19 

Spokojenost s regionální dopravou 56 2,32 

Zdroj: Sociotrendy 
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Graf: Odhad intenzity spokojenosti s charakteristikami služeb (Čím více je hodnota indexu blíže 1, tím je pro respondenta 
potřeba více uspokojena a služba je pro něho dostupná.) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

Vzhledem k charakteristikám služeb poskytovatelů a jejich klientů, poskytovatelé 

předpokládají větší spokojnost klientů s finanční dostupností služeb, s provozem služeb, 

kapacitou a provozem služeb, s odborností, mezilidskými vztahy i informovaností o službách. 

V těchto charakteristikách dostupnosti jsou klienti kritičtější. Na druhé straně klienti jsou 

spokojenější s technickou stránkou služeb, a to s dopravou, odstraněním technických bariér.  

 

Graf: Porovnání uživatelů služeb a pohledu poskytovatelů služeb na dostupnost služeb 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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3.6 Problémy poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících  

Sociální služby a služby navazující se potýkají s celou řadou problémů, jejichž řešení by 

pomohlo zlepšit situaci v poskytování sužeb. Nejproblémovější oblastí se u služeb 

poskytovaných primárně pro všechny cílové skupiny jeví oblast financí. Intenzivní, nebo 

částečné problémy byly uváděny u necelých dvou třetin služeb 61,6 %. Nejčastěji byly 

upřesněné jako nejistota týkající se celkového financování a dotací, které přicházejí pozdě. 

Celkově na druhém a třetím místě vnímání problémů se objevují nedostatky personálního 

charakteru. 9,2 % poskytovatelů vnímá personální a materiální problémy jako intenzivní a 

49,2 % poskytovatelů je vnímá jako částečné, celkově se jedná o více než polovinu 

poskytovatelů (58,4 %). S personální politikou organizací jsou spojena kritéria a požadavky na 

personál nejen v odborném hledisku, ale i v sociálně lidském, jinými slovy ne každého 

zaměstnance naplňuje „práce s lidmi“. 

Na dalším místě se vyskytly u více než čtvrtiny výpovědí problémy systémové (celkově 

v podílu 26,2 %), které byly nejčastěji popisovány jako nejasnosti v zákoně o sociálních 

službách, nenávaznost legislativy. 

 

Graf: Problémové oblasti v podílovém vyjádření (N = 65) Legenda: 1 intenzivní, 2 problémy; 3 bez problémů 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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Tabulka: Průměrný index problémových oblastí dle pořadí (1 intenzivní, 2 problémy; 3 bez problémů. Čím menší hodnota 

indexu, tím intenzivnější problémy) 

Služba se potýká s problémy Počet zařízení Intenzivní problém Problém není Průměrný index 

Finančními 54 1 3 2,07 

Personálními 61 1 3 2,28 

Materiálními  56 1 3 2,3 

Systémovými 46 1 3 2,48 

Se spoluprací s obcí 53 1 3 2,75 

Se spoluprací s dalšími subjekty 50 2 3 2,84 

Jinými 23 2 3 2,87 

Se spoluprací s krajem 50 1 3 2,88 

Zdroj: Sociotrendy 

S finančními, personálními i materiálními problémy se nejvíce potýkají služby, jejichž 

převažující cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením.  

Se spoluprací s městem a krajem se nejvíce potýkají služby, jejichž převažující cílovou 

skupinou je rodina, děti, mládež. 

Se systémovými problémy se nejvíce potýkají služby, jejichž převažující cílovou skupinou jsou 

osoby se zdravotním postižením. 

Tabulka: Průměrný index problémových oblastí dle cílových skupin 

 

Rodina, děti, 
mládež 

Senioři 
Osoby se 
zdravotním 
postižením 

Národnostní 
menšiny a cizinci 

Osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

Finančními 2 2,14 1,87 2 2,36 

Personálními 2 2,24 2,44 2 2,55 

Materiálními  2,29 2,06 2,33 3 2,6 

Se spoluprací s městem 2,85 2,77 2,69 3 2,7 

Se spoluprací s krajem 2,92 2,85 2,86 3 2,89 

Se spoluprací s dalšími 
subjekty 

2,8 2,77 2,87 3 2,9 

Systémovými  2 2,58 2,86 3 2,22 

Zdroj: Sociotrendy 

Problémy v zařízeních služeb, s nimiž se služby potýkají  

Níže jsou uvedeny přímé výpovědi poskytovatelů služeb, které byly vytříděny do jednotlivých 

tematických oblastí. 

Finanční problémy 

- Služba nedostatečně pokryta dotací MPSV ČR – nízký koeficient výpočtu dotace. 
- Vytvořit jasný a transparentní systém financování sociálních služeb, nevytvářet 

konkurenční prostředí, ale efektivně propojenou sociální síť, vycházet ze specifických 
potřeb jednotlivých služeb. 

- Nerozdělovat financování sociálních služeb podle zřizovatelů, ale vycházet z principu 
spravedlivého rozdělení finančního toku. 

- Každoroční finanční nejistota, pozdní splátky dotací na sociální služby. 
- Nízké mzdy pracovníků. 
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- Chybí dotace nejen pro léčbu patologického hráčství, ale i pro léčbu uživatelů 
nealkoholových návykových látek. 

- Jednoletý systém dotačních řízení neumožňuje dlouhodobé plánování a nízké dotace 
neumožňují rozvoj (investice do nového vybavení, vzdělávání pracovníků, placenou 
reklamu apod.). 

Personální problémy 

- Navýšení počtu pracovníků v sociálních službách v přímé péči, zejména krátkodobé 
zástupy za nemoc. 

- Těžko sháníme pracovníky do vzdálenějších oblastí regionu. Možným řešením je 
zvýšení platu. 

- Obtížnější je získat na pozice pracovníků v přímé péči kvalitní uchazeče z důvodu nízké 
nezaměstnanosti a výše finančního ohodnocení sociálních pracovníků. Nemožnost si 
vybírat kvalitní personál. 

Systémové problémy 

- Administrativní zátěž, státní regulace malým spolkům činnost komplikují. 
- Mnoho administrativních úkonů a pomalá komunikace. 
- Složitá administrativa pro vedení spolku. 
- Neodpovídající příspěvky na péči k objemu poskytované péče a politika zdravotních 

pojišťoven k úhradám poskytnutí ošetřovací péče. 
- Dostupnost a dojezdnost služeb. 

Materiální problémy 

- Památková ochrana objektu, bezbariérovost objektu, zázemí pro zaměstnance a 
zázemí pro klienty. 

- Nutná rekonstrukce prostor. 

Nejčastější problémy se zajišťováním finančních prostředků pro poskytování sociálních 

služeb a služeb navazujících v rámci dotačních programů 

Problémy se zajišťováním finančních prostředků pro poskytování služeb v rámci dotačních 

programů bylo zjišťováno prostřednictvím indexu zjišťovaného u odpovídajících 

charakteristik.10 

Výraznějším problémem při zajišťování finančních prostředků pro poskytování sociálních 

služeb v rámci dotačních programů je náročnost při administrativě a řízení projektu, dále 

náročnost požadavků na projekt a jeho zpracování, nedostatek času pro zpracování a 

odeslání projektu. Další možnosti jsou uvedeny v grafu a tabulce níže. 

 

 

                                                      
10

 S ohledem na měřící škálu, která byla použita, pokud se při hodnocení jednalo o malou hodnotu čísla, uvedená 
charakteristika problému byla vnímána jako vysoká. A naopak vysoká (horní hranice 5) hodnota znamenala absenci 
uvedeného problému. 
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Graf: Nejčastější problémy se zajišťováním finančních prostředků podle indexu (Čím menší uvedená hodnota, tím větší je 
problém) Legenda: 1 = rozhodně je problém, 2 = spíše problém, 5 = problém rozhodně není 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Tabulka: Průměrný index problémů se zajišťováním finančních prostředků pro poskytování sociálních služeb v rámci 

dotačních programů problémových oblastí dle pořadí (1 rozhodně velký problém, 5 rozhodně problém není)  

Služba se potýká s problémy Počet zařízení Intenzivní problém Problém není Průměrný index 

Náročnost při administrativě a řízení 
projektu 

47 1 5 2,11 

Náročnost požadavků na projekt  
a jeho zpracování 

45 1 5 2,29 

Nedostatek času pro zpracování  
a odeslání projektu  

47 1 5 3,11 

Problém s profinancováním návrhu 
projektu 

37 1 5 3,35 

Špatná orientace v informacích  
o dotačních programech 

44 1 5 3,82 

Nedostatečná informovanost  
o možnostech získání dotací 

45 1 5 3,89 

Zdroj: Sociotrendy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Náročnost při
administrativě a řízení

projektu

Náročnost požadavků
na projekt a jeho

zpracování

Nedostatek času pro
zpracování a odeslání

projektu

Problém s
profinancováním
návrhu projektu

Špatná orientace v
informacích o

dotačních
programech

Nedostatečná
informovanost o

možnostech získání
dotací



www.sociotrendy.cz                                                                                                                                                                               78 / 104 

Upřesnění problémů poskytovatelů služeb zaměřených na vybrané cílové skupiny 

Senioři 

1. Existuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce z důvodu nízké prestiže 
povolání a nedostatečného finančního ohodnocení.  

2. Obrovská administrativní zátěž poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků 
sociálního odboru. 

3. Nesystémové finanční spolupodílení se obcí na zajištění sociálních služeb. Absence 
víceletého financování sociálních služeb. 

4. Neprovázanost agendy MPSV ČR a MZ ČR.  
5. Nedostatečné finanční zajištění na pokrytí pečovatelské služby SO ORP. Roste 

požadavek na odpolední, večerní a víkendovou péči. Nedostatečné personální pokrytí 
pečovatelské služby pro seniory mimo pracovní dobu, tedy večerní a víkendové 
pokrytí. 

 

Rodina, děti, mládež 

1. Nedostatečné prostory pro sociální služby, nutno využívat komerční nájem. 
2. Nedostatečná informovanost o službách u místních donátorů (SASRD, terénní 

programy). 
3. Celkově nedostatečná informovanost o sociálních a návazných službách obcí na území 

SO ORP Prostějov. 
4. Nedostatek informací o situaci cílové skupiny na obcích SO ORP. 

 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

1. Chybí dostatečná kapacita kvalifikovaných pracovníků ve službách z důvodu 
nedostatku finančních prostředků.  

2. Nestálý systém financování sociálních služeb z MPSV ČR (krátkodobé a nestabilní 
financování, rozpor mezi datem přiznané dotace a reálným převodem finančních 
prostředků dotací).  

3. Chybí opravné mechanismy/rezervy v dotační politice Olomouckého kraje pro případ 
nepředvídatelných událostí (spadení sítě, vykradená kancelář, dopravní nehoda, 
fatální zdravotní problémy, nezastupitelnost atd.). 

4. Nesystémové spolufinancování sociálních služeb obcemi, jejichž obyvatelé využívají 
sociální služby.  

5. Stávající projekt kariérního poradenství je zabezpečen krátkodobě. Rovněž stávající 
projekt sociálního výcviku je zabezpečen krátkodobě. 

 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

1. Chybí dostatek informací v neziskových organizacích o nově příchozích cizincích. 
2. Chybí systematické víceleté financování NNO ze strany města a kraje, ale i 

ministerstev a zohlednění terénních forem práce v souvislosti s nastavenými výkony 
pracovníků TP a SASRD.  
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3. V rámci SO ORP Prostějov, s ohledem na migraci cílové skupiny, dochází k vytváření 
sociálně vyloučených lokalit. Sociální služba SASRD nepokrývá celé území, neboť má 
poddimenzovaný počet pracovníků SASRD.  

Efektivita forem dárcovství 

Respondenti bylo dotazování na efektivitu forem dárcovství pro získání dalších finančních 

zdrojů pro provoz služeb (s použitím stupnice: 1 rozhodně efektivní, 2 spíše efektivní, 3 jak 

kdy, 4 méně efektivní, 5 neefektivní). Odpovídající indexy efektivity jsou uvedeny v tabulce 

níže.  

Jako nejefektivnější forma byl uváděn sponzoring a dary. Na druhém místě byly efektivní 

veřejné sbírky. Na posledním místě se jednalo o členské příspěvky a jiné možnosti. 

 
                  Graf: Získávání finančních prostředků z různých forem dárcovství podle pořadí nejvyšší efektivity 

 

                    Zdroj: Sociotrendy 
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Tabulka: Získávání finančních prostředků z různých forem dárcovství podle pořadí nejvyšší efektivity 

 Počet zařízení Index efektivity 

Dary, sponzoring 44 1,84 

Veřejné sbírky 25 2,48 

Dobrovolnická činnost 22 2,68 

Charitativní akce 13 3,38 

Koncertní akce 9 3,44 

Dárcovské SMS 13 3,54 

Dražby 8 3,75 

Prodej (vedlejší činnost) 26 3,81 

Burza filantropie 6 4 

Proklik na internetu (reklamní bannery) 14 4,07 

Členské příspěvky 21 4,1 

Jiné 3 4,33 

Zdroj: Sociotrendy 

Podněty pro zlepšení situace v sociálních službách a požadavky poskytovatelů  

Respondenti byli v rámci výzkumu dotázáni, zda by následující aspekty pomohly zlepšit 

situaci v oblasti služeb. Nejčastěji se respondenti přikláněli k názoru, že situaci v oblasti 

služeb by mohlo zlepšit dlouhodobé financování služeb, větší ochota ke sponzorování 

sociálních služeb a větší informovanost o službách. Informovanost by se měla týkat nejen 

informovanosti uživatelů, ale i směrem k veřejnosti a také vzájemné informovanosti mezi 

jednotlivými službami. 

Tabulka: Zlepšení situace v oblasti sociálních služeb 

Ke zlepšení situace v oblasti sociálních služeb pomáhá Počet zařízení Průměrný index 

Dlouhodobé financování sociálních služeb 50 1,38 

Větší ochota ke sponzorování sociálních služeb 48 1,65 

Zjednodušení podmínek pro získání dotací a grantů 45 1,76 

Zvýšení kapacity služeb, již existujících 51 2,02 

Větší spolupráce obcí s poskytovateli sociálních služeb 52 2,08 

Větší informovanost o sociálních službách 55 2,13 

Větší spolupráce navzájem mezi poskytovateli sociálních 
služeb 

50 2,32 

Rozšíření sortimentu nabídky sociálních služeb 50 2,6 

Lepší dopravní dostupnost 52 2,9 

Zdroj: Sociotrendy 
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Graf: Zlepšit situaci v sociálních službách pomáhá (1= rozhodně ano, …, 5= rozhodně ne) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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Tabulka: Podněty pro zlepšení situace ve službách – výsledky za celý soubor a za cílové skupiny. (Hodnoty na škále 1–5, 

kde 1 rozhodně ano (respondent rozhodně souhlasí, že daný aspekt pomůže zlepšit situaci v oblasti služeb) a 5 rozhodně 

ne (respondent rozhodně nesouhlasí, že daný aspekt pomůže zlepšit situaci v oblasti služeb).  

Výsledky za celý soubor Výsledky za cílové skupiny 

 
Počet 
zařízení 

Potenciální 
zlepšení 

Zlepšení 
nenastane 

Průměrný 
index za 
celý 
soubor 

Rodina, 
děti, 
mládež 

Senioři 
Osoby se 
zdravotním 
postižením 

Národnostní 
menšiny a 
cizinci 

Osoby 
ohrožené 
sociálním 
vyloučením 

Větší 
informovanost    
o sociálních 
službách 

55 1 5 2,13 1,92 2,44 2 2 2,1 

Lepší dopravní 
dostupnost 

52 1 5 2,9 2,55 3,27 2,87 2 2,9 

Zjednodušení 
podmínek pro 
získání dotací  
a grantů 

45 1 5 1,76 1,3 1,8 1,62  2,57 

Větší ochota ke 
sponzorování 
sociálních služeb 

48 1 4 1,65 1,4 1,63 1,75  1,8 

Rozšíření 
sortimentu 
nabídky 
sociálních služeb 

50 1 5 2,6 2,55 2,6 2,86 1 2,44 

Zvýšení kapacity 
služeb, už 
existujících 
služeb 

51 1 5 2,02 1,8 1,69 2,4 1 2,33 

Větší spolupráce 
navzájem mezi 
poskytovateli 
sociálních služeb 

50 1 5 2,32 2,5 2,13 2,27 1 2,67 

Větší spolupráce 
obcí  
s poskytovateli 
sociálních služeb 

52 1 5 2,08 2 2,06 2,2 2 2 

Dlouhodobé 
financování 
sociálních služeb 

50 1 5 1,38 1,09 1,47 1,64 1 1,22 

Zdroj: Sociotrendy 

Připomínky a požadavky poskytovatelů služeb 

Poskytovatelé se mohli volně vyjádřit k problematice, např. co by pomohlo jejich službě při 

vykonávání její činnosti, jaké formy podpory pro realizaci své služby očekávají od města, 

případně i spádových obcí, jak jsou spokojeni s přístupem od státu, kraje, obcí, veřejnosti 

apod. Získané volné výpovědi byly zpracované do následujících oblastí. 
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Chybějící mezičlánky sociálních služeb 

- Chybí pobytové zařízení pro seniory nebo osoby, které finančně nedosáhnou na 
žádnou  
z nabízených zpoplatněných služeb a jsou v situaci, kdy nejsou schopni, postarat se 
sami o sebe. 

- V oblasti bydlení chybí dostupné bydlení pro nízkopříjmové občany, zejména chybí 
malometrážní byty. Chybí sociální bydlení pro celou oblast Kostelecka a Němčicka 
(startovací byty, rovněž byty pro seniory).  

- Chybí krizové lůžko (cenově dostupné) pro osoby se ZP, rovněž sociální lůžka pro 
seniory (např. na přechodnou dobu po hospitalizaci do doby uvolnění místa v 
pobytové službě).  

- Chybí denní stacionář pro děti a mládež se ZP na Němčicku. 
- Chybí odlehčovací služba na Kostelecku. 
- Chybí hospicová péče v oblastech mikroregionů na Kostelecku a Plumlovsku. 
- Chybí dostačující kapacita bezplatných dluhových poraden pro všechny skupiny 

obyvatel jak ve městě Prostějově, tak i v dalších obcích SO ORP.  
- Chybí poradna pro seniory vystavené týrání/zneužívání rodinnými příslušníky, která by 

zajížděla do některých obcí (např. na Němčicko – Dřevnovice). 
- Chybí poradenská služba zaměřující se specificky na problematiku gamblerství, která 

by zajížděla do různých obcí – narůstá počet dětí a mladistvých, hrajících výherní 
automaty s ohledem na nadprůměrnou koncentraci výherních automatů a 
sportovních sázkových kanceláří v SO ORP. 

- Oblast zdravotnictví – chybí zdravotní dostupnost – na Kostelecku (Zdětín), Němčicko 
(např. praktický, zubní a dětský lékař). Rovněž chybí zdravotní dostupnost pro skupinu 
obyvatel „Národnostní menšiny a cizinci“. 

- Oblast školství – Chybí dostačující kapacita základních škol v Prostějově, je nedostatek 
pedagogických asistentů. Chybí školní klub pro žáky II. stupně v Plumlově, dostatečná 
kapacita školní družiny na Kostelecku, zázemí pro mimoškolní činnost dětí na 
Kostelecku (Přemyslovice, Pěnčín, Zdětín). 

- Dovybavení hřišť a sportovišť na Plumlovsku, Kostelecku.  
- Komunitní centrum chybí v Plumlově a na Kostelecku. 
- Oblast dopravní obslužnosti – chybí autobusové spoje, resp. senior taxi např. k lékaři, 

na úřad (na Plumlovsku pro osoby se ZP a pro seniory, také na Kostelecku: Bílovice-
Lutotín). 

- Problematické je zanikání ochodů zejména s potravinami v obcích na Plumlovsku; na 
Kostelecku v obcích Hluchov, Lešny Lutotín; na Němčicku v obcích Dřevnovice, Srbce, 
Vitčice, Tištín. 
 

Co službám pomáhá 

- Lepší spolupráce menších obcí s poskytovateli sociálních služeb. 
- Větší informovanost ze strany policie/obce o místech výskytu osob sociálně 

vyloučených, pohybujících se na ulici bez přístřeší a pomoci. 
- Financování z MPSV ČR na delší období než jeden rok. 
- Město by se mělo aktivně zajímat a spolupodílet na řešení sociálních problémů svých 

občanů, mělo by mít vytvořený funkční krizový plán na řešení krizových sociálních 
situací svých občanů. 
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- Město by mělo adekvátně přerozdělovat finance mezi jednotlivé rezorty svého 
regionu (nepoměr vyplacených finančních částek na sportovní kluby a akce k částce 
na řešení sociálních problémů, sociální služby a jejich podporu atd.). 

- Chybí efektivní odborná spolupráce mezi městem a všemi sociálními službami regionu, 
nikoliv jen s vyhovujícími a vybranými službami.  

- Zvýšení efektivity komunitního plánování – užší provázanost služeb navzájem – Lepší 
komunikace se státem (prostřednictvím jeho organizací – MPSV ČR, ÚP, lékařská 
posudková služba, výkon státní správy v jiných oblastech – odpadové hospodářství, 
památková péče, vyhledávání klientely atd.). 

- Možnost prezentace sociálních služeb ve veřejném prostoru – Den sociálních služeb. 
Veřejnost se nezajímá o sociální služby, pokud je sami nepotřebují. Například na 
náměstí by se pak mohli zastavit u stánku i lidé, kteří normálně služby nepotřebují, ale 
mohlo by je to zaujmout např. profesně, sponzorsky apod. 

- Chybí informace o plánovaných výkopových pracech, což ztěžuje osobám se zrakovým 
postižením docházku např. do zaměstnání.  

- Pomohlo by přidat více spojů z okolních vesnic do Prostějova. Ve dnech pracovního 
volna do Prostějova z některých obcí jezdí autobus jen 2x denně. Náhrada autobusu 
vlakem u těchto obcí není možná. 

- Navýšení pracovníků, kvalitní personální politika, dobré ohodnocení. 

 

Co má pozitivní vliv na služby   

- Odborní a vzdělaní pracovníci poskytující maximální pomoc a snahu při poskytování 
sociálního poradenství, podporu a péči o stávající klienty. 

- Čisté a bezpečné prostředí. 
- Nepřetržitá přítomnost pracovníků v sociálních službách. 
- Zpětná vazby od klientů, dobré pracovní vztahy v kolektivu. 
- Dobré vztahy a komunikace na pracovišti. 
- Dobrá spolupráce s rodinou uživatele služby. 
- Spokojenost uživatelů, pochvala. 
- Dostupnost služby. 
- Profesionalita zaměstnanců. 
- Stabilní dostatečné a dlouhodobé finanční zajištění služby. 

 

Co má negativní vliv na služby 

- Velká vzdálenost služby. 
- Nejistota ohledně poskytovaných dotací státem. Opožděné vyplácení státních dotací 
- Administrativní zátěž pracovníků v přímé péči. 
- Častá fluktuace pracovníků v přímé péči. 
- Nízká kapacita. 
- Malá nabídka malometrážních bytů pro nízkopříjmové obyvatele. 
- Legislativní nedokonalosti (ne každý dosáhne na dávky, dluhová past). 
- Předsudky společnosti. 
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3.7 Analýza lidských zdrojů v sociálních službách a službách navazujících 

Personál v zařízeních sociálních služeb a služeb navazujících 

Celkový počet lidských zdrojů, v současnosti placených pracovníků v sociálních službách  

a službách navazujících na Prostějovsku, dle údajů poskytnutých 65 službami v rámci 

dotazníkového šetření je celkem 1303 osob. Jedná se o jejich minimální počet11, který se 

skládá z odborného personálu (750 osob), provozního personálu (553 osob), přičemž jejichž 

upřesnění je uvedeno v následujících tabulkách.  

 

Tabulka: Počet pracovníků odborného personálu v zařízeních sociálních služeb a služeb navazujících 

Odborný personál 
Počet 
pracovníků

12
 

Počet 
zařízení 
služeb 

Minimum 
pracovníků/ 

zařízení  

Maximum 
pracovníků/ 

zařízení 

Průměrný 
počet 
pracovníků 
na službu

13
 

Sociální pracovník  90 48 1 15 1,88 

Pracovník v sociálních službách 509 37 1 56 13,76 

Lékař 2 2 1 1 1 

Všeobecná sestra 94 13 1 20 7,23 

Další zdravotnický personál 6 3 1 4 2 

Speciální pedagog 4 3 1 2 1,33 

Další pedagogičtí pracovníci 7 3 1 3 2,33 

Manželský a rodinný poradce 6 4 1 2 1,5 

Další odborní pracovníci (včetně 
supervizora) 

32 13 1 5 2,46 

Celkem pracovníků 750  

Zdroj: Sociotrendy 

Celkový počet pracovníků provozního personálu v zařízeních služeb a služeb navazujících je 

uveden v následující tabulce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11

 Minimální počet je uveden z toho důvodu, že se výzkumně nejednalo o výkaznictví, ale získání informací od poskytovatelů 
služeb a služeb navazujících. Ne všechny služby se do výzkumného šetření zapojily, proto se jedná o počet pouze těch 
služeb, které požadované údaje uvedly. 
12

 Jedná se o počet placených pracovníků dané služby uvedený ve výzkumném šetření. 
13

 Průměrný počet je matematickým údajem, jedná o číselný údaj, nikoliv o „dělení“ jedinců. 
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Tabulka: Počet pracovníků provozního personálu v zařízeních sociálních služeb a služeb navazujících 

Provozní personál Počet pracovníků
14

 
Počet 
zařízení 
služeb 

Minimum 
pracovníků/ 

zařízení  

Maximum 
pracovníků/ 

zařízení 

Průměrný 
počet 
pracovníků 
na službu 

Vedoucí pracovník 77 36 0 5 2,14 

Administrativní pracovník, sekretářka 21 16 1 5 1,31 

Účetní a ekonom 121 36 0 7 3,36 

Ostatní pracovník (obslužný personál) 296 27 1 24 10,96 

Jiné než výše uvedené 38 9 1 10 4,22 

Celkem pracovníků 553  

Zdroj: Sociotrendy 

 

Pracovníci dle cílových skupin 

Průměrný počet pracovníků odborného personálu v zařízeních je dle primárních cílových 

skupin uveden níže.  

Tabulka: Průměrný počet pracovníků odborného personálu v zařízeních sociálních služeb a služeb navazujících dle 

cílových skupin  

Cílové skupiny 
Rodina, děti, 
mládež 

Senioři 
Osoby se 
zdravotním 
postižením 

Národnostní 
menšiny a cizinci 

Osoby ohrožené 
sociálním 
vyloučením 

Pracovníci průměr 
počet 
služeb 

průměr 
počet 
služeb 

průměr 
počet 
služeb 

průměr 
počet 
služeb 

průměr 
počet 
služeb 

Sociální pracovník  1,88 8 1,67 15 2,43 14 1 1 1,5 10 

Pracovník v sociálních 
službách 

1 2 18,73 15 12 13 
  

10 7 

Lékař     1 1   1 1 

Všeobecná sestra   7,33 9 4,67 3   14 1 

Další zdravotnický 
personál 

  1 2 4 1     

Speciální pedagog     1,33 3     

Další pedagogičtí 
pracovníci 

2,33 3         

Manželský a rodinný 
poradce 

1,5 4         

Další odborní 
pracovníci (včetně 
supervizora) 

1,75 4 3,33 3 2,75 4   2 2 

Zdroj: Sociotrendy 

Průměrný počet pracovníků provozního personálu v zařízeních dle primárních cílových skupin 

je uveden v tabulce níže.  

 

 

 

                                                      
14

 Jedná se o počet placených pracovníků dané služby uvedený ve výzkumném šetření. 
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Tabulka: Průměrný počet pracovníků provozního personálu v zařízeních sociálních služeb a služeb navazujících dle 

cílových skupin 

Cílové skupiny 
Rodina, děti, 
mládež 

Senioři 
Osoby se 
zdravotním 
postižením 

Národnostní 
menšiny a cizinci 

Osoby ohrožené 
sociálním 
vyloučením 

Pracovníci průměr 
počet 
služeb 

průměr 
počet 
služeb 

průměr 
počet 
služeb 

průměr 
počet 
služeb 

průměr 
počet 
služeb 

Vedoucí pracovník 
provozní personál 

1,67 6 2,67 12 2,13 8  1 2 9 

Administrativní 
pracovník, sekretářka 

1 4 1 2 2,67 3   1 7 

Účetní a ekonom 3 5 4,07 14 3 8  1 3,13 8 

Ostatní pracovníci, 
obslužný personál 

6 2 13,75 12 9,3 10 
  

8,67 3 

Jiné 6,25 4 1 2 5 2 
  

1 1 

Zdroj: Sociotrendy 

Spolupráce s dobrovolníky 

Více než polovina služeb (58,5 %) uvedla, že s dobrovolníky nespolupracuje.15 

 

Graf: Spolupráce s dobrovolníky (N=65) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Více než desetina dotázaných (12,3 %) měla s dobrovolníky pozitivní zkušenosti, pětina (20 

%) měla s dobrovolníky spíše pozitivní zkušenosti. Velmi malý podíl dotázaných měl 

s dobrovolníky zkušenosti někdy pozitivní, jindy negativní, případně jen negativní. Dvě třetiny 

dotázaných (63,1 %) se k otázce nevyjádřily. 

 

 

 

                                                      
15

 Důvody nespolupráce byly uváděny jako přílišná administrativní zátěž ve spojitosti s dobrovolníky, malá servisní 
organizační podpora. Obecně však zájem o dobrovolnickou činnost je vnímán jako velmi pozitivní.   

33,8% 

58,5% 

1,5% 6,2% 

Spolupracujeme Nespolupracujeme Nevím Bez odpovědi
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Graf: Zkušenosti s dobrovolníky (%, N=65) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

S ohledem na potenciál do budoucna, zda by služby uvažovaly o rozšíření spolupráce 

s dobrovolníky, odpovědi byly roztříděné přibližně po třetinách. Necelá pětina dotázaných 

(18,5 %) o budoucí spolupráci uvažuje. Zbylé podíly o spolupráci neuvažovaly, neví nebo 

neodpověděly. 

 

Graf: Úvaha do budoucna o rozšíření spolupráce s dobrovolníky (N=65, %) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

Důvody, proč o spolupráci s dobrovolníky dotázaní neuvažují jsou zejména, že specifické 

služby nelze poskytovat bez odborných kompetencí, dobrovolnictví není vhodné vzhledem  

k cílové skupině dané služby apod.  

Vzdělávání zaměstnanců  

Kvalifikace a vzdělávání pracovníků je průběžně zvyšováno prostřednictvím nejrůznějších 

vzdělávacích seminářů, kurzů apod. Pro pracovníky zejména v sociální oblasti je důležitá 

kvalitní supervize a zajištění jejího pravidelného uskutečňování.  

12,3% 

20,0% 

3,1% 
1,5% 

63,1% 

Spíše pozitivní Pozitivní Jak kdy Negativní Bez odpovědi

18,5% 

20,0% 

43,1% 

18,5% 

Uvažuji Neuvažuji Nevím Bez odpovědi
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Problematika vzdělávání zaměstnanců služeb byla zjišťována dotazem na pořádání 

vzdělávacích seminářů, kurzů, školení apod. Nejčastěji se jedná o absolvování supervizí, 

konferencí, kurzů a školení.  

Tabulka: Druhy vzdělávání zaměstnanců 

 Počet 
 % ze zařízení   
 (N = 47) 

Semináře 28 59,6 

Kurzy 33 70,2 

Školení 33 70,2 

Konference 34 72,3 

Akreditované vzdělávací programy 33 70,2 

Supervize 36 76,6 

Stáže 26 55,3 

Jiné 9 19,1 

Zdroj: Sociotrendy 

Podílové zastoupení četností vzdělávacích aktivit v rámci jednotlivých druhů je uvedeno v 

 grafu a tabulce níže. 

Obvykle měsíčně jsou konány supervize, případně semináře či jiné aktivity (např. pracovní 

setkávání). Půlročně jsou pořádány nejčastěji školení, semináře a kurzy, také akreditované 

vzdělávací programy. Ročně jsou pořádány všechny druhy vzdělávacích aktivit. 

 

Graf 1.6: Podílové zastoupení četnosti pořádání druhů vzdělávacích aktivit (N = 65) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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Tabulka: Podílové zastoupení četnosti pořádání druhů vzdělávacích aktivit (N = 65, %) 

 
Měsíčně Půlročně Ročně Nevím Bez odpovědi 

Semináře 10,8 26,2 13,8 20 29,2 

Kurzy 
 

20 21,5 32,3 26,2 

Školení 4,6 38,5 21,5 20 15,4 

Konference 
 

6,2 18,5 33,8 41,5 

Akreditované vzdělávací programy 7,7 18,5 21,5 24,6 27,7 

Supervize 13,8 21,5 10,8 21,5 32,3 

Stáže 
 

4,6 24,6 30,8 40 

Jiné 1,5 
 

1,5 10,8 86,2 

Zdroj: Sociotrendy 

Dvě třetiny zařízení (66 %) uskutečňují pravidelné supervize. Čtvrtina poskytovatelů (25 %) 

supervize nepořádá. Četnosti realizovaných supervizí jsou uvedeny v grafu níže. 

 

Graf: Pořádání supervizí (N = 65) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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3.8 Analýza finančních toků do sociálních služeb  

Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Sociální služby lze financovat z: 

 příjmu od uživatelů (úhrada za stravu, ubytování a péči s využitím příspěvku na péči 

apod.), 

 veřejných zdrojů: 

- z dotačních řízení ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a obce16 (MPSV, Kraj, 

financování prostřednictvím příspěvkových organizací a dotačních programu 

daného města),  

- z příjmu od zdravotních pojišťoven (u služeb, kde to zákon o sociálních službách 

stanovuje), 

- ze Strukturálních fondů Evropské unie,  

- nadací a nadačních fondů, sponzorů, sbírek, výnosem z reklamy a dalších dárců. 

Jednotliví poskytovatelé služeb, kteří splňují podmínky registrace k poskytování sociálních 

služeb, mají tak s platností zákona o sociálních službách rovný přístup ke všem finančním 

zdrojům. Přehled některých dalších zdrojů financování: 

- Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny 

- Rada vlády ČR pro národnostní menšiny 

- Rada vlády ČR pro nestátní neziskové organizace 

- Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky 

- Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů 

Organizace působící v sociální oblasti mají možnost využívat i finanční zdroje ze 

strukturálních fondů EU, zejména v rámci tematických operačních programů (např. OP 

Zaměstnanost), které jsou financovány z Evropského sociálního fondu a z národních 

dotačních programů. V rámci výzkumu poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 

byly zjišťovány finanční toky do sociálních služeb, které zahrnují: 

- Dotace od EU  
- Dotace od státu  
- Dotace od kraje  
- Dotace od úřadu práce  
- Dotace od města/obce  
- Příspěvek zřizovatele  
- Příjmy od zdravotních pojišťoven 
- Příjmy z úhrad od uživatelů (klientů) za poskytovanou péči  
- Příjmy z úhrad od uživatelů (klientů) za poskytnuté ubytování a stravování  
- Příjmy z vlastní činnosti  
- Ostatní příjmy 

                                                      
16

 Finanční prostředky by měly být rozdělovány mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb v souladu se schváleným 
komunitním plánem rozvoje sociálních služeb v daném území. 
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Finanční toky do sociálních služeb za roky 2016 a 2017 jsou uvedeny s ohledem na jejich 

formy v grafech níže. U sociálních služeb byl zaznamenán od předcházejícího sledovaného 

roku určitý nárůst celkových příjmů. 

 

Graf: Finanční toky do sociálních služeb: terénní služby v tis. Kč 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Graf: Finanční toky do sociálních služeb: ambulantní služby v tis. Kč 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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Graf: Finanční toky do sociálních služeb: pobytové týdenní služby v tis. Kč 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Graf: Finanční toky do sociálních služeb: pobytové celoroční služby v tis. Kč 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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Graf: Finanční toky do sociálních služeb: terénní – ambulantní služby v tis. Kč 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

S ohledem na předcházející sledované období, tj. rok 2016, zdroje finančních prostředků 

roku 2017 přicházející do sociálních služeb narůstají. Celkově lze říci, že s nejvyššími 

finančními prostředky disponovaly pobytové služby, a to týdenní s obvyklou částkou okolo 

35 164 tis. Kč v roce 2017, v roce 2016 se jednalo o částku 32 057 tis. Kč. Následně se jednalo 

o celoroční pobytové služby s obvyklou částkou okolo 17 123 tis. Kč v roce 2017, v roce 2016 

se jednalo  

o částku nižší, tedy 15 906 tis. Kč.   

Terénní služby disponovaly obvyklou částkou 2 583 tis. Kč v roce 2017, v roce 2016 se 

jednalo o částku 2 129 tis. Kč.  Ambulantní služby disponovaly obvyklou částkou okolo 1 534 

tis. Kč v roce 2017 a   s částkou okolo 1 442 tis. Kč. Terénní – ambulantní služby měly 

k dispozici v roce 2017 částku okolo 1 514 tis. Kč a v roce 2016 částku 1 401 tis. Kč. 

 

Graf: Finanční toky do služeb s ohledem na obvyklé příjmy celkově v tis. Kč v letech 2016 a 2017 

 

 14 006 Kč  
 16 656 Kč  

 1 401 Kč  
 1 514 Kč  

 -   Kč

 2 000 Kč

 4 000 Kč

 6 000 Kč

 8 000 Kč

 10 000 Kč

 12 000 Kč

 14 000 Kč

 16 000 Kč

 18 000 Kč

2016 Příjmy 2017 Příjmy

součet průměr

 -   Kč  5 000 Kč  10 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč 35 000 Kč 40 000 Kč

terénní - ambulantní

ambulantní služby

terénní služby

pobytové celoroční služby

pobytové týdenní služby

 1 401 Kč  

 1 442 Kč  

 2 129 Kč  

 15 906 Kč  

 32 057 Kč  

 1 514 Kč  

 1 537 Kč  

 2 583 Kč  

 17 123 Kč  

 35 164 Kč  

2017 Příjmy 2016 Příjmy



www.sociotrendy.cz                                                                                                                                                                               95 / 104 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Struktura finančních toků podle druhů sociálních služeb v létech 2016–2017 

Dotace a další druhy příjmů charakterizující strukturu finančních toků dle druhů sociálních 

služeb v létech 2016 a 2017. V tabulkách níže jsou uvedeny jednak celkové příjmy v rámci 

jednotlivých druhů služeb17, jednak příjmy obvyklé, které byly získány prostřednictvím 

výpočtu relevantních průměrných údajů. Ty charakterizují finanční toky do daného druhu 

sociálních služeb. 

Tabulka: Struktura finančních toků dle druhů sociálních služeb – Rozpočtový rok 2016 (příjmy v tis. Kč) 

Rozpočtový rok 2016  

(příjmy v tis.) 

Dotace od 
EU  

Dotace od 
státu 
(ministerstev)  

Dotace od 
kraje_ 

Dotace od 
UP 

Dotace od 
města 

Dotace od 
jiných obcí 

Celkové příjmy       

1 Odborné sociální poradenství 64706 7558 688 19 77 436 

2 Služby sociální péče 34279 38569 28677 2664 2062 6 

3 Služby sociální prevence 6470 6695 8528 516 932 614 

Obvyklé příjmy 
      

1 Odborné sociální poradenství 21569 2159 688 19 26 218 

2 Služby sociální péče 17139 3857 3186 190 187 3 

3 Služby sociální prevence 808 669 655 74 78 307 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Tabulka: Struktura finančních toků dle druhů sociálních služeb – Rozpočtový rok 2016 (příjmy v tis. Kč) - pokračování 

Rozpočtový rok 
2016  

(příjmy v tis. Kč) 

Příspěvek 
zřizovatele  

Příjmy od 
zdravotních 
pojišťoven 

Příjmy z úhrad od 
uživatelů 

Příjmy 
z úhrad 
ubytování 

Příjmy z vlastní 
činnosti 

Ostatní příjmy 

Celkové příjmy       

1 Odborné sociální 
poradenství 

343 332 1784 2736 59 207 

2 Služby sociální 
péče 

83644 6834 67204 94965 2186 10544 

3 Služby sociální 
prevence 

8357 135 1006 1796 818 8904 

Obvyklé příjmy 
      

1 Odborné sociální 
poradenství 

114 166 892 1368 20 69 

2 Služby sociální 
péče 

5228 621 2922 4998 273 502 

3 Služby sociální 
prevence 

2089 135 335 449 272 1484 

Zdroj: Sociotrendy 

 

                                                      
17

 Údaje odpovídají zdrojovým informacím, specificky strukturovaným datům, které byly jednotlivými spolupracujícími 
zařízeními poskytnuty v rámci výzkumného šetření.  
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Tabulka: Struktura finančních toků dle druhů sociálních služeb – Rozpočtový rok 2017 (příjmy v tis. Kč)  

Rozpočtový rok 2017  

(příjmy v tis. Kč) 

Dotace od 
EU  

Dotace od 
státu 
(ministerstev)  

Dotace od 
kraje 

Dotace od 
ÚP 

Dotace od 
města 

Dotace od 
jiných obcí 

Celkové příjmy       

1 Odborné sociální poradenství 823 2921 1098 0 72 430 

2 Služby sociální péče 29 46298 34291 1729 2044 100 

3 Služby sociální prevence 5601 9960 7779 361 1047 753 

Obvyklé příjmy 
      

1 Odborné sociální poradenství 823 584 1098 0 24 430 

2 Služby sociální péče 15 4629 3810 133 204 25 

3 Služby sociální prevence 800 1245 648 72 81 753 

Zdroj: Sociotrendy 

 

 

Tabulka: Struktura finančních toků dle druhů sociálních služeb – Rozpočtový rok 2016 (příjmy v tis. Kč) - pokračování 

Rozpočtový rok 
2017  

(příjmy v tis. Kč) 

Příspěvek 
zřizovatele  

Příjmy od 
zdravotních 
pojišťoven 

Příjmy z úhrad od 
uživatelů 

Příjmy 
z úhrad 
ubytování 

Příjmy z vlastní 
činnosti 

Ostatní příjmy 

Celkové příjmy       

1 Odborné sociální 
poradenství 

98534 422 1686 2746 50 193 

2 Služby sociální 
péče 

135800 7540 69917 96316 2652 8429 

3 Služby sociální 
prevence 

6311 88 983 1646 210 
 

Obvyklé příjmy 
      

1 Odborné sociální 
poradenství 

32845 211 843 1373 17 63 

2 Služby sociální 
péče 

8487 685 3040 5069 332 401 

3 Služby sociální 
prevence 

1578 88 328 549 103 802 

Zdroj: Sociotrendy 
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3.9 Shrnutí 

- Více než čtvrtina služeb uvedla příslušnost k organizaci odpovídající spolkům/ústavům 
a obdobný podíl služeb uvedl příslušnost k organizacím v rámci obecně prospěšných 
společností. Pětina služeb uvedla příspěvkovou organizaci kraje uvedlo jako statut 
organizace. Příspěvkovou organizaci obce uvedla necelá pětina služeb. Podíl nižší, než 
deset procent náležel církevním organizacím. 

- Téměř polovina služeb nabízí bezbariérový přístup do svých zařízení a třetina služeb 
k dané službě bezbariérový přístup nepotřebuje (např. terénní služby). 

- U téměř poloviny poskytovatelů kapacita služby odpovídá poptávce, u více než dvou 
pětin služeb poptávka převyšuje nabídku. 

- Více než čtvrtina služeb je poskytnuta okamžitě, v desetině případů se jedná 
o rozmezí 2–3 dnů, necelá pětina poskytovatelů nabízí služby do týdne, do měsíce 
uvádí podíl menší než deset procent. 

- Na Prostějovsku jsou sociální pracovníci schopni registrovanou službu nabídnout 
minimálně 817 klientům služby pobytové celoroční. Minimálně 280 klientům služby 
pobytové týdenní. Minimálně 62 klientům služby terénní, minimálně 347 klientům 
služby ambulantní. U služeb „terénní – ambulantní“ minimálně 85 klientům služby 
terénní a 45 klientů služby ambulantní.  

- Mezi chybějící sociální služby byly uvedeny zejména Domovy pro seniory (§ 49), 
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52), 
Odlehčovací služby (§ 44), Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48), 
Sociálně terapeutické dílny (§ 67), Podpora samostatného bydlení (§ 43), Chráněné 
bydlení (§ 51), Týdenní stacionáře (§ 47), Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42), 
Sociální poradenství (§ 37), Osobní asistence (§ 39), Domovy se zvláštním režimem (§ 
50). 

- Nejproblémovější oblastí se u služeb poskytovaných primárně pro všechny cílové 
skupiny jeví oblast financí. Byla zmiňována nejistota týkající se celkového financování 
a dotací, které přicházejí pozdě. Celkově na druhém a třetím místě se objevily 
problémy personálního a materiálního charakteru. Na dalším místě se vyskytly u více 
než čtvrtiny výpovědí problémy systémové, které byly nejčastěji popisovány jako 
nejasnosti v zákoně o sociálních službách, nenávaznost legislativy. 

- Co se týče efektivit forem dárcovství pro získání dalších finančních zdrojů pro provoz 
služeb, jako nejefektivnější forma byl uváděn sponzoring a dary. Na druhém místě se 
jednalo o veřejné sbírky. 

- Situaci v oblasti služeb by mohlo zlepšit dlouhodobé financování služeb, větší ochota 
ke sponzorování sociálních služeb a větší informovanost o službách směrem k 
veřejnosti.  

- V sociálních službách a službách navazujících na Prostějovsku, dle údajů poskytnutých 
65 službami v rámci dotazníkového šetření, pracuje celkem 1303 osob, přičemž se 
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jedná se o jejich minimální počet18, který se skládá z odborného personálu (750 
osob), provozního personálu (553 osob). 

- Kvalifikace pracovníků je průběžně zvyšována prostřednictvím nejrůznějších 
vzdělávacích seminářů, kurzů apod. Obvykle měsíčně jsou konány supervize, případně 
semináře či jiné aktivity (např. pracovní setkávání). Půlročně jsou pořádány nejčastěji 
školení, semináře a kurzy, také akreditované vzdělávací programy.  

- Nejvyššími finančními prostředky disponují pobytové služby, a to týdenní s obvyklou 
částkou okolo 35 164 tis. Kč v roce 2017, následně celoroční s obvyklou částkou okolo 
17 123 tis. Kč v roce 2017. Následují služby terénní, ambulantní a kombinované 
(terénní ambulantní). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18

 Minimální počet je uveden z důvodu získání informací od poskytovatelů služeb a služeb navazujících. Ne všechny služby se 
do výzkumného šetření zapojily, proto se jedná o minimální počet těch služeb, které požadované údaje uvedly. 
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4. Sociotechnická doporučení 

Následující doporučení jsou formulovaná jednak ve vztahu k prioritním oblastem Akčního 

plánu Olomouckého kraje, tak i v souladu s Minimálními kritérii plánování rozvoje sociálních 

služeb na krajské úrovni Olomouckého kraje. Dále zejména na základě výsledků výzkumného 

šetřeními uživatelů sociálních služeb a veřejnosti, obcí a poskytovatelů sociálních služeb.  

Doporučení podporující akční plán 

- Doporučujeme podporovat stávající sítě sociálních služeb a služeb navazujících, 
zejména nesnižováním počtu stávajících služeb. 

- S ohledem na prioritní oblast a výsledky výzkumného šetření u zadavatelů služeb 
doporučujeme pokračovat v komunikaci se všemi obcemi, které zejména ze svých 
nákladů nevynakládají finanční prostředky na sociální služby.  

- Doporučujeme rozšířit především pečovatelské služby a služby podporující 

soběstačnost jedince s ohledem na finanční participací obcí na zajištění dostupnosti 

služeb na Prostějovsku. 

- Navrhujeme zvážit možnosti pro rozšíření terénních služeb, které byly ve výzkumných 
zjištěních upřesněny jako chybějící, a to s ohledem na specifikované cílové skupiny a 
s ohledem na oblasti mikroregionů Prostějovska. 

- Doporučujeme zajistit jednání se službou „senior taxi“ (různými dopravci) působící 
v rámci Prostějovska, která by byla potenciálně rozšířena pro uživatele v lokalitách 
s chybějící dostupností služeb v rámci dopravy do odpovídajících zařízení. 

- V rámci prioritních oblastí Akčního plánu OK je doporučena podpora pobytových 
sociálních služeb komunitního typu určených seniorům se sníženou soběstačností 
respektující individuální potřeby a přibližující život jejich přirozenému sociálnímu 
prostředí. V souladu s požadavky na dostupné bydlení seniorů, jak je konkretizováno 
ve výzkumných zjištěních, doporučujeme zvážit možnosti vybudování vhodných 
pobytových komunitních center, tzv. „Komunitní domy pro seniory“, v jejichž 
prostorách by se nacházely jak pobytové možnosti dlouhodobého typu pro potřebné 
občany, tak prostory pro komunitní aktivity občanů dané lokality, kteří by do 
komunitního centra dle potřeby docházeli. 

- S ohledem na doporučenou podporu sociálních služeb odpovídající specifickým 
potřebám osob se zdravotním postižením, specificky s chronickým onemocněním a 
kombinovaným postižením, doporučujeme rozšířit služby pro tuto cílovou skupinu dle 
požadavků zjištěných předloženým výzkumnými šetřeními. 

 

Doporučení s ohledem na požadavky uživatelů 

- Rozšířit poskytování informací o sociálních službách a službách navazujících nejen 

směrem k uživatelům služeb, ale i veřejnosti a podpořit poskytování vzájemné 

informovanosti mezi institucemi/službami.  
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- Rozšíření poskytování informací o sociálních službách a službách navazujících směrem 

k veřejnosti prostřednictvím zvýšeného využití veřejného prostoru, např. vyhlášením 

jednodenní prezentační akce „Den služeb“ apod. 

- Rozšířit možnosti dostupného bydlení ve všech lokalitách Prostějovska pro všechny 

cílové skupiny s ohledem na aktuální potřebnost a vybudování bytů pro krátkodobé 

bydlení pro občany v životní krizi. 

- Podpořit zajištění chybějícího krizového lůžka (cenově dostupné) pro osoby se ZP, 

rovněž sociální lůžka pro seniory (např. na přechodnou dobu po hospitalizaci do doby 

uvolnění místa v pobytové službě). 

- Podpořit zajištění kapacity bezplatných dluhových poraden pro všechny skupiny 

obyvatel jak ve městě Prostějově, tak v dalších obcích SO ORP. 

- Vyjednat zajištění chybějící poradenské služby pro seniory vystavené týrání/ 

zneužívání rodinnými příslušníky, která by zajížděla do některých obcí. 

- Podpořit zajištění chybějící poradenské služby zaměřující se specificky na 

problematiku gamblerství s ohledem na nadprůměrnou koncentraci výherních 

automatů a sportovních sázkových kanceláří v SO ORP. 

- Rozšířit služby zaměřené na získání zaměstnání. 

- Rozvinout dobrovolnictví, pro které v současnosti na Prostějovsku chybí 

institucionální zastřešení. 

 

Doporučení s ohledem na požadavky poskytovatelů služeb 

Rozšíření služeb dle paragrafového znění: 

- Domovy pro seniory (§ 49) – rozšíření v rámci skupin osoby se zdravotním postižením, 

osoby s duševním onemocněním, rodiny v nepříznivé situaci, osoby ohrožené soc. 

vyloučením 

- Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52) – 

rozšíření pro seniory, osoby s duševním onemocněním, osoby ohrožené soc. 

vyloučením 

- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66) – 

rozšíření pro osoby s duševním onemocněním, osoby ohrožené soc. vyloučením 

- Odlehčovací služby (§ 44) – pro seniory, pro ZP osoby, pro rodiny v nepříznivé situaci 

osoby s duševním onemocněním, osoby ohrožené soc. vyloučením 

- Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) –rozšíření v rámci skupin osoby s 

duševním onemocněním, osoby ohrožené soc. vyloučením 

- Sociálně terapeutické dílny (§ 67) –pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

osoby s duševním onemocněním, osoby ohrožené soc. vyloučením 
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- Podpora samostatného bydlení (§ 43) – rozšíření pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, osoby s duševním onemocněním, pro rodiny v nepříznivé situaci, osoby 

ohrožené soc. vyloučením 

- Chráněné bydlení (§ 51) – rozšíření pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

osoby s duševním onemocněním, pro rodiny v nepříznivé situaci, osoby ohrožené soc. 

vyloučením 

- Týdenní stacionáře (§ 47) – rozšíření pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

osoby s duševním onemocněním, ohrožené soc. vyloučením 

- Pečovatelská služba (§ 40) – v kontextu všech cílových skupin 

- Denní stacionáře (§ 46) – pro seniory a osoby se zdravotním postižením, osoby s 

duševním onemocněním, rozšíření pro rodiny v nepříznivé situaci, osoby ohrožené 

soc. vyloučením 

- Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) – rozšíření pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením, osoby s duševním onemocněním, pro rodiny v nepříznivé 

situaci, osoby ohrožené soc. vyloučením 

- Sociální poradenství (§ 37) – v kontextu všech cílových skupin 

- Osobní asistence (§ 39) – rozšíření pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

osoby s duševním onemocněním, pro rodiny v nepříznivé situaci, osoby ohrožené soc. 

vyloučením 

-  Domovy se zvláštním režimem (§ 50) – specificky   pro seniory, pro ZP osoby, pro 

osoby s duševním onemocněním, osoby ohrožené soc. vyloučením 

 

Rozšíření ostatních služeb: 

- Vyjednat zajištění pobytového zařízení pro seniory nebo osoby, které finančně 

nedosáhnou na žádnou z nabízených zpoplatněných služeb, zejména osoby, které 

jsou v situaci, kdy nejsou schopny, postarat se samy o sebe, jejichž zdravotní stav 

neumožňuje umístění do AD, případně do jiné pobytové sociální služby. 

- V oblasti bydlení vyjednat zajištění dostupného bydlení pro nízkopříjmové občany, 

kdy zejména chybí malometrážní byty (pro celou oblast Kostelecka a Němčicka).  

- Podpořit zajištění chybějícího denního stacionáře pro děti a mládež se ZP na 

Němčicku. 

- Podpořit zajištění chybějící odlehčovací služby na Kostelecku. 

- Podpořit možnosti pro zajištění chybějící hospicové péče v oblastech mikroregionů na 

Kostelecku a Plumlovsku. 

- Podpořit zajištění chybějící dostupnosti oblasti zdravotní péče pro skupinu obyvatel 

„Národnostní menšiny a cizinci“. 
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- Podpořit v oblasti školství zajištění dostačující kapacity základních škol v Prostějově, 

dostatek pedagogických asistentů, zajištění chybějícího školního klubu pro žáky II. 

stupně chybí, specificky   v Plumlově, zvýšit kapacitu školní družiny na Kostelecku, 

dojednat vhodné zázemí pro mimoškolní činnost dětí na Kostelecku (Přemyslovice, 

Pěnčín, Zdětín). 

- Podpořit dovybavení hřišť a sportovišť, která chybí na Plumlovsku, Kostelecku.  

- Podpořit možnost zřízení Komunitního centra, které chybí v Plumlově a na 

Kostelecku, viz shora – podpora v rámci Akčního plánu OK. 

- Podpořit zlepšení dopravní obslužnosti v lokalitách, kde chybí autobusové spoje, resp. 

senior taxi (k lékaři, na úřad). Specificky se jedná o oblast Plumlovska pro osoby se ZP 

a pro seniory, také na pro oblast Kostelecka, obec Bílovice-Lutotín). 

- Doporučujeme podpořit jednání těch obcí, kde je ohroženo zanikání malých 

obchůdků, se soukromými osobami v oblasti podnikání obchodu s potravinami. 

Případně zajistit službu pojízdných prodejen. Zejména se jedná o obce na Plumlovsku; 

na Kostelecku,  

a to obce Hluchov, Lešny Lutotín; na Němčicku v obcích Dřevnovice, Srbce, Vitčice, 

Tištín. 

- Doporučujeme podpořit jednání těch obcí, kde je ohrožena dostupná lékařská péče, 

s relevantními zdravotnickými zařízeními/lékaři. Konkrétně se jedná o zajištění 

chybějící zdravotní péče na Kostelecku a Němčicku. Alternativou je zajištění 

dostupnosti lékařské péče prostřednictvím dopravy (senior taxi či obdobná varianta 

dopravy). 
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Seznam zkratek 

 

AD – Azylový dům 

ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

EU – Evropská unie 

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí  

N – Počet jednotek 

OK – Olomoucký kraj 

OÚ – Obecní úřad 

TP – Terénní práce 

SO ORP – Správní obvod s rozšířenou působností 

SASRD – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

UP – Úřad práce 

ZP – Osoby se zdravotním postižením 
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