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1. ÚVODNÍ SLOVO   
 
 
Vážení spoluobčané, 
  
držíte v ruce dokument, který mapuje 
současnou situaci v našem městě v oblasti 
poskytování sociálních služeb a služeb s nimi 
souvisejících. 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
obsahuje jednak přehled současných možností, 
ale hlavně ukazuje, co v oblasti sociálních 
služeb doposud v Prostějově chybí a současně   
i naznačuje, jak a jakým způsobem se dají tyto 
nedostatky řešit. 
Chci poděkovat všem, kteří se tvorby tohoto dokumentu účastnili - jsou to 
všichni poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, představitelé 
města a hlavně zástupci veřejnosti - uživatelů. 
Díky všem těmto lidem vznikl dokument, který má vysokou vypovídající 
hodnotu. 
Velice mě potěšilo, že i v dnešní době, kdy mám pocit, že jsou lidé mnohdy 
lhostejní k dění kolem nich, se v Prostějově našli občané, kteří byli ochotni 
věnovat svůj volný čas a aktivně pracovali v jednotlivých pracovních 
skupinách. 
Věřím, že když se spojí síly a do práce se dají lidé s chutí, určitě se podaří 
vytvořit síť služeb, které budou pokrývat všechny požadované oblasti             
a služby pro naše občany budou na té nejvyšší možné úrovni. 
  
Přeji Vám všem zdraví a hodně radosti do života 
                                                                                                     

                                                                            RNDr. Alena Rašková   
náměstkyně primátora města Prostějova  



8

8 
 

I. KAPITOLA ÚVODNÍ 

1. VÝCHODISKA 
Legislativní opora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb  
a strategické rozvojové dokumenty. 

 Legislativní opora procesu střednědobého plánování sociálních 1.1.
služeb a související strategické dokumenty 

1.1.1. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
V rámci této právní normy je obcím dána možnost zpracovávat střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb, zatím co krajům a MPSV ukládá povinnost 
zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Zároveň však obcím 
jasně stanovuje základní metodické východisko spolupráce uživatelů, 
poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb při zjišťování potřebnosti 
sociálních služeb. Je zde také vymezena působnost při zajišťování sociálních 
služeb.  
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností (dále jen SO ORP) je v souladu s dikcí zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  
Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb je upraveno platnými           
a účinnými právními předpisy, konkrétně v ustanovení § 3 písm. h) zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, podle 
kterého je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb strategický dokument, 
který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce a hledání 
způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů.  
Obsahem střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je souhrn                 
a výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu,           
s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby 
poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou 
sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie 
zajišťování a rozvoje sociálních služeb obsahující popis budoucího žádoucího 
stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo, 
povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování a vyhodnocování plnění 
plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních 
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služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území obce. Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými 
na období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb. 

1.1.2.  Vyhláška č. 387/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve 
znění pozdějších předpisů. 

Zpracovaný střednědobý plán je v souladu s dikcí §39 písm. a)-c) Vyhlášky, 
která stanovuje podmínky pro zpracování a strukturu střednědobého plánu 
pro kraje a je modelován na obecní úroveň plánování. 
 

  Strategické rozvojové dokumenty týkající se oblasti sociálních 1.2.
služeb na úrovni Olomouckého kraje 
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro 

roky 2018-2020 
 Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020  
 Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2017-

2021  
 Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2016-2018  
 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-

2018, Akční plán realizace protidrogové politiky 2017-2018 
 

 

II. KAPITOLA PROCESNÍ 

1. SPRSS na SO ORP PROSTĚJOV  
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021 
(dále jen Plán) je velmi významný strategický dokument zejména pro oblast 
sociálních služeb a služeb navazujících. Cílem tohoto Plánu je zajistit 
především zachování a případný rozvoje stávajících, ale také vznik nových 
sociálních služeb a služeb navazujících.  
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2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Organizační struktura je stanovena Statutem Řídící skupiny, expertní skupiny 
a pracovních skupin, který je schválen Radou města Prostějova. Způsob 
jednání je upraven Jednacím řádem Řídící skupiny, expertní skupiny                
a pracovních skupin, schválený Radou města Prostějova.  
Doposud byla organizační struktura jen pro město Prostějov, od počátku 
projektu „Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku“ 
je rozšířena na celé území SO ORP. Ke stávajícím pěti pracovním skupinám 
přibylo dalších pět pracovních skupin dle mikroregionů daného území. 
Garantem - metodikem projektu (procesu SPRSS) je Bc. Lenka Tichavská, 
koordinátorem procesu je Mgr. Martina Králíková.  

 
 
2.1 Řídící skupina 
Řídící skupina je stálým řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem Rady 
města Prostějova v oblasti realizace střednědobého plánování rozvoje 
sociálních služeb (dále jen SPRSS) dle § 92, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností (dále jen SO ORP). Řídící skupinu zřídila svým 
usnesením č. 8087 ze dne 4. 2. 2008 Rada města Prostějova. Řídící skupina je 
radě města ze své činnosti odpovědna.  
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 Řídící skupina zajišťuje koordinaci poskytování sociálních služeb vedoucí       
k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob na území 
SO ORP Prostějov: 

(1) zjišťuje potřeby a zdroje v oblasti sociálních služeb, sociálně 
zdravotních služeb a návazných služeb, 

(2) hledá nejlepší řešení, stanovuje krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority 
rozvoje sociálních služeb v postupných krocích a úkolech k jejich 
dosažení, plánuje služby v oblasti sociální a sociálně zdravotní dle 
místních specifik a potřeb jednotlivých občanů,  

(3) vypracovává dokument střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, 
odpovídající zjištěným místním potřebám, reagujícím na lokální 
odlišnosti a zajišťujícím, že vynakládané finanční prostředky na služby 
budou efektivně využívány,  

(4) předává informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti 
sociálních služeb na principech partnerství mezi všemi účastníky, 
pracuje s informacemi a zohledňuje již vytvořené a osvědčené 
spolupráce, zapojuje místní společenství, 

(5) prezentuje navenek své aktivity, 
(6) zaměřuje se na hledání nových lidských a finančních zdrojů, 
(7) ustanovuje pracovní skupiny (dále jen PS) a jmenuje jejich vedoucí, 
(8) navrhuje a schvaluje externí spolupracovníky pro realizaci SPRSS, 
(9) sleduje a vyhodnocuje realizaci komunitního plánu, 
(10) spolupracuje s Olomouckým krajem na tvorbě SPRSS a krajské sítě 

sociálních služeb. 
 
 
 
 Jméno a příjmení Organizace 

1. 

Bc. Pavel Smetana - 
předseda ŘS  
Od 23. 11. 2018 RNDr. 
Alena Rašková - 
předsedkyně ŘS  

náměstek primátora/náměstkyně primátora 
Statutárního města Prostějova 
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2. Od 23. 11. 2018 Ing. 
Milada Sokolová  

náměstkyně primátora Statutárního města 
Prostějova 

3. PaedDr. Alena 
Dvořáková 

koordinátorka projektu „Zdravého města“ - 
Statutárního města Prostějova 

4. Mgr. Jaroslav Svozil vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu 
města Prostějova 

5. 

Mgr. David 
Bezdomnikov 
Vedoucí PS Rodina, 
děti a mládež 

vedoucí odd. odborných služeb v Ol. kraji 
Společnosti Podané ruce o.p.s. Prostějov 

6. 
Mgr. Renata Čekalová 
Vedoucí PS osoby se 
zdravotním postižením 

ředitelka spolku LIPKA, z.s.  

7. 

Bc. Pavlína Koláříková 
Vedoucí PS 
národnostní menšiny a 
cizinci 

koordinátorka sociálních služeb v Prostějově 
v organizaci Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka 
Olomouc 

8. 

Mgr. Helena Vránová 
Vedoucí PS senioři 
schválena Radou 
města 1.3.2018 

ředitelka Centra sociálních služeb Prostějov, 
p. o.  

9. 

Mgr. Jan Kalla, MBA 
Vedoucí PS osoby 
sociálně vyloučené a 
ohrožené sociálním 
vyloučením 

ředitel Azylového centra Prostějov, o. p. s. 
Prostějov 

10. Mgr. David Navara sociální pracovník Odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Prostějova 

11. Mgr. Vladislava 
Kolářová 

vedoucí Oddělení sociálních služeb pro rodinu 
a nezaměstnané Magistrátu města Prostějova 

12. PhDr. Eva Štouračová uživatelka sociálních služeb Prostějov 
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13. 
PhDr. Miluše Lišková 
vedoucí PS senioři do 
31. 12. 2017 

ředitelka Centra sociálních služeb, p. o. 
Prostějov 

 
2.2 Pracovní skupiny 
Pracovní skupiny na Prostějovsku čítají 112 členů. 

(1) Členy PS jsou zástupci uživatelů, poskytovatelů sociálních služeb         
a zadavatelů sociálních služeb  SO ORP, které schvaluje řídící skupina. 

(2) Členové PS jsou povinni účastnit se jejího jednání.  
(3) Členové mají právo předkládat PS návrhy a podílet se na jejím 

jednání. 
(4) Členové PS mají právo navrhnout doplnění programu jejího zasedání.  
(5) Pokud se člen nemůže jednání účastnit, je jeho povinností omluvit se 

předem vedoucímu PS. 
(6) PS jsou členěny dle cílových skupin a územních celků: 

1. Rodina, děti, mládež, 
2. Senioři 
3. Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením 
4. Osoby se zdravotním postižením 
5. Národnostní menšiny a cizinci 
6. Mikroregion Němčicko 
7. Mikroregion Plumlovsko 
8. Mikroregion Kostelecko 
9. Mikroregion Prostějov-venkov 
10. Mikroregion Předina 

(7) Výstupy z PS předává vedoucí na jednáních ŘS. 
Koordinačními pracovníky v lokalitách jsou Bc. Nela Vrbová, Petr Laštovica, 
Mgr. Naděžda Novotná. 
 
2.3 Způsob zapojení obcí na území SO ORP  
Na konci roku 2017 došlo k prvotnímu oslovení obcí jednotlivých 
mikroregionů, poskytovatelů sociálních služeb, ale i služeb návazných. Na 
území SO ORP Prostějov v rámci aktivit projektu na střednědobé plánování 



14

14 
 

rozvoje sociálních služeb, ale i na plánování služeb návazných byly vytvořeny 
pracovní skupiny. Po informativních schůzkách starostové obcí potvrdili svou 
účast v projektu Prohlášením o součinnosti. Každá nově vzniklá pracovní 
skupina byla seznámena s aktivitami projektu, které jsou v souladu 
s platnými metodikami plánování sociálních služeb, ale i s právními normami 
a jejich prováděcími předpisy. V rámci činnosti pracovních skupin byly 
vytvářeny v daném území takové podmínky, aby probíhala výměna toku 
informací, názorů a faktů mezi členy dané skupiny k projednávaným 
tématům. Důležitým výstupem byly analytické podklady pro tvorbu Plánu. 
Všechny zapojené obce spadají do území obce s rozšířenou působností 
Prostějov. Celková rozloha území je 591,7 km2 a celkový počet obyvatel ke 
dni 1. 7. 2017 činil 97 939.  
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2.4 Přehled poskytovatelů sociálních služeb 
 

Poskytovatel sociálních 
služeb Sociální služba Adresa/ulice, č.p. 

Azylové centrum 
Prostějov, o.p.s. 

Azylové domy pro osamělé 
rodiče s dětmi  

Pražská 1, 
Prostějov  

Azylové domy pro muže a 
ženy 

 
Určická 101, 
Prostějov 
 

Nízkoprahové denní centrum 

Noclehárna pro muže a ženy 

Terénní program 

Centrum sociálních 
služeb Prostějov, p. o. 
Olomouckého kraje 

Denní stacionář Pivoňka Pod Kosířem 27 

Denní stacionář pro seniory 

Lidická 86, 
Prostějov 

Domov se zvláštním režimem 
pro osoby s duševním 
onemocněním 
Odlehčovací služba pro osoby 
se zdravotním postižením      
a seniory 
Chráněné bydlení pro osoby 
s chronickým duševním 
onemocněním 
Domov pro seniory 

Bezručovo nám. 9, 
Prostějov 

Domov pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou 
Pečovatelská služba pro 
seniory a osoby se 
zdravotním postižením 
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Člověk v tísni, o.p.s. - 
pobočka Olomouc 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi Rostislavova 26, 

Prostějov 
Terénní programy 

Domov pro seniory 
Kostelec na Hané, p. o. Domov pro seniory M. Ulického 882, 

Prostějov 
Domov „Na Zámku“, p. 
o. Nezamyslice 

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

Fr. Kvapila 17, 
Nezamyslice   

Domov pro seniory 
Soběsuky, p.o. Domov pro seniory Soběsuky 95 

Domov u rybníka 
Víceměřice, p .o. 

Domov pro seniory 

Víceměřice 32 

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

Chráněné bydlení 

Domov se zvláštním režimem 

Domov seniorů 
Prostějov, p. o.  Domov pro seniory  Nerudova 70, 

Prostějov 

DROM, p. o. města 
Brna 

Terénní programy pro 
obyvatele soc. vyloučených 
lokalit 

Hvězdová 906/9, 
Brno 

Charita Prostějov, 
církevní organizace 

Chráněné bydlení pro osoby se 
zdravotním postižením a 
seniory Daliborka 8 a 10, 

Prostějov Odlehčovací služba pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením 
Sociální rehabilitace pro osoby 
s chronickým duševním  

Polišenského 1, 
Prostějov 
 

Pečovatelská služba pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením   
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LIPKA, z. s. Prostějov 

Denní stacionář pro osob se 
zdravotním postižením Tetín 1506/1, 

Prostějov Sociálně aktivizační služby pro 
seniory 
Sociálně terapeutická dílna J. Köhlera 180/2, 

Prostějov-
Vrahovice 

Chráněné bydlení pro osoby 
se zdravotním postižením 

Podané ruce - osobní 
asistence, pobočný 
spolek  

Osobní asistence 
Polišenského 
4467/3, 
Prostějov 

Pomocná ruka na pomoc 
starým, chronicky 
nemocným a 
handicapovaným 
občanům, z.s. 

Osobní asistence Školní 211/32, 
Prostějov 

Sjednocená organizace 
nevidomých a 
slabozrakých ČR, z.s. 

Sociálně aktivizační služba 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Svatoplukova 
2598/15, 
Prostějov 

Společnost Podané ruce, 
o.p.s. Prostějov 

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Lutinovova 42/1, 

Prostějov Terénní program pro děti a 
mládež v Prostějově 
Kontaktní centrum 
v Prostějově 

Vrahovická 83, 
Prostějov 

Svaz tělesně postižených 
v ČR, z.s., okresní 
organizace Prostějov 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a OZP 

Kostelecká 
4165/17, 
Prostějov 

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob 
v ČR, z. s., Krajská 
organizace 
Olomouckého kraje p. s. 

Odborné sociální poradenství 
Svatoplukova 
2598/15, 
Prostějov 

TyfloCentrum Olomouc, Sociální rehabilitace Kostelecká 
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o.p.s. - Regionální 
pracoviště Prostějov 

Sociálně aktivizační služba 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

4165/17, 
Prostějov 

 
 

3. ANALÝZA VYHODNOCENÍ PŘEDEŠLÉHO SPRSS 
Vyhodnocení naplňovaných cílů a opatření se provádělo za pomoci 
Monitorovací a hodnotící tabulky. Vedoucí pracovních skupin                           
a poskytovatelé služeb vyhodnocovali a monitorovali opatření stávajících 
sociálních a návazných služeb. Vedoucí pracovních skupin poté následně 
vyhodnocená opatření předali koordinátorovi k vypracování souhrnné zprávy 
za všechny cíle a opatření platného střednědobého plánu. Následně byla 
koordinátorem zpracována hodnotící zpráva, která byla posléze předložena 
k připomínkování a ke schválení řídící skupině. Hodnotící zpráva za období 
2014-2017 byla předložena na vědomí Radě města Prostějova a je volně 
k dispozici na webových stránkách města Prostějova.  
 
3.1 Vyhodnocení naplnění opatření sociálních služeb dle pracovních 

skupin / cílových skupin 
Střednědobý plán obsahoval celkem 62 opatření sociálních služeb 
poskytované v městě Prostějově. Z celkového počtu se nepodařilo naplnit 
celkem 8 opatření. Konkrétně se jednalo o čtyři opatření pracovní skupiny 
(dále jen PS) Osoby se zdravotním postižením, dvě opatření  PS Rodina, děti, 
mládež a dvě opatření PS Národnostní menšiny a cizinci.  
U PS Osoby se zdravotním postižením se jednalo tato opatření:  
1. „Zachování poskytování tlumočnických služeb pro osoby se sluchovým 

postižením regionu Prostějov: Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
organizace Prostějov“, kde došlo ke zrušení tlumočnické služby. 

2.  „Zachování odborného sociálního poradenství, sociálně právního 
poradenství ambulantní a terénní formou, prostřednictvím Oblastní 
pobočky Prostějov, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 
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ČR“, kde došlo k nedostatečnému zájmu o sociálně právní poradenství    
a také ze zrušení registrace této sociální služby.  

3.  „Zachování stávajících služby a činnosti pro osoby se zdravotním 
znevýhodněním, chronicky nemocné, seniory a širokou veřejnost. 
Udržení prostor na Kostelecké 17, Prostějov, zajištění finančních 
prostředků na nájem a s tím spojené náklady, finanční prostředky na 
činnost ZO SPCCH a klubů Onko-Diana, Kardio a Roska - Respiro“, služba 
nebyla zachována z důvodu ukončení služby v lednu 2016.  

4.  „Zachování stávajících služby a činnosti pro osoby se zdravotním 
znevýhodněním, chronicky nemocné, seniory a širokou veřejnost. 
Udržení prostor na Kostelecké 17, Prostějov, zajištění finančních 
prostředků na nájem a s tím spojené náklady, finanční prostředky na 
činnost OO SPCCH a činnost: ZO SPCCH a klubů Konice a Suchdol              
u Prostějova“, vytyčené cíle tohoto opatření se nepodařilo zrealizovat 
z důvodu ukončení služby v lednu 2016.   

U PS Rodina, děti a mládež se jednalo o tato opatření: 
1. „Zachování návazné služby Rodinné centrum pro vzdělávání Prostějov 

(Family centre for education Prostějov) prostřednictvím o.s. 
Romodrom“, kde nedošlo k dostatečnému finančnímu zajištění. Služba je 
od května 2014 zrušena.  

2. „Vznik zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek 
v Prostějově“, k naplnění opatření nedošlo z důvodu špatné finanční 
situace Fondu ohrožených dětí jakožto realizátora projektu.  

U PS Národnostní menšiny a cizinci se jednalo o tato opatření: 
1. „Stabilní zajištění sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, 

poskytované organizaci o. s. Romodrom v okrese Prostějov“, k realizaci 
nedošlo z důvodu zániku služby.  

2. „ Zachování a rozvoj sociální služby odborného sociálního poradenství 
Poradna pro cizince, Žebřík, o. s.“, službu se nepodařilo zachovat 
z důvodu nedostatečného finančního zajištění, personálních změn           
a nižšího zájmu cílové skupiny.  
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č. 
PS 

Název pracovní 
skupiny 

Opatření 
celkem 

Naplňování opatření 
Naplněno Rozpracováno Nenaplněno 

1. Senioři 11 11 0 0 
2. Osoby se 

zdravotním 
postižením 

28 24 0 4 

3. Rodina, děti, 
mládež 9 6 1 2 

4. Národnostní 
menšiny a cizinci 8 6 0 2 

5. Osoby ohrožené 
sociálním 
vyloučením 

6 6 0 0 

Procentuální míra 
plnění 100 % 85% 2% 13% 
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III. VÝSTUPY Z ANALYTICKÉ FÁZE 
 

1. SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE  
Město Prostějov:  

Město Prostějov se nachází ve východní části 
České republiky. Je součástí Olomouckého 
kraje, nachází se severní části 
Hornomoravského úvalu, východně od 
Drahanské vrchoviny, v rovině, která se 
nazývá Haná. Nejnižší a nejvyšší body jsou 
v nadmořské výšce 212 a 262 m. n. m, město 
Prostějov tedy leží v nížině s malými 
výškovými rozdíly. První zmínky o Prostějovu 
jsou z roku 1141, kdy se hovořilo o nevelké 
osadě jménem Prostějovice. V roce 1390 byl 

Prostějovu udělen statut města. (Zdroj Magistrát města Prostějova) 
 
Název města  Prostějov  
Kraj Olomoucký 
Nadmořská výška  223 m. n. m. 
Zeměpisná šířka  49° 28' 20" s. š. 
Zeměpisná délka 17° 06' 38" v. d. 
Rozloha 3 904ha 
Počet obyvatel ke dni 1. 5. 2016 43 975 
(Zdroj ČSÚ) 
 
Město Prostějov je pověřená obec III. stupně pro správní obvod vymezený 
územím celkem 75 obcí. V současné době má město 7 místních částí - 
Čechovice, Čechůvky, Domamyslice, Krasice, Vrahovice, Žešov a střed města 
s historickým centrem, které je vyhlášeno památkovou zónou.  
Prostějov je velmi významným střediskem průmyslu a obchodu. V rámci 
mikroregionu důležitými odvětvími jsou strojírenství, hutnictví, stavebnictví, 



22

22 
 

zpracování kovů a v minulých letech také textilní výroba. K významným 
společnostem, které se výrazně podílejí na zaměstnanosti, patří např.:  
Hanácké železárny a pérovny, a.s., DT - Výhybkárna a strojírna, Makovec, 
a.s., Mubea - HZP, s.r.o., Gala, a.s., Toray s.r.o., FTL - First Transport Lines, 
a.s., Windmöller & Hölscher Machinery, k.s.. Město Prostějov pro zájemce     
o novou výstavbu průmyslových objektů vybudovalo průmyslovou zónu, 
která je kompletně vybavena inženýrskými sítěmi a komunikací. Výhodou 
této průmyslové zóny je zejména dopravní napojení na rychlostní komunikaci 
R46 Vyškov - Olomouc navazující na dálnici D1 Vyškov - Praha.  
Město Prostějov se pyšní řadou památek. K významným pamětihodnostem 
patří prostějovský renesanční zámek, radnice s věží vysokou  66 metrů, nelze 
také opomenout významnou kulturní památku České republiky Národní dům 
od prof. Jana Kotěry, který se stal architektonickou dominantou města. 
V neposlední řadě si zmínku zaslouží také kostel Povýšení sv. Kříže, Morový 
sloup se sochou P. Marie, Muzeum Prostějov, rodný dům básníka Jiřího 
Wolkera, farní kostel sv. Petra a Pavla, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého 
a kostel sv. Cyrila a Metoděje. Prostějov se stal známým také díky bohatému 
kulturnímu životu a pořádáním velkého množství kulturních a společenských 
aktivit.  
 

 Geografie SO ORP Prostějov 1.1.
Název ORP Prostějov 
Kraj Olomoucký  
Rozloha ORP 591,7 km2 
Počet obyvatel ke dni 1. 7. 2017 97 939 
Počet obcí s pověřeným úřadem  1 
Obce s pověřeným úřadem Prostějov  
Počet obcí 76 
Hustota zalidnění  168,26 osob/km2 
Průměrný věk obyvatelstva  42,5 
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(Zdroj ČSÚ) 
SO ORP Prostějov je situován 
v centrální části Moravy na 
východě České republiky (dále 
jen „ČR“). V rámci 
Olomouckého kraje sousedí 
ORP  Prostějov 
na severovýchodě s ORP 
Olomouc, na severu s ORP 
Litovel, ORP Konice a na 
východě s ORP Přerov. Dále 
pak sousedí na jihu a západě 
s Jihomoravským krajem, 
konkrétně s ORP Vyškov, ORP 
Blansko a ORP Boskovice. Na 

jihovýchodě sousedí se Zlínským krajem, konkrétně s ORP Kroměříž. 
Centrálním místem ORP Prostějov je město Prostějov, které se nachází 20,7 
km od města Olomouc, které je centrálním místem Olomouckého kraje. 
Dopravní spojení mezi těmito dvěma městy je zabezpečeno dálnicí D46         
a častými spoji veřejné dopravy (autobusová i vlaková doprava).  
ORP Prostějov zahrnuje 76 jednotlivých obcí rozdělených do 105 
katastrálních území nebo 150 základních sídelních jednotek o celkové rozloze 
592 km². Svou plochou zabírá ORP Prostějov 0,75% rozlohy celé ČR. 
Průměrný počet obyvatel v obcích ORP Prostějov je 1 289 lidí. Tento průměr 
však výrazně ovlivňuje město Prostějov, které je výrazně lidnatější než 
ostatní obce regionu. Medián (střední hodnota) lidnatosti obcí SO ORP 
Prostějov je 537,5 lidí žijících v jedné obci. Nejlidnatějšími obcemi regionu 
jsou Prostějov (43 977 obyvatel), Kostelec na Hané (2 879 obyvatel) 
a Plumlov (2 337 obyvatel). Oproti tomu nejméně početné obce jsou Srbce 
(83 obyvatel), Vincencov (126 obyvatel) a Bousín (136 obyvatel). 
Ze 76 obcí je jich 70 sdruženo v 18 dobrovolných svazcích, jejichž účelem je 
nejčastěji spolupráce obcí v oblastech zlepšování životních podmínek občanů 
prostřednictvím vytváření podnětů, působení na instituce veřejného               
i soukromého sektoru a koordinace aktivit za účelem zvýšení efektivity            
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a snížení nákladů. Nejpočetnějším dobrovolným sdružením obcí je Sdružení 
obcí střední Moravy s počtem 20 zainteresovaných obcí.1 
 

 Vybavenost obcí 1.2.
V regionu ORP Prostějov je 34 ze 76 obcí vybaveno pobočkou České pošty, 
ve 32 obcích je situována škola (alespoň 1. stupeň) a ve 32 obcích se nachází 
zdravotnické zařízení. S výjimkou obcí Smržic (1 664 obyvatel) a Držovic 
(1 410 obyvatel) má každá obec nad jeden tisíc obyvatel na svém území 
školu, poštu a zdravotnické zařízení. Obcí disponujících takovou občanskou 
vybaveností je celkem 17 v celém ORP Prostějov.2 
 

 Obyvatelstvo 1.3.
Navzdory celorepublikovému růstu obyvatel se ORP Prostějov dočkal               
v minulém období vývoje opačného a navázal tak na sestupný trend 
předchozích let. Převaha vystěhovalých nad přistěhovalými, která u nás trvá 
již od roku 1995, byla současně doplněna převahou zemřelých nad živě 
narozenými. Podle údajů Českého statistického ústavu žilo v ORP Prostějově 
97 939 obyvatel k 1. 7. 2017. Od r. 2008, kdy byl počet obyvatel ORP 
Prostějov 98 679, docházelo k postupnému kolísajícímu poklesu počtu 
obyvatelstva. Za uplynulých 9 roků poklesl počet obyvatel ORP Prostějov        
o 1280 obyvatel. 
 
Tabulka počtu obyvatel ORP Prostějov 

(Zdroj ČSÚ) 
 

                                                           
1 Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Prostějov 
2 Zdroj Územně identifikační registr ČR a Regionální informační servis, data jsou aktuální k 29. 
12. 2016 

Sledované roky 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

98 
679 

98 
954 

98 
970 

98 
488 

98 
377 

98 
282 

98 
252 

98 
032 

97 
880 

97 
939 
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Vývoj populace je určován přirozenou měnou obyvatel a migrací obyvatel na 
územním celku. Přirozená měna obyvatel se skládá ze dvou základních 
demografických procesů - procesu porodnosti a procesu úmrtnosti. 
Vzhledem k tomu, že porodnost postupně klesal lze předpokládat, že tento 
trend bude pokračovat i v dalších letech. Z důvodu poklesu počtu 
obyvatelstva přirozenou měnou a demografickým stárnutím, poroste do 
budoucna význam migrace obyvatel. Mohou to být právě migrační zisky, 
které zvrátí tento negativní trend. Migrace je chápána jako změna trvalého 
pobytu a z tohoto pohledu rozlišujeme vnitřní a mezinárodní. Vnitřní migrace 
je definována jako změna trvalého pobytu za hranice určité administrativní 
jednotky, zpravidla obce. Mezinárodní migrace je definována jako změna 
obvyklého pobytu za hranice státu.  
 

(Zdroj ČSÚ) 
 
Změnou věkového složení ORP Prostějov došlo k navýšení počtu dětí               
a seniorů při současném snížení počtu osob v produktivním věku. 
Průměrný počet obyvatel v obcích ORP Prostějov je 1 289, průměr však 
výrazně ovlivňuje město Prostějov, které je výrazně lidnatější než ostatní 
obce regionu. Medián (střední hodnota) lidnatosti obcí ORP Prostějov je 
537,5 lidí žijících v jedné obci. Nejlidnatějšími obcemi regionu jsou Prostějov 
(43 977 obyvatel), Kostelec na Hané (2 879 obyvatel) a Plumlov (2 337 
obyvatel). Oproti tomu nejméně početné obce jsou Srbce (83 obyvatel), 
Vincencov (126 obyvatel) a Bousín (136 obyvatel)., 
V roce 2001 žilo v ORP Prostějov 98 176 obyvatel, v roce 2011 se počet 
obyvatel snížil na 97 089 obyvatel a mezi roky 2016 a 2017 se počet obyvatel 
vyšplhal zpět na téměř 98 000 lidí. Pokud se blíže zaměříme na srovnávání 
změn počtu obyvatel jednotlivých obcí, vykazuje řada obcí v období 1990 - 
2017 značný nárůst počtu obyvatel (např. Brodek u Prostějova, Dětkovice, 
Dobrochov, Kralice na Hané, Mořice, Mostkovice, Nezamyslice, Olšany           
u Prostějova, Slatinky, Vícov, Vincencov, Vrbátky, Vřesovice).  Na druhou 

Přírůstek stěhováním  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
168 160 125 96 -36 61 -34 -12 123 82 
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stranu je nutno zmínit, že několik obcí naopak zaznamenává výraznější 
poklesy počtu obyvatel, např. Čelčice a Krumsín. Nejvýraznější pokles počtu 
obyvatel nastal přímo ve statutárním městě Prostějově.  
 
Při srovnání celkového počtu obyvatel ve SO ORP Prostějov v roce 1990          
a v roce 2017 dochází z dlouhodobého hlediska k poklesu počtu obyvatel,      
a to v zásadě o necelých 10%. 
(Zdroj ČSÚ) 

 
Celkový vývoj počtu obyvatel je ovlivněn následujícími faktory: 

 vývoj počtu živě narozených a zemřelých (přirozený přírůstek/úbytek 
obyvatelstva) 

 vývoj počtu přistěhovalých do území a vystěhovalých z území 
(migrace obyvatelstva) 

V posledních 5 letech lze na území ORP Prostějov sledovat pozitivní migrační 
trend, který spočívá v převyšujícím počtu přistěhovalých obyvatel oproti 
obyvatelům stěhujícím se mimo vytyčené území. Na základě porovnání míry 
porodnosti a úmrtnosti je zřejmé, že úmrtnost převyšuje porodnost, přičemž 
v roce 2017 byl tento rozdíl za celé sledované období nejvyšší. Počet 
obyvatel je zároveň ovlivněn množstvím uskutečněných potratů (více než 
300 ročně, z toho cca 150 uměle přerušených těhotenství).  
Na základě celkového srovnání uvedených analytických faktorů je zřejmé, že 
se od roku 2013 snižuje průměrný počet obyvatel průměrně o 75 osob 
ročně.3 
 
 
 
                                                           
3 Zdroj Český statistický úřad, data jsou aktuální k 31.12.2017 

Tabulka počtu obyvatel v ORP Prostějov 
K 31.12 2013 2014 2015 2016 2017 
Počet obyvatel celkem 98 239 98 128 97 969 98 003 97 925 
v tom  
podle pohlaví 

Muži 47 731 47 676 47 596 47 627 47 591 
Ženy 50 508 50 452 50 373 50 376 50 334 
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(Zdroj ČSÚ) 
 

Dalším výrazným trendem je tzv. vnitřní migrace, která sice neovlivňuje 
celkový počet obyvatel na území ORP Prostějov, ale proměňuje celkový 
počet obyvatel v jednotlivých obcích v rámci sledovaného území. Počet 
vnitřně přestěhovaných byl nejvyšší v roce 2013 a nejnižší v roce 2014. Od 
roku 2015 dochází k postupnému nárůstu hodnoty celkově přestěhovaných 
osob v rámci vytyčeného území. Co se týče věkového složení obyvatel 
migrujících uvnitř území ORP Prostějov, lze konstatovat, že výrazně nejvyšší 
zastoupení má kategorie 15-64 let následovaná kategorií 0-14 let. Lze 
usuzovat, že jde především o stěhování rodin s dětmi a mladých lidí, kteří 
migrují buď v rámci studia na institucích středoškolského typu, za prací 
anebo do svého prvního samostatného bydlení. Svůj význam jistě má               
i stěhování z pracovních důvodů. Seniorská kategorie se podílí na vnitřní 
migraci spíše okrajově, avšak její podíl má také vzestupnou tendenci. 
 

(Zdroj ČSÚ) 

Tabulka demografických proměn v ORP Prostějov 
K 31.12 2013 2014 2015 2016 2017 
Živě narození 943 986 1 030 1 025 1 001 
Zemřelí 1 063 1 063 1 177 1 116 1 161 
Přistěhovalí 1 098 1 058 1 039 1 277 1 202 
Vystěhovalí 1 036 1 092 1 051 1 154 1 120 

Přírůstek  
(úbytek) 

Přirozený -120 -77 -147 -91 -160 
Stěhováním 62 -34 -12 123 82 
Celkový -58 -111 -159 32 -78 

Vnitřní migrace v ORP Prostějov v letech 
Rok Věk 0 - 14 Věk 15 - 64 65+ CELKEM 

2013 352 888 62 1302 
2014 298 784 61 1143 
2015 324 837 81 1242 
2016 294 841 101 1236 
2017 306 890 83 1279 
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Po zpracování statistických dat všech faktorů ovlivňujících počet obyvatel       
v ORP Prostějov lze hovořit o tom, že dochází k celkovému úbytku obyvatel - 
přestože rok 2016 představoval výjimku. 
 

1.1.1 Věkové složení obyvatel 
Výrazným trendem v ORP Prostějov zůstává postupné stárnutí populace        
a s tím spojené zvyšování průměrného věku. V posledních pěti sledovaných 
letech sice dochází ke zvyšování počtu dětí ve věku do 15 let, současně ale 
vzrůstá i počet obyvatel starších 65 let. Stále se zvyšující průměrná délka 
života se výraznou měrou podílí na stálém růstu podílu obyvatel vyšších 
věkových skupin v rámci ORP Prostějov. Stárnutí obyvatelstva je obecně 
určováno pomocí indexu stárnutí.4 Tento index měl na vytyčeném území 
v roce 2017 hodnotu 125,4, zatímco v roce 2013 byla tato hodnota 120,1. 
V roce 2013 byl podíl obyvatel ve věku nad 65 let o 2 985 osob vyšší než 
podíl obyvatel ve věku do 15 let. V roce 2017 čítal tento rozdíl již o téměř 
1 000 osob více, tedy celkem o 3 926 obyvatel ve skupině osob nad 65 let. 
Současně s tím se snižuje počet obyvatel v produktivním věku. V roce 2013 
byl podíl obyvatel celkové populace v produktivním věku 66,7%, každoročně 
dochází ke snižování tohoto čísla a v roce 2017 byl podíl obyvatel 
v produktivním věku podle Českého statistického úřadu na hranici 64,4%.8 
Tabulka obyvatelstva ORP Prostějov dle věkové struktury 
K 31.12 2013 2014 2015 2016 2017 
Celkem 98 239 98 128 97 969 98 003 97 925 
Počet obyvatel 
podle věku 
(let) 

0-14 14 834 14 959 15 127 15 285 15 427 
15-64 65 586 64 868 64 244 63 710 63 145 
65 a více 17 819 18 301 18 598 19 008 19 353 

Průměrný věk 41,8 42,0 42,2 42,4 42,5 
Podíl obyvatel 
v produktivním věku (%) 66,7% 66,1% 65,5% 65,0% 64,4% 

(Zdroj ČSÚ) 
                                                           
4 Index stárnutí vyjadřuje, kolik připadá obyvatel starších 60 let na 100 dětí ve věku 
0-14 let v populaci. 
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Shrnutí od roku 2013 do roku 2017: 
• Počet dětí ve věku do 15 let se zvyšuje 
• Počet obyvatel ve věku nad 65 let se zvyšuje rychlejším tempem 

než počet dětí do 15 let 
• Počet obyvatel v produktivním věku se snižuje 
• Průměrný věk ORP Prostějov opět vzrostl a to ze 40,8 let (2008) 

na 42,5 (2017). Průměrný věk mužů dosáhl 40,9 let (2017), 
průměrný věk žen 44 let (2017).  

Vzhledem k neustálému poklesu osob v produktivním věku a nárůstu počtu 
seniorů je doporučeno klást na zvýšené nároky na kapacity v zařízeních 
pečujících o seniory a na současný relativní úbytek produktivní                          
a předproduktivní složky populace.  
 

1.1.2 Odhad vývoje počtu obyvatelstva 
Na základě těchto výše uvedených údajů lze předpokládat v nejbližších 
letech další trvalý pokles počtu obyvatel. Přestože, jak již bylo výše řečeno, 
počet obyvatel v některých obcích roste, celkový počet obyvatel SO ORP 
Prostějov klesá, přičemž nejvýraznější podíl na tomto poklesu má město 
Prostějov. Dle statistických údajů je zřejmé, že pokud se nepodaří zastavit 
trend klesajícího počtu obyvatel v Prostějově, je pravděpodobnost zastavení 
celkového poklesu počtu obyvatel v celém SO ORP Prostějov nízká. 
S poklesem počtu obyvatel rovněž lze předpokládat, že poroste počet 
obyvatel ve věku 65+ . Se stárnutím populace logicky souvisí záporný 
přirozený přírůstek obyvatelstva a s největší pravděpodobností lze v daném 
regionu očekávat další demografické stárnutí obyvatelstva. V této situaci 
nastává jediná možnost jak ovlivnit celkový počet obyvatel a to 
prostřednictvím cílené migrace - tj. motivační politikou přivést na území ORP 
Prostějov skupiny obyvatel a zajistit jim takové podmínky, aby se již 
nevystěhovávaly. 
 

1.1.3 Nezaměstnanost 
Za posledních pět sledovaných let je zřejmým trendem pokles podílu 
nezaměstnaných osob z části populace v produktivním věku (15-64 let), což 
odpovídá aktuálnímu vývoji míry nezaměstnanosti na celém území České 
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republiky. Souvztažně je znatelný zvyšující se počet volných pracovních míst 
a tím i počet volných pracovních míst na jednoho uchazeče. Z dostupných 
dat lze usuzovat, že zvyšující se poptávka zaměstnavatelů po pracovní síle 
v kontrastu se snižujícím se počtem uchazečů o zaměstnání vytváří více 
příležitostí pro zaměstnávání absolventů, jejichž podíl v evidence uchazečů   
o zaměstnání se snižuje ze 4,5% v roce 2013 na 2,8% v roce 2016. 
Ve sledovaném období došlo k celkovému snížení počtu osob se zdravotním 
omezením a počet osob dlouhodobě nezaměstnaných (tj. osob, které jsou 
v evidenci uchazečů o zaměstnání 12 a více měsíců), které jsou Úřadem 
práce vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání. V rámci typologické analýzy 
nezaměstnaných osob v evidenci uchazečů Úřadu práce bylo zjištěno, že 
procentuální míra osob dlouhodobě nezaměstnaných se v mírných 
proměnách drží mírně nad hodnotu 40%. Osoby se zdravotním postižením se 
ve sledovaném období drží mezi 11 - 18% podílu z celkového počtu 
evidovaných uchazečů o zaměstnání. Přestože je tento procentuální podíl 
stále výrazně nižší než podíl osob dlouhodobě nezaměstnaných, 
reprezentuje rizikový faktor pro budoucí vývoj trhu práce na sledovaném 
území. Procentuální míra dlouhodobě nezaměstnaných má v posledních 
letech klesající tendenci, přičemž u osob se zdravotním postižením je 
tendence opačná. Obecně lze říci, že konkurenceschopnost osob se 
zdravotním postižením je oproti ostatním jedincům v produktivním věku 
nižší. Výrazným rizikovým faktorem je další potenciální růst počtu osob se 
zdravotním postižením v budoucnosti.  
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Tabulka vývoje míry nezaměstnanosti5 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Evidovaní uchazeči o zaměstnání 5818 4950 3637 3043 - 
     Z toho se zdravotním 
postižením 11% 12,2% 16,4% 17,5% - 

     Z toho absolventi 4,5% 4,7% 3,7% 2,8% - 
     Z toho s délkou evidence nad 
12 měsíců 41,4% 44% 42,5% 41,9% - 

Volná pracovní místa 402 523 1080 1223 1377 
Počet uchazečů na jedno volné 
pracovní místo 14,5 9,5 3,4 2,5 - 

Podíl nezaměstnaných osob 
v populaci 15-64 let 8,05% 6,77% 4,82% 3,85% 3,08% 

(Zdroj ČSÚ) 
 

1.1.4 Zadluženost domácností 
Následující tabulka zobrazuje srovnání zadluženosti domácností ke konci 
roku 2017 v ORP Prostějov, Konice, Přerov, Olomouc a Vyškov.6 Tato ORP 
byla vybrána na základě sledování kritéria geografické blízkosti jednotlivých 
ORP. 
Srovnávací tabulka zadluženosti 

 Prostějov Konice Přerov Olomouc Vyškov 

Podíl osob 
v exekuci 8,41% 5,43% 11,28% 8,36% 6,29% 

Změna počtu 
osob v exekuci 
od roku 2016 

+2% -0,4% +1,7% -1,1% +1,1% 

                                                           
5 Data dostupná pro SO ORP Prostějov veřejně poskytuje Český statistický úřad           
s poslední aktualizací k 31.12.2016. Data zobrazená v předchozí tabulce zahrnují 
doplnění z MPSV pro rok 2017, řádky označené pomlčkou značí, že data nejsou 
dostupná. 
6 Zdroj mapaexekuci.cz, data jsou aktuální k 31. 12. 2017 
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Průměrný počet 
exekucí na 
osobu 

5,1 5,1 4,7 5,8 5,2 

Průměrná jistina 
na osobu v Kč 239 305 266 321 244 101 298 150 352 625 

Medián jistiny 
na osobu v Kč 82 842 9 347 70 008 137 132 44 007 

Počet osob 
v exekuci 6 966 508 7 899 11 463 2 768 

Celkový počet 
exekucí 35 342 2 583 37 150 66 740 14 372 

 
 

Tabulka podílu exekucí v ORP Prostějov dle vybraných věkových skupin 
Rok Děti a mladiství 18 - 29 let Senioři 65+ 
2016 - - - 
2017 5% 14% 7% 
 
ORP Prostějov představuje v celorepublikovém hodnocení 93. místo v počtu 
exekucí z 206 sledovaných ORP. Celkový počet osob v exekuci, které žijí 
trvale na území ORP Prostějov činil v roce 2017  8,41%. Mezi vybranými ORP  
má vyšší podíl osob v exekuci pouze ORP Přerov, nicméně ORP Prostějov 
vede v procentuální míře nárůstu počtu osob v exekuci, kdy od konce roku 
2016 se celková míra osob v exekuci zvýšila o 2%. 
Dle statistických údajů dostupných na konci roku 2017, žilo na území ORP 
Prostějov celkem 6 966 osob v exekuci, proti kterým je celkem vedeno 
35 342 exekucí což tvoří průměrně 5,1 exekuce na osobu. Ze srovnání 
celkového počtu osob v exekuci vyplývá, že je na území SO ORP Prostějov 5% 
osob mladších 18 let, které jsou zatíženy exekucí.   Do budoucna tak lze 
předpokládat jejich zhoršenou startovní pozici při vstupu na trh práce a do 
samostatného života.  
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2. VÝZKUM POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA SO 
ORP PROSTĚJOV  

 
Úvod: Využité informační zdroje:  
Souhrnná analýza všech výsledků sociálních služeb výzkum potřebnosti 
sociálních služeb s ohledem na potřeby uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů 
sociálních služeb, včetně analýzy finančních toků do sociálních služeb.7 
Kvalitativní výzkum potřebnosti sociálních služeb byl realizován v rámci 
projektu „Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku“ 
č. 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 

o Akční plán Olomouckého kraje 
• SPRSS OK 2018-2020 
• Minimální kritéria plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni 
 
 
 
 
                                                           
7 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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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 

v Olomouckém kraji 
• Statistická výroční zpráva z oblasti práce a sociálních věcí vydaní MPSV 

ČR 
• SWOT analýzy pracovních skupin 
• Analýza poskytovatelů sociálních služeb 
• Zjišťovací dotazník, který byl poskytnut v elektronické či tištěné formě 

všem poskytovatelům sociálních služeb v ORP Prostějov 
• Seznam poskytovatelů sociálních služeb KÚ Olomouckého kraje 

 
1.2 Analýza sociálních služeb a služeb navazujících z pohledu veřejnosti 

a uživatelů služeb na Prostějovsku 
Celý výzkum včetně tabulek a grafů je dostupný na www.prostejov.eu  
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.  
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• 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 zastoupením, 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 
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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. 

• 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).  

 
1.3 Analýza sociálních služeb a služeb navazujících z pohledu 

zadavatelů sociálních služeb - obcí na Prostějovsku 
• 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 nejohroženější 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 místě je 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. 
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• 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. 

 
1.3.1 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 všech obcí jsou 1 868 575 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.  

• 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 obce,  
• na volnočasové aktivity je vynakládáno obvykle cca 1-11 % nákladů obce. 
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1.4 Analýza potřeb sociálních služeb a služeb navazujících z pohledu 
poskytovatelů 

• 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 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      
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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 jedná se o jejich minimální počet8, 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). 

Vývoj počtu klientů dle forem sociálních služeb je stabilní. U ambulantních 
služeb, pobytových celoročních služeb a terénních - ambulantních jako 
kombinovaných služeb, je očekáván rostoucí trend, u ostatních forem služeb 
spíš mírný pokles. 
 

                                                           
8 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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1.5 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.), z veřejných zdrojů dotačních řízení ze státního 
rozpočtu, rozpočtu kraje a obce (MPSV, Kraj, financování prostřednictvím 
příspěvkových organizací a dotačních programu daného města), z příjmu od 
zdravotních pojišťoven (u služeb, kde to zákon o sociálních službách 
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stanovuje), ze Strukturálních fondů Evropské unie, nadací a nadačních fondů, 
sponzorů, sbírek, výnosem z reklamy a dalších dárců.  
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 
 
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. 
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1.5.1 Struktura finančních toků podle druhů sociálních služeb v letech 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. 



43

43 
 

 
 



44

44 
 

 
 
1.5.2 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.  
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• 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 participaci 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. 
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1.5.3 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.  
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. 
 
1.5.4 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. 
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• 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. 

• 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. 
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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“. 
• 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 územích 
mikroregionů 

• 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. 
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• 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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IV. NOSNÁ ČÁST 
 

VIZE A PRIORITY:  
 
VIZE: 
„Široká, funkční, vzájemně provázaná a dostupná síť sociálních a návazných 
služeb pro všechny občany SO ORP Prostějov, kteří se ocitli v nepříznivé 
sociální situaci.“ 
 
PRIORITY: 
I. Zajištění komplexních sociálních a návazných služeb vedoucích ke       
zkvalitnění života seniorů 

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

III. Zajištění komplexních sociálních služeb a návazných služeb vedoucích ke 
zkvalitnění života rodinám, dětem a mládeži 

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

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

VI. Zajištění prosociálního prostředí v obcích SO ORP Prostějov 
prostřednictvím investičních záměrů 
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1. PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 
 Seznam členů 1.1.

Mgr. Vránová Helena  - 
vedoucí PS 

Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.  - 
ředitelka 

Bc. Fajstlová Kateřina Podané ruce - osobní asistence, pobočný spolek 

Horáková Alena, DiS Magistrát města Prostějova - odd. sociálních 
služeb pro seniory 

Lexmanová Dana Pomocná ruka na pomoc starým, chronicky 
nemocným a handicapovaným občanům, z.s. 

Mgr. Prosecká Lenka Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - 
domov pro seniory 

Snášel Tomáš, DiS Charita Prostějov, církevní organizace - 
pečovatelská služba 

PhDr. Štouračová Eva Uživatelka sociální služby 

Bc. Dočkalová Jana, DiS Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.  - 
pečovatelská služba 

 
 Popis cílové skupiny 1.2.

Cílovou skupinou jsou občané starší 65 let, kterým obvykle vznikl nárok na 
přiznání starobního důchodu, ale také mají z důvodu vyššího věku, 
zdravotního stavu anebo působením obou faktorů sníženou soběstačnost. 
Nejsou tedy schopni adekvátní péče o svoji vlastní osobu, úkonech péče        
o domácnost či úkonech, kterými mohou lidé bez ztráty soběstačnosti 
uplatňovat své zájmy.  
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 SWOT analýza 1.3.
SILNÉ STRÁNKY 

 Poskytování kvalitních sociálních služeb: 
Terénní služby: 

o Pečovatelská služba (Charita Prostějov c.o.) - působí na celém SO 
ORP Alojzov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Biskupice, Brodek                
u Prostějova, Sněhotice, Čehovice, Čechy pod Kosířem, Čelčice, 
Čelechovice na Hané, Kaple, Dětkovice, Dobrochov, Dobromilice, 
Doloplazy, Poličky, Drahany, Dřevnovice, Hradčany-Kobeřice, 
Hrdibořice, Hrubčice, Otonovice, Hruška, Klenovice na Hané, 
Kostelec na Hané, Koválovice-Osíčany, Kralice na Hané, Kraličky, 
Krumsín, Lešany, Mořice, Mostkovice, Kobylničky, Křenůvky, 
Myslejovice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Těšice, Obědkovice, 
Ohrozim, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Otinoves, 
Pavlovice u Kojetína, Unčice, Pivín, Hamry, Plumlov, Soběsuky, 
Žárovice, Čechovice, Čechůvky, Domamyslice, Držovice, Krasice, 
Prostějov, Vrahovice, Žešov, Prostějovičky, Protivanov, Ptení, 
Baldovec, Rozstání, Seloutky, Skalka, Smržice, Srbce, Služín, 
Stařechovice, Stínava, Tištín, Tvorovice, Určice, Víceměřice, Vícov, 
Vincencov, Vitčice, Kelčice, Vranovice, Dubany, Štětovice, Vrbátky, 
Dlouhá Ves, Vrchoslavice, Vřesovice, Výšovice, Zdětín, Želeč 

o Pečovatelská služba (Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.) 
o Domácí zdravotní a hospicová péče a pečovatelská služba (Charita 

Konice c.o.) působí v obcích Laškov, Pěnčín, Čechy pod Kosířem, 
Hluchov, Ptení, Zdětín 

o Osobní asistence  - Pomocná ruka na pomoc starým, chronicky 
nemocným a handicapovaným občanům, z.s. (celé ORP Prostějov) 

o Podané ruce - osobní asistence, pobočný spolek 
o  Domácí zdravotní péče  - Charita Prostějov c.o.  
o                                                  - ADP-SANCO, Dům domácí péče  

Pobytové služby: 
o Domov seniorů Prostějov, p.o. - 250 klientů 
o Domov pro seniory (Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.) - PR
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 SWOT analýza 1.3.
SILNÉ STRÁNKY 

 Poskytování kvalitních sociálních služeb: 
Terénní služby: 

o Pečovatelská služba (Charita Prostějov c.o.) - působí na celém SO 
ORP Alojzov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Biskupice, Brodek                
u Prostějova, Sněhotice, Čehovice, Čechy pod Kosířem, Čelčice, 
Čelechovice na Hané, Kaple, Dětkovice, Dobrochov, Dobromilice, 
Doloplazy, Poličky, Drahany, Dřevnovice, Hradčany-Kobeřice, 
Hrdibořice, Hrubčice, Otonovice, Hruška, Klenovice na Hané, 
Kostelec na Hané, Koválovice-Osíčany, Kralice na Hané, Kraličky, 
Krumsín, Lešany, Mořice, Mostkovice, Kobylničky, Křenůvky, 
Myslejovice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Těšice, Obědkovice, 
Ohrozim, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Otinoves, 
Pavlovice u Kojetína, Unčice, Pivín, Hamry, Plumlov, Soběsuky, 
Žárovice, Čechovice, Čechůvky, Domamyslice, Držovice, Krasice, 
Prostějov, Vrahovice, Žešov, Prostějovičky, Protivanov, Ptení, 
Baldovec, Rozstání, Seloutky, Skalka, Smržice, Srbce, Služín, 
Stařechovice, Stínava, Tištín, Tvorovice, Určice, Víceměřice, Vícov, 
Vincencov, Vitčice, Kelčice, Vranovice, Dubany, Štětovice, Vrbátky, 
Dlouhá Ves, Vrchoslavice, Vřesovice, Výšovice, Zdětín, Želeč 

o Pečovatelská služba (Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.) 
o Domácí zdravotní a hospicová péče a pečovatelská služba (Charita 

Konice c.o.) působí v obcích Laškov, Pěnčín, Čechy pod Kosířem, 
Hluchov, Ptení, Zdětín 

o Osobní asistence  - Pomocná ruka na pomoc starým, chronicky 
nemocným a handicapovaným občanům, z.s. (celé ORP Prostějov) 

o Podané ruce - osobní asistence, pobočný spolek 
o  Domácí zdravotní péče  - Charita Prostějov c.o.  
o                                                  - ADP-SANCO, Dům domácí péče  

Pobytové služby: 
o Domov seniorů Prostějov, p.o. - 250 klientů 
o Domov pro seniory (Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.) - 

53 
 

126 klientů 
o Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou 

(Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.) - kapacita: 29 uživatelů  
o Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace - kapacita: 55 

uživatelů 
o Domov pro seniory Kostelec na Hané, p. o. - kapacita: 58 uživatelů 
o Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace: 37 lůžek 
o Domov Daliborka (Charita Prostějov c.o.)  

- odlehčovací služba - 6 lůžek                                                                  
- chráněné bydlení - 25 míst 

o Odlehčovací služba (Centrum soc. služeb Prostějov, p. o.) - kapacita: 
6 uživatelů 

Ambulantní služby: 
o Denní stacionář pro seniory (Centrum sociálních služeb Prostějov, 

p. o.) - kapacita: 20 uživatelů - služba pro celé ORP 
o Sociálně aktivizační služby pro seniory (LIPKA z.s. Prostějov) - 

kapacita: 25 uživatelů 
 Poskytování kvalitních návazných služeb: 

o Svaz důchodců 
o Klub důchodců 
o Profesní kluby důchodců 
o Akademie III. Věku 
o Vytvořený katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb 
o Aktivně činná pracovní skupina složená z odborníků zabývající se 

cílovou skupinou „Senioři“ 
o Podpora Magistrátu města Prostějova v oblasti sociálních služeb 
o Fungující Senior taxi v Prostějově 

 
  

PR
AC

O
VN

Í S
KU

PI
N

A 
SE

N
IO

ŘI



54

54 
 

SLABÉ STRÁNKY 

• Není pokrytí celého SO ORP pečovatelskou službou  
• Neexistence druhu sociálních služeb pro seniory se závislostmi - absence 

zařízení pro osoby závislé  
• Absence sociálních lůžek pro seniory (přechodná doba po hospitalizaci až 

do doby než se uvolní místo v pobytové službě)  
• Nedostatek levného bydlení pro nízkopříjmové skupiny seniorů                 

a pobytových zařízení  
• Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce z důvodu nízké 

prestiže povolání a nedostatečného finančního ohodnocení  
• Poptávka po malometrážních bytech vysoce přesahuje nabídku  
• Obrovská administrativní zátěž poskytovatelů sociálních služeb                

a pracovníků sociálního odboru 
• Nesystémové finanční spolupodílení se obcí na zajištění sociálních 

služeb, absence víceletého financování sociálních služeb 
• Neprovázanost agendy MPSV a MZ 
• Chybí polohovací lůžka (domov seniorů Prostějov) 
• Nedostatečné finanční zajištění na pokrytí pečovatelské služby SO ORP 

(není kapacita na požadovanou večerní a víkendovou péči) 
• Roste požadavek na večerní a víkendovou péči, nedostatečné 

personální pokrytí pečovatelské služby pro seniory mimo pracovní dobu 
- večerní a víkendové pokrytí 

• Nízká kapacita pobytových služeb pro osoby s Alzheimerovou chorobou 
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SLABÉ STRÁNKY 

• Není pokrytí celého SO ORP pečovatelskou službou  
• Neexistence druhu sociálních služeb pro seniory se závislostmi - absence 

zařízení pro osoby závislé  
• Absence sociálních lůžek pro seniory (přechodná doba po hospitalizaci až 

do doby než se uvolní místo v pobytové službě)  
• Nedostatek levného bydlení pro nízkopříjmové skupiny seniorů                 

a pobytových zařízení  
• Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce z důvodu nízké 

prestiže povolání a nedostatečného finančního ohodnocení  
• Poptávka po malometrážních bytech vysoce přesahuje nabídku  
• Obrovská administrativní zátěž poskytovatelů sociálních služeb                

a pracovníků sociálního odboru 
• Nesystémové finanční spolupodílení se obcí na zajištění sociálních 

služeb, absence víceletého financování sociálních služeb 
• Neprovázanost agendy MPSV a MZ 
• Chybí polohovací lůžka (domov seniorů Prostějov) 
• Nedostatečné finanční zajištění na pokrytí pečovatelské služby SO ORP 

(není kapacita na požadovanou večerní a víkendovou péči) 
• Roste požadavek na večerní a víkendovou péči, nedostatečné 

personální pokrytí pečovatelské služby pro seniory mimo pracovní dobu 
- večerní a víkendové pokrytí 

• Nízká kapacita pobytových služeb pro osoby s Alzheimerovou chorobou 
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PŘÍLEŽITOSTI 

• Tvorba akčního plánu jako základní sítě sociálních služeb 
k transparentnímu financování ze strany obcí 

• Pokračování v informovanosti veřejnosti o poskytovaných sociálních 
službách pomocí medií a veřejných setkání 

• Možnost zpracování analýzy potřebnosti pečovatelské služby na území 
SO ORP 

• Možnost výstavby domů pro seniory, domy s pečovatelskou službou       
a další zařízení tohoto typu 

• Možnost zjištění velikostí daných cílových skupin (3): 
o senioři s různými typy závislostí 
o senioři bez nároku na výplatu důchodu nebo nesplní zákonné 

podmínky pro výplatu plného důchodu 
o senioři bez přístřeší se sociálními problémy, avšak bez přiznaných 

dávek hmotné nouze/ příspěvku na péči 
 

OHROŽENÍ 

• Neukotvení povinnosti rodiny postarat se o svého seniora 
• Nesprávné chápání seniorů o využití příspěvku na péči 
• Malý zájem praktických lékařů o klienty domovů pro seniory 
• Nárůst počtu osob pod hranicí chudoby 
• Zvyšování náročnosti požadavků nadřízených institucí na výkon 

administrativy poskytovatelů sociálních služeb a obcí 
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 Přehled cílů a opatření 1.4.

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opatření 1.9 Zachování Domova pro seniory (§ 49) Soběsuky, p.o. Plumlov 

Opatření 1.10 Zachování Domova pro seniory (§ 49) Kostelec na Hané, p.o. 

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

V přehledu není zařazen Domov seniorů Prostějov, p.o., Nerudova ul. 70, 
Prostějov, který není zapojen do procesu střednědobého plánování rozvoje 
sociálních služeb.  PR
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 Přehled cílů a opatření 1.4.

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opatření 1.9 Zachování Domova pro seniory (§ 49) Soběsuky, p.o. Plumlov 

Opatření 1.10 Zachování Domova pro seniory (§ 49) Kostelec na Hané, p.o. 

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

V přehledu není zařazen Domov seniorů Prostějov, p.o., Nerudova ul. 70, 
Prostějov, který není zapojen do procesu střednědobého plánování rozvoje 
sociálních služeb.  
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1.4.1 Cíle a opatření sociálních služeb 
Potřebnost sociálních služeb je odkazována na dokument „Výzkum 
potřebnosti sociálních služeb a služeb návazných na Prostějovsku“ (dále jen 
Výzkum potřebnosti), který je v plném znění k dispozici na stránkách 
Magistrátu města Prostějova:  
https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?clanek=144153&xuser=77718
1695529116126&lanG=cs&slozka=144073&xsekce=144152. 
Výzkum potřebnosti zpracovala na zakázku Výzkumná agentura Sociotrendy 
s.r.o. Olomouc. 
V opatřeních jsou uváděna data za uzavřené roky 2017 a 2018 pro srovnání 
vývoje služby.  
Cíle a opatření sociálních služeb odkazují na paragrafové znění zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

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

 

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

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

Popis opatření 

Identifikátor: 5598050 
Cílová skupina: senioři 65+ se sníženou soběstačností, 
vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: Po-Pá, 7:00-19:00 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: 
posláním denního stacionáře pro seniory je poskytovat 
ambulantní služby seniorům, kteří potřebují pomoc jiné 
osoby, umožnit jim aktivní trávení volného času                    
a navazování nových sociálních kontaktů v příjemném           
a bezpečném prostředí. Usilujeme o zachování kvality PR
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života seniorů, kteří si přejí zůstat v přirozených domácích 
podmínkách. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti, kap. 1, str. 6, 
16-18, 21-23, 25-28, kap. 2, str. 33-36, 39-40, 49, kap. 3, 
str. 61-70, 83,97,100-101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby - denní 
stacionář pro seniory 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 20 20 20 20 20 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitelka - Centra sociálních služeb Prostějov, p. o. 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor:  2244884 
Cílová skupina: senioři 65+ se sníženou soběstačností, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a senioři, kteří 
jsou zcela závislí na pomoci jiné osoby, manželské                  
a partnerské páry seniorského věku (65+ let) se sníženou 
soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: celoroční 
Dopad na cílovou skupinu: posláním domova pro seniory je 
vytváření klidného a bezpečného prostředí seniorům se 
sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné osoby, a seniorům, kteří jsou zcela závislí na pomoci 
jiné osoby, vytvořené podmínky pro důstojně prožité stáří. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 1, str. 6, 
16-18, 21-23, 25-28, kap. 2, str. 33-36, 39-40, 49, kap. 3, 
str. 61-70, 83,97,100-101 
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života seniorů, kteří si přejí zůstat v přirozených domácích 
podmínkách. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti, kap. 1, str. 6, 
16-18, 21-23, 25-28, kap. 2, str. 33-36, 39-40, 49, kap. 3, 
str. 61-70, 83,97,100-101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby - denní 
stacionář pro seniory 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 20 20 20 20 20 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitelka - Centra sociálních služeb Prostějov, p. o. 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor:  2244884 
Cílová skupina: senioři 65+ se sníženou soběstačností, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a senioři, kteří 
jsou zcela závislí na pomoci jiné osoby, manželské                  
a partnerské páry seniorského věku (65+ let) se sníženou 
soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: celoroční 
Dopad na cílovou skupinu: posláním domova pro seniory je 
vytváření klidného a bezpečného prostředí seniorům se 
sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné osoby, a seniorům, kteří jsou zcela závislí na pomoci 
jiné osoby, vytvořené podmínky pro důstojně prožité stáří. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 1, str. 6, 
16-18, 21-23, 25-28, kap. 2, str. 33-36, 39-40, 49, kap. 3, 
str. 61-70, 83,97,100-101 
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby - domov pro 
seniory 
• rekonstrukce koupelen  
• zvýšení kvality bydlení zrušením 3 lůžkových pokojů       

v průběhu  
01/2020-12/2021  
• investiční záměr na výstavbu budovy  
• navýšení kapacity domova pro seniory o 20 míst 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 133 126 126 126 146 

 

Zodpovědný 
realizátor  Ředitelka - Centra sociálních služeb Prostějov, p. o. 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 5800283 
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením 18+             
a senioři 65 + se níženou soběstačností, o které je 
pečováno v domácím prostředí, a jejichž rodinní příslušníci 
nemohou z různých důvodů krátkodobě péči poskytnout 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: celoroční 
Dopad na cílovou skupinu: posláním odlehčovací služby je 
pomoc rodinným příslušníkům, kteří v plném rozsahu 
zajišťují péči a podporu o blízkou osobu v domácím 
prostředí, v situaci, kdy dočasně potřebují tuto péči zajistit 
jiným způsobem. Povětšinou se jedná o situace, kdy je 
pečující osoba na hospitalizaci, jede na dovolenou nebo si 
potřebuje vyřídit své osobní záležitosti apod.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 1, str. 6, 
16-18, 21-23, 25-28, kap. 2, str. 33-36, 39-40, 49, kap. 3, 
str. 61-70, 83,97,100-101 
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby - odlehčovací 
služba 
01/2020-12/2021  
• investiční záměr na výstavbu budovy - v rámci opatření 

č. 1.2 - Domov pro seniory 
• navýšení kapacity odlehčovací služby o 6 míst 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 6 6 6 6 12 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitelka - Centra sociálních služeb Prostějov, p. o. 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 9552289 
Cílová skupina: senioři, osoby s chronickým onemocněním 
a osoby s tělesným postižením, kteří vzhledem ke svému 
stáří nebo nemoci potřebují pomoc druhého člověka, aby 
mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí   
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní 
Provozní doba: ambulantní forma: Po-Pá 6:30-14:30 
                            terénní forma:        Po-Ne 6:30-20:00   
Dopad na cílovou skupinu: 
• dodávat seniorům, osobám s chronickým 

onemocněním a osobám s tělesným postižením sílu a 
energii žít plnohodnotně ve svém domácím prostředí,  

• podpora v sociálním začleňování a udržení 
samostatnosti a soběstačnosti osob, které se nachází 
v nepříznivé sociální situaci. 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: str. 64-66 
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby - odlehčovací 
služba 
01/2020-12/2021  
• investiční záměr na výstavbu budovy - v rámci opatření 

č. 1.2 - Domov pro seniory 
• navýšení kapacity odlehčovací služby o 6 míst 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 6 6 6 6 12 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitelka - Centra sociálních služeb Prostějov, p. o. 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 9552289 
Cílová skupina: senioři, osoby s chronickým onemocněním 
a osoby s tělesným postižením, kteří vzhledem ke svému 
stáří nebo nemoci potřebují pomoc druhého člověka, aby 
mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí   
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní 
Provozní doba: ambulantní forma: Po-Pá 6:30-14:30 
                            terénní forma:        Po-Ne 6:30-20:00   
Dopad na cílovou skupinu: 
• dodávat seniorům, osobám s chronickým 

onemocněním a osobám s tělesným postižením sílu a 
energii žít plnohodnotně ve svém domácím prostředí,  

• podpora v sociálním začleňování a udržení 
samostatnosti a soběstačnosti osob, které se nachází 
v nepříznivé sociální situaci. 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: str. 64-66 
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby - pečovatelská 
služba 
01/2019-03/2020 - realizace rekonstrukce stávající budovy 
- zázemí pro pečovatelskou službu v areálu Lidická 86, 
Prostějov 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017-2021 
Počet klientů - terénní forma 190 
Počet klientů  - ambulantní forma 10 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitelka - Centra sociálních služeb Prostějov, p. o. 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 9252040 
Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností, s 
tělesným postižením a osoby s chronickým onemocněním 
starším 18 let na území města Prostějova a blízkého okolí 
Forma poskytování služby: terénní, ambulantní 
Provozní doba: 
• terénní forma pečovatelské služby Prostějov: Po-Ne 

6:00-15:30, 16:00-19:00 
• terénní forma pečovatelské služby Vřesovice: Po-Ne 

7:00-15:30, 16:00-19:00 
• ambulantní forma: Po-Pá 7:00-15:30 hod. 
Dopad na cílovou skupinu:  
• cílem je umožnit klientům důstojně prožívat období 

nemoci a staří a prodloužit co nejvíce jejich setrvání 
v domácím prostředí, 

• podpora, pomoc a péče při zachování přirozeného 
prostředí člověka tak, aby klienti mohli důstojně žít 
v okruhu svých blízkých a nemuseli být umisťováni do 
zařízení poskytujících pobytové služby. 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: str. 64-66  PR
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby ambulantní       
a terénní formy pečovatelské služby 
01/2019-10/2019  
• podání žádosti o navýšení kapacity z důvodu rozšíření 

terénní formy služby do vzdálenějších obcí od města 
Prostějova  

• navýšení počtu pracovníků v přímé péči a navýšení 
vozového parku o jedno vozidlo 

01/2020-12/2021 - realizace služby s navýšeným počtem 
pracovníků v přímé péči přestěhování sídla Pečovatelské 
služby do charitní budovy na Martinákovu ulici v 
Prostějově (plánovaná rekonstrukce budovy na ul. 
Martinákové)  

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 
terénní 
forma*  

80 80 80 100 100 

Počet klientů 
ambulantní 
forma*  

5 5 5 5 5 

*denní kapacita 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel Charity Prostějov c.o. 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor:  6863791 
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (ve věku 
19-64 let), senioři (nad 65 let) a osoby pobírající starobní 
důchod, které si nedokáží zajistit sami, ani prostřednictvím 
jiné fyzické osoby pomoc ve svém přirozeném sociálním 
prostředí PR
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby ambulantní       
a terénní formy pečovatelské služby 
01/2019-10/2019  
• podání žádosti o navýšení kapacity z důvodu rozšíření 

terénní formy služby do vzdálenějších obcí od města 
Prostějova  

• navýšení počtu pracovníků v přímé péči a navýšení 
vozového parku o jedno vozidlo 

01/2020-12/2021 - realizace služby s navýšeným počtem 
pracovníků v přímé péči přestěhování sídla Pečovatelské 
služby do charitní budovy na Martinákovu ulici v 
Prostějově (plánovaná rekonstrukce budovy na ul. 
Martinákové)  

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 
terénní 
forma*  

80 80 80 100 100 

Počet klientů 
ambulantní 
forma*  

5 5 5 5 5 

*denní kapacita 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel Charity Prostějov c.o. 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor:  6863791 
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (ve věku 
19-64 let), senioři (nad 65 let) a osoby pobírající starobní 
důchod, které si nedokáží zajistit sami, ani prostřednictvím 
jiné fyzické osoby pomoc ve svém přirozeném sociálním 
prostředí 
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Forma poskytování služby: ambulantní a terénní forma                         
Provozní doba: ambulantní forma: 08:00-14:00 hod. 
                             terénní forma:        06:30-21:00 hod. 
Dopad na cílovou skupinu:  
• zkvalitnění života klientů v jejich přirozeném sociálním 

prostředí, 
• zachované či obnovené sebeobslužné činnosti, 
• zachované kontakty s rodinou, blízkými a přáteli. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: str. 64-66  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01-2019-12/2021  - zachování sociální služby - 
pečovatelská služba 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 229 239 250 255 260 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 9423114 
Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností z důvodu 
věku, se zdravotním postižením, s chronickým 
onemocněním, s chronickým duševním onemocněním, se 
sluchovým a zrakovým postižením, s tělesným postižením, 
s mentálním postižením, s kombinovaným postižením (od 
1 roku věku) 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: nepřetržitá  
Dopad na cílovou skupinu: podpora začleňování lidí se 
sníženou soběstačností do společnosti. Umožnit jim žít 
způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému životu, 
naplňování jejich potřeby v přirozeném prostředí 
s důrazem na zachování důstojnosti. 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: kap. 1.4, str. 
16-18, kap. 2.3, str. 39-41, kap. 4, str. 99 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zajištění realizace služby osobní 
asistence klientům SO ORP      Prostějov 
06/2020-10/2020 - žádost o navýšení jednotek v Síti pro 
Olomoucký kraj 
01/2021-12/2021 - navýšení počtu pracovníků v přímé péči 
dle počtu klientů. 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 12 17 19 23 28 

 

Zodpovědný 
realizátor 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 9423114 
Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností z důvodu 
věku, se zdravotním postižením, s chronickým 
onemocněním, s chronickým duševním onemocněním, se 
sluchovým a zrakovým postižením, s tělesným postižením, 
s mentálním postižením, s kombinovaným postižením (od 
1 roku věku) 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: nepřetržitá  
Dopad na cílovou skupinu: podpora začleňování lidí se 
sníženou soběstačností do společnosti. Umožnit jim žít 
způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému životu, 
naplňování jejich potřeby v přirozeném prostředí 
s důrazem na zachování důstojnosti. 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: kap. 1.4, str. 
16-18, kap. 2.3, str. 39-41, kap. 4, str. 99 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zajištění realizace služby osobní 
asistence klientům SO ORP      Prostějov 
06/2020-10/2020 - žádost o navýšení jednotek v Síti pro 
Olomoucký kraj 
01/2021-12/2021 - navýšení počtu pracovníků v přímé péči 
dle počtu klientů. 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 12 17 19 23 28 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Koordinátor osobní asistence Podané ruce - osobní 
asistence, pobočný spolek pro Olomoucký kraj 
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Opatření 1.8 Zachování domova pro seniory (§ 49) Domov u rybníka 
Víceměřice p.o. 

Popis opatření 

Identifikátor: 1742378 
Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností zejména 
z důvodu věku 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: 24 hodin denně 
Dopad na cílovou skupinu: poskytnuté bezpečné, kvalitní       
a důstojné životní podmínky uživatelům služeb, kteří 
vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít 
ve svém přirozeném prostředí, na základě jejich 
individuálních potřeb a s důrazem na jejich důstojnost.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 1, str. 6, 
16-18, 21-23, 25-28, kap. 2, str. 33-36, 39-40, 49, kap. 3, 
str. 61-70, 83,97,100-101 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 42 37 37 37 37 

 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování sociální služby – domov pro 
seniory 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitel Domova u rybníka Víceměřice, příspěvková 
organizace 

 

Opatření 1.9 Zachování Domova pro seniory (§ 49) Soběsuky, p.o. 
Plumlov 

Popis opatření 

Identifikátor:   1742378 
Cílová skupina: senioři 65+ se sníženou soběstačností, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a senioři, kteří 
jsou zcela závislí na pomoci jiné osoby, manželské a 
partnerské páry seniorského věku (65+ let) se sníženou 
soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby 
Forma poskytování služby: pobytová PR
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Provozní doba: celoroční 
Dopad na cílovou skupinu: vytvořené klidné a bezpečné 
prostředí seniorům se sníženou soběstačností, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a seniorům, kteří jsou 
zcela závislí na pomoci jiné osoby.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 1, str. 6, 
16-18, 21-23, 25-28, kap. 2, str. 33-36, 39-40, 49, kap. 3, 
str. 61-70, 83,97,100-101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – domov pro 
seniory 
• renovace koupelen, kuchyňských linek a podlahových 

krytin na pokojích uživatelů  
• renovace podlahových krytin na chodbách  
• rekonstrukce rozvodu vody 
• nákup vany na společnou koupelnu 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 55 55 55 55 55 

 

Zodpovědný 
realizátor op. 

Ředitel - Domov pro seniory Soběsuky p.o. 

 

Opatření 1.10 Zachování domova pro seniory (§ 49) Domov pro seniory 
Kostelec na Hané, příspěvková organizace 

Popis opatření 

Identifikátor:  9850132 
Cílová skupina: obyvatelé nad 63 let včetně, kteří se dostali 
do nepříznivé sociální situace z důvodu nemoci, 
zdravotního postižení, ztráty soběstačnosti a kteří z 
uvedených příčin nemohou žít ve svém přirozeném, 
původním prostředí a vyžadují podporu druhé osoby nebo 
odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči. Přijímány jsou 
osoby imobilní, s částečnou schopností pohybu, se 
schopností pohybu za pomoci kompenzačních pomůcek i 
mobilní osoby  s poruchami paměti, které jsou orientovány 
místem. PR
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Provozní doba: celoroční 
Dopad na cílovou skupinu: vytvořené klidné a bezpečné 
prostředí seniorům se sníženou soběstačností, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a seniorům, kteří jsou 
zcela závislí na pomoci jiné osoby.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 1, str. 6, 
16-18, 21-23, 25-28, kap. 2, str. 33-36, 39-40, 49, kap. 3, 
str. 61-70, 83,97,100-101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – domov pro 
seniory 
• renovace koupelen, kuchyňských linek a podlahových 

krytin na pokojích uživatelů  
• renovace podlahových krytin na chodbách  
• rekonstrukce rozvodu vody 
• nákup vany na společnou koupelnu 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 55 55 55 55 55 

 

Zodpovědný 
realizátor op. Ředitel - Domov pro seniory Soběsuky p.o. 

 

Opatření 1.10 Zachování domova pro seniory (§ 49) Domov pro seniory 
Kostelec na Hané, příspěvková organizace 

Popis opatření 

Identifikátor:  9850132 
Cílová skupina: obyvatelé nad 63 let včetně, kteří se dostali 
do nepříznivé sociální situace z důvodu nemoci, 
zdravotního postižení, ztráty soběstačnosti a kteří z 
uvedených příčin nemohou žít ve svém přirozeném, 
původním prostředí a vyžadují podporu druhé osoby nebo 
odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči. Přijímány jsou 
osoby imobilní, s částečnou schopností pohybu, se 
schopností pohybu za pomoci kompenzačních pomůcek i 
mobilní osoby  s poruchami paměti, které jsou orientovány 
místem. 
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Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: celoroční 
Dopad na cílovou skupinu: vytvořené klidné a bezpečné 
prostředí seniorům se sníženou soběstačností, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a seniorům, kteří jsou 
zcela závislí na pomoci jiné osoby.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 1, str. 6, 
16-18, 21-23, 25-28, kap. 2, str. 33-36, 39-40, 49, kap. 3, 
str. 61-70, 83,97,100-101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – domov pro 
seniory 
• instalace vstupních dveří s automatickým pohonem 
• výměna řídící jednotky výtahu 
• zastínění v prostorách relax zóny 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 75 79 75 75 75 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel - Domov pro seniory Kostelec na Hané, p.o. 

 

Opatření 1.11 Zachování stávající sociálně aktivizační služby pro seniory     
(§ 66) v Centru denních služeb - LIPKA, z.s. Prostějov 

Popis opatření 

Identifikátor:     9474510 
Cílová skupina: osoby v důchodovém věku, ohrožené 
sociálním vyloučením, snížením soběstačnosti                         
a samostatnosti, ztráty dosavadního života v přirozeném 
prostředí    
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: celoročně dle potřeb uživatelů, obvykle 
v  pracovní dny v dopoledních i odpoledních hodinách  
Dopad na cílovou skupinu: posláním sociálně aktivizační 
služby pro seniory je vytvoření podmínek pro aktivní              
a důstojné prožívání stáří ve společnosti věkově blízkých 
spoluobčanů prostřednictvím nabídky aktivit, které PR
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uživatelům pomohou zachovat stávající soběstačnost              
i způsob života v přirozeném prostředí a s přirozenými 
sociálními vazbami.    
Doložení potřebnosti:  
• Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100, 
• sociálně aktivizační služba pro seniory je cílovou 

skupinou stále více využívána. V posledních dvou 
letech se zvýšil počet a rozsah pohybových i 
vzdělávacích aktivit v rámci tzv. Akademie seniorů,  

• v roce 2018 využívalo možnosti aktivní činnosti v 10. 
kroužcích celkem 109 uživatelů, jednorázových aktivit    
a vzdělávacích pořadů se zúčastnilo celkem 735 
seniorů. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021  - zachování sociální služby - sociálně 
aktivizační služby pro seniory  
• zachovat možnost neformálního celoživotního 

vzdělávání - vzdělávací pořady v rámci tzv. Akademie 
seniorů 

• zachovat a dle prostorových možností služby i rozšířit 
pohybové aktivity  

•  dlouhodobé a střednědobé kurzy, jednorázové aktivity 
(výlety, exkurze, 

• Den zdraví, naučné vycházky apod.)  

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 907 844 1000 1000 1000 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitelka - LIPKA, z.s. Prostějov 
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uživatelům pomohou zachovat stávající soběstačnost              
i způsob života v přirozeném prostředí a s přirozenými 
sociálními vazbami.    
Doložení potřebnosti:  
• Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100, 
• sociálně aktivizační služba pro seniory je cílovou 

skupinou stále více využívána. V posledních dvou 
letech se zvýšil počet a rozsah pohybových i 
vzdělávacích aktivit v rámci tzv. Akademie seniorů,  

• v roce 2018 využívalo možnosti aktivní činnosti v 10. 
kroužcích celkem 109 uživatelů, jednorázových aktivit    
a vzdělávacích pořadů se zúčastnilo celkem 735 
seniorů. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021  - zachování sociální služby - sociálně 
aktivizační služby pro seniory  
• zachovat možnost neformálního celoživotního 

vzdělávání - vzdělávací pořady v rámci tzv. Akademie 
seniorů 

• zachovat a dle prostorových možností služby i rozšířit 
pohybové aktivity  

•  dlouhodobé a střednědobé kurzy, jednorázové aktivity 
(výlety, exkurze, 

• Den zdraví, naučné vycházky apod.)  

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 907 844 1000 1000 1000 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitelka - LIPKA, z.s. Prostějov 
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2. PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 Seznam členů 2.1.

Mgr. Čekalová Renata  
vedoucí PS LIPKA, z.s. Prostějov 

Ing. et Bc. Žižková 
Michaela - zástup  z.s. InternetPoradna.cz Olomouc 

Aujezdský Jaromír Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., okresní 
organizace Prostějov 

Bednářová Ludmila Sedmikráska, z.s. 

Braunerová Marta, Bc. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., 
Krajská organizace Olomouckého kraje p. s. 

Fajstlová Kateřina, Bc. Podané ruce - osobní asistence, pobočný spolek 

Hovorková Miluše 

Pomocná ruka na pomoc starým, chronicky 
nemocným a handicapovaným občanům, z.s. 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR, klub Radost, z. s. 

Janáková Silvie, Mgr. Magistrát města Prostějova 

Komárková Martina Charita Prostějov c.o. - sociální rehabilitace 

Křepelková Eva Prostějovští vozíčkáři, spolek 

Kučerová Eva, DiS Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. 

Stružková Petra Klub stomiků Prostějov z.s. 

Škvařilová Věra Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR, z. s. 

Zahradník Vladislav Uživatel sociální služby 

Zbožínková Jarmila, Bc. Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice 
Prostějov 

Znojilová Zuzana, Bc. TyfloCentrum Olomouc o.p.s. - Regionální 
středisko Prostějov 
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 Popis cílové skupiny 2.2.
Dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, je zdravotní postižení 
tělesné, duševní, smyslové, mentální, nebo kombinované, jehož dopady činí 
člověka závislým na pomoci jiné osoby.  
Do této cílové skupiny řadíme:  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se zrakovým postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s jiným postižením  
• osoby s duševním onemocněním  
• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby postižené Alzheimerovou chorobou a jinými druhy stařecké 

demence  
• osoby HIV pozitivní a nemocní AIDS 
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Dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, je zdravotní postižení 
tělesné, duševní, smyslové, mentální, nebo kombinované, jehož dopady činí 
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• osoby HIV pozitivní a nemocní AIDS 
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 SWOT analýza 2.3.
SILNÉ STRÁNKY 

Široce rozvinutá síť sociálních služeb pro osoby se všemi druhy zdravotního 
postižení včetně sítě návazných služeb. 
Ambulantní služby: 
• LIPKA, z.s. Prostějov denní stacionář pro děti, mládež a dospělé se ZP 

(klienti z ORP, kapacita 85 osob) 
• Centrum sociálních služeb, p.o. - Pivoňka denní stacionář Prostějov 

(klienti z ORP, kapacita 16 osob) 
• Charita Prostějov, c.o. - sociální rehabilitace CESTA pro osoby 

s duševním onemocněním (klienti ORP, kapacita 10 osob) 
• Pomocná ruka na pomoc starým, chronicky nemocným                             

a handicapovaným občanům, z.s. osobní asistence (klienti z ORP, 
kapacita 35 osob)  

• Podané ruce - osobní asistence, pobočný spolek (klienti Olomoucký 
kraj, kapacita 25 osob) 

• Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní 
pobočka Prostějov - služby odborné sociální poradenství, sociálně 
aktivizační služby (kapacita 20 osob, klienti ORP) 

• Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Krajská organizace 
Olomouckého kraje p. s. - sociálně aktivizační služby pro osoby se 
zdravotním postižením, odborné sociální poradenství (kapacita 4 osoby 
za den, klienti ORP) 

• TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Regionální pracoviště Prostějov - 
sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby (kapacita 4 osoby, 
klienti ORP) 

• Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., okresní organizace Prostějov - 
sociálně aktivizační služby (klienti ORP) 

Pobytové služby: 
• LIPKA, z.s. Prostějov chráněné bydlení pro mládež a dospělé osoby se 

ZP (klienti z ORP, kapacita 14 osob) 
• Charita Prostějov, c.o. - odlehčovací služba pro osoby se ZP (klienti 

Olomoucký kraj, kapacita 6 osob) 
• Charita Prostějov, c.o. - domov Daliborka - chráněné bydlení pro osoby PR
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se ZP a jejich rodiče (klienti z celého ORP i  ČR, kapacita 30 osob) 
• Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - Domov se zvláštním 

režimem pro osoby s duševním onemocněním (klienti ORP i celé ČR, 
kapacita 76  osob)  

• Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - chráněné bydlení pro ženy 
s duševním onemocněním (klienti ORP, ČR, kapacita 3 osoby)  

• Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - odlehčovací služba pro 
osoby se zdravotním postižením a seniory (klienti ORP, ČR ČR, kapacita 
6 osob)  

• Domov „Na Zámku“ p.o., Nezamyslice pro osoby s mentálním 
postižením, kombinovaným včetně smyslových, i pro děti (celé ORP, 
kapacita 115 osob) 

• Domov u rybníka Víceměřice p.o., domov pro osoby se ZP kapacita 145 
osob, domov se zvláštním režimem 27 osob, chráněné bydlení 6 osob 
(klienti z ORP) 

• Široká síť tzv. návazných služeb pro osoby s různými druhy zdravotního 
znevýhodnění - např., Klub stomiků, Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, klub Radost, z. s., Prostějovští vozíčkáři, spolek, 
Sedmikráska, z.s., Svaz postižených civilizačními chorobami, 
Svatolazarská komendas 

• Velmi dobře zmapovaná síť sociálních služeb ve městě Prostějově           
a koordinovaná spolupráce poskytovatelů 

• Proces střednědobého plánování sociálních služeb vytvořil adekvátní 
prostor pro užší spolupráci  

• poskytovatelů sociálních služeb, pro potřebnou komunikaci                      
a vzájemnou spolupráci organizací NNO                i s ostatními 
poskytovateli sociálních služeb a pro stanovení cílů dalšího rozvoje 
v této oblasti 

• Kvalifikovaný a erudovaný tým pracovníků v oblasti sociálních služeb 
s potřebnou motivací, ochotou věnovat své síly i čas svému poslání         
a iniciativním vedením   

• Zájem obcí a poskytovatelů o vybudování chybějících sociálních služeb 
doložených potřebností                             
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se ZP a jejich rodiče (klienti z celého ORP i  ČR, kapacita 30 osob) 
• Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - Domov se zvláštním 

režimem pro osoby s duševním onemocněním (klienti ORP i celé ČR, 
kapacita 76  osob)  

• Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - chráněné bydlení pro ženy 
s duševním onemocněním (klienti ORP, ČR, kapacita 3 osoby)  

• Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - odlehčovací služba pro 
osoby se zdravotním postižením a seniory (klienti ORP, ČR ČR, kapacita 
6 osob)  

• Domov „Na Zámku“ p.o., Nezamyslice pro osoby s mentálním 
postižením, kombinovaným včetně smyslových, i pro děti (celé ORP, 
kapacita 115 osob) 

• Domov u rybníka Víceměřice p.o., domov pro osoby se ZP kapacita 145 
osob, domov se zvláštním režimem 27 osob, chráněné bydlení 6 osob 
(klienti z ORP) 

• Široká síť tzv. návazných služeb pro osoby s různými druhy zdravotního 
znevýhodnění - např., Klub stomiků, Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, klub Radost, z. s., Prostějovští vozíčkáři, spolek, 
Sedmikráska, z.s., Svaz postižených civilizačními chorobami, 
Svatolazarská komendas 

• Velmi dobře zmapovaná síť sociálních služeb ve městě Prostějově           
a koordinovaná spolupráce poskytovatelů 

• Proces střednědobého plánování sociálních služeb vytvořil adekvátní 
prostor pro užší spolupráci  

• poskytovatelů sociálních služeb, pro potřebnou komunikaci                      
a vzájemnou spolupráci organizací NNO                i s ostatními 
poskytovateli sociálních služeb a pro stanovení cílů dalšího rozvoje 
v této oblasti 

• Kvalifikovaný a erudovaný tým pracovníků v oblasti sociálních služeb 
s potřebnou motivací, ochotou věnovat své síly i čas svému poslání         
a iniciativním vedením   

• Zájem obcí a poskytovatelů o vybudování chybějících sociálních služeb 
doložených potřebností                             
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SLABÉ STRÁNKY 

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

• 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 

• Absence cenově dostupného krizového lůžka pro osoby se zdravotním 
postižením pro okamžité obsazení 

• Obtížný pohyb osob nevidomých a slabozrakých po veřejných 
komunikacích -  ohrožující značení výkopových prací bez detekčních míst 
pro bílou hůl, nedostatečná informovanost ze strany města o dlouho 
plánovaných stavebních překážkách a nevyhovující nástupiště vlakového 
nádraží   

 

PŘÍLEŽITOSTI 

• Jednání se statutárním městem Prostějov o možnosti zřízení krizového 
lůžka 

• Jednání s Olomouckým krajem o zabezpečení krajské sociální služby pro 
cílovou skupinu bez finančních prostředků v závislosti na jejich 
zdravotním stavu 

• Je naplánována rekonstrukce vlakového nádraží, možnost zapracování 
připomínek ve vztahu k slabozrakým a nevidomým osobám 

• Možnost spolupráce stavebního odboru s PS osoby se zdravotním 
postižením  

• K vydefinování opatření - označení výkopů na ulicích 
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OHROŽENÍ 

• Zdlouhavý proces při přiznání příspěvek na péči - špatná objektivita         
u posuzování žádostí některých lékařů, (zdlouhavý proces při odvolání) 

• Nejistota spolupráce s novou politickou reprezentací, pramenící                
z neznalosti problematiky SSL a nepochopení nebo nedostatečná 
podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, 
nedostatečná dotační koncepce na poskytování a spolufinancování 
sociálních služeb. 

• S přibývajícími počty osob se ZTP (včetně seniorů) neroste počet 
pracovníků na magistrátu, kteří se jim věnují (odd. SSL pro seniory a ZTP) 

• Finanční podhodnocení pracovníků v přímé péči v neziskovém sektoru 
o chybějící prostředky na povinné vzdělávání pracovníků v přímé péči 

v nestátních neziskových organizacích 
o stát negarantuje navýšení dotací na adekvátní platové ohodnocení 

pracovníků v přímé péči v nestátních neziskových organizacích 
• Nadměrně narůstající administrativa spojená se sociálními službami 

(včetně GDPR) 
• Nedostatečně legislativně ošetřené spolufinancování sociálních služeb 
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 Přehled cílů a opatření 2.4.

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

 

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

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

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

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

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

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

Opatření 1.6 

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

Opatření 1.7 Zachování a rozvoj Domova se zvláštním režimem (§ 50) 
Víceměřice 

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

Opatření 1.9 
Zachování a rozvoj stávající ambulantní sociální služby - 
denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se 
zdravotním postižením (§ 46) - LIPKA, z. s. Prostějov 
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Opatření 1.10 
Zachování  stávající  sociální služby chráněné bydlení (§ 51) 
pro osoby se zdravotním znevýhodněním - LIPKA, z.s. 
Prostějov 

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

Opatření 1.12 

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

Opatření 1.13 

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

Opatření 1.14 

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

Opatření 1.15 

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

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

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

Opatření 1.18 

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

Opatření 1.19 
Zachování a zkvalitnění odborného sociálního poradenství 
(§ 37) v oblasti paliativní péče Severomoravská nemocniční 
a.s. PR
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Opatření 1.10 
Zachování  stávající  sociální služby chráněné bydlení (§ 51) 
pro osoby se zdravotním znevýhodněním - LIPKA, z.s. 
Prostějov 

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

Opatření 1.12 

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

Opatření 1.13 

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

Opatření 1.14 

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

Opatření 1.15 

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

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

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

Opatření 1.18 

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

Opatření 1.19 
Zachování a zkvalitnění odborného sociálního poradenství 
(§ 37) v oblasti paliativní péče Severomoravská nemocniční 
a.s. 
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Cíl 2: Zachování a podpora zkvalitňování návazných služeb pro 
osoby se zdravotním postižením 

Opatření 2.1 Zachování pravidelné činnosti zapsaného spolku 
Prostějovští vozíčkáři, spolek 

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

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

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

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

Opatření 2.6 Zachování poradní a sdílecí skupiny rodičů dětí s PAS 

Opatření 2.7 

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

Opatření 2.8 

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

Opatření 2.9 
Zachování půjčovny kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek jako návazné sociální služby prostřednictvím STP 
ČR, okresní organizace Prostějov 
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2.4.1. Cíle a opatření sociálních služeb 

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

 

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

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

Popis opatření 

Identifikátor: 8489645 
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním 
onemocněním od 19 let, senioři od 65 let s Alzheimerovou 
chorobou 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: celoroční 
Dopad na cílovou skupinu: posláním domova se zvláštním 
režimem je poskytovat pomoc, podporu nebo péči osobám 
s chronickým duševním onemocněním, které nemohou žít 
samy ve své domácnosti. Poskytovat pobytovou sociální 
službu lidem s Alzheimerovou chorobou, kteří již nemohou 
žít ve svém přirozeném prostředí. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 3.4, str. 70 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby - Domov se 
zvláštním režimem 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 105 105 105 105 105 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitelka - Centrum sociálních služeb Prostějov p. o. 
Olomouckého kraje 
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2.4.1. Cíle a opatření sociálních služeb 

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

 

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

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

Popis opatření 

Identifikátor: 8489645 
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním 
onemocněním od 19 let, senioři od 65 let s Alzheimerovou 
chorobou 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: celoroční 
Dopad na cílovou skupinu: posláním domova se zvláštním 
režimem je poskytovat pomoc, podporu nebo péči osobám 
s chronickým duševním onemocněním, které nemohou žít 
samy ve své domácnosti. Poskytovat pobytovou sociální 
službu lidem s Alzheimerovou chorobou, kteří již nemohou 
žít ve svém přirozeném prostředí. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 3.4, str. 70 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby - Domov se 
zvláštním režimem 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 105 105 105 105 105 

 

Zodpovědný 
realizátor 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 9503362 
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním 
nemocněním, sociální služba je určena ženám 
s chronickým duševním onemocněním od 18 let  
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: celoroční 
Dopad na cílovou skupinu: posláním chráněného bydlení je 
poskytování přiměřené podpory ženám s chronickým 
duševním onemocněním v takové míře, aby zvládaly chod 
domácnosti a vedly co nejvíce samostatný život.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 51 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby - chráněné 
bydlení 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 3 3 3 3 3 

 

Zodpovědný 
realizátor 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 5598050 
Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením od 18 let věku  
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: Po - Pá: 06:30-16:00 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: denní stacionář poskytuje 
ambulantní služby osobám s mentálním a kombinovaným 
postižením, nabízí aktivní a zajímavé trávení volného času 
spolu se zachováním svého života v původním domácím 
prostředí.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby - denní 
stacionář  

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 20 20 20 20 20 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitelka p. o. Olomouckého kraje Centrum sociálních 
služeb Prostějov, p.o. 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 3640433 
Cílová skupina: osoby od 18 let do 64 let s lehkým                  
a středním mentálním postižením, případně s přidruženým 
tělesným postižením  
Senioři od 65 let věku se sníženou soběstačností z důvodu 
chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, 
jejichž dospělé dítě zároveň využívá stejnou pobytovou 
službu chráněného bydlení.  PR
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Opatření 1.3 
Zachování a rozvoj denního stacionáře Pivoňka (§ 46) pro 
dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením - 
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. 

Popis opatření 

Identifikátor: 5598050 
Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením od 18 let věku  
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: Po - Pá: 06:30-16:00 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: denní stacionář poskytuje 
ambulantní služby osobám s mentálním a kombinovaným 
postižením, nabízí aktivní a zajímavé trávení volného času 
spolu se zachováním svého života v původním domácím 
prostředí.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby - denní 
stacionář  

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 20 20 20 20 20 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitelka p. o. Olomouckého kraje Centrum sociálních 
služeb Prostějov, p.o. 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 3640433 
Cílová skupina: osoby od 18 let do 64 let s lehkým                  
a středním mentálním postižením, případně s přidruženým 
tělesným postižením  
Senioři od 65 let věku se sníženou soběstačností z důvodu 
chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, 
jejichž dospělé dítě zároveň využívá stejnou pobytovou 
službu chráněného bydlení.  
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Forma poskytování služby: pobytová  
Provozní doba: nepřetržitá 24 hod. denně, 7 dní v týdnu 
Dopad na cílovou skupinu: pracovníci služby pomáhají            
u klientů získat v bezpečném prostředí praktické 
dovednosti potřebné pro samostatný život z oblastí financí, 
volného času, vztahů, péče o sebe sama, stravy, 
komunikace a            z oblasti chodu domácnosti, aby mohli 
následně vést samostatný život dle svých možností a 
schopností mimo naše zařízení. 
Doložení potřebnosti:  
• Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100-101  
• dlouhodobě naplněná kapacita služby 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – domov pro 
osoby se zdravotním postižením 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 25 25 25 25 25 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitel Charity Prostějov - vedoucí Domova Daliborka 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 2371313 
Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, o které je jinak pečováno v jejich domácím 
prostředí od 18 let 
Forma poskytování služby: pobytová  
Provozní doba: nepřetržitá, 24 hod. 7 dní v týdnu  
Dopad na cílovou skupinu: 
• odlehčovací služba umožňuje pečujícím osobám 

nezbytný odpočinek od náročné péče o své blízké           PR
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a poskytuje jim čas a prostor k vyřízení osobních 
záležitostí, 

• pomáhá zachovat, popř. rozvinout soběstačnost              
a samostatnost uživatelů s ohledem na jejich 
individuální potřeby a zvyklosti denního režimu. 

Rozšíření kapacity služby umožní pokrýt zvýšenou 
poptávku po této službě. Toto rozšíření kapacity by mohlo 
řešit také otázku krizového lůžka resp. lůžek. 
Doložení potřebnosti: každoroční rozmezí 80%-90% i více 
naplnění kapacity služby 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – odlehčovací 
služba 
01/2020-12/2021 - rozšíření kapacity služby 
• zajištění zdrojů financování na rekonstrukci kvůli 

rozšíření kapacity služby, 
• jednání s městem Prostějov o formě podpory pro 

případnou možnost vytvoření krizového lůžka 
(krizových lůžek), 

• jednání s Olomouckým krajem o rozšíření kapacity 
služby a úprava registračních údajů, 

• zahájení rekonstrukce. 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 126 117 120 120 120 

  Je těžké předpokládat, jaký bude vývoj počtu klientů odlehčovací služby, 
neboť to ovlivňuje více faktorů, např. délka pobytů jednotlivých klientů 
aj. 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel Charity Prostějov - vedoucí Domova Daliborka 
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a poskytuje jim čas a prostor k vyřízení osobních 
záležitostí, 

• pomáhá zachovat, popř. rozvinout soběstačnost              
a samostatnost uživatelů s ohledem na jejich 
individuální potřeby a zvyklosti denního režimu. 

Rozšíření kapacity služby umožní pokrýt zvýšenou 
poptávku po této službě. Toto rozšíření kapacity by mohlo 
řešit také otázku krizového lůžka resp. lůžek. 
Doložení potřebnosti: každoroční rozmezí 80%-90% i více 
naplnění kapacity služby 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – odlehčovací 
služba 
01/2020-12/2021 - rozšíření kapacity služby 
• zajištění zdrojů financování na rekonstrukci kvůli 

rozšíření kapacity služby, 
• jednání s městem Prostějov o formě podpory pro 

případnou možnost vytvoření krizového lůžka 
(krizových lůžek), 

• jednání s Olomouckým krajem o rozšíření kapacity 
služby a úprava registračních údajů, 

• zahájení rekonstrukce. 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 126 117 120 120 120 

  Je těžké předpokládat, jaký bude vývoj počtu klientů odlehčovací služby, 
neboť to ovlivňuje více faktorů, např. délka pobytů jednotlivých klientů 
aj. 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel Charity Prostějov - vedoucí Domova Daliborka 
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Opatření 1.6 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 2259725 
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním 
onemocněním (18 - nad 80 let) - spádová oblast Prostějov 
a jeho blízké okolí, dále pak město Konice a jeho blízké 
okolí 
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní 
Provozní doba: ambulantní služba: 07:30-15:00 hod. 
terénní služba: St: a Pá: 9:00-11:30, 13:00-14:30 hod.                      
(v odůvodněných případech je možné terénní službu poskytnout 
dle potřeb uživatele) 
Dopad na cílovou skupinu: služba podporuje osoby 
s chronickým duševním onemocněním v začlenění do 
běžného života formou podpory v oblasti samostatnosti, 
soběstačnosti a nezávislosti s využitím specifických činností 
rozvíjejících sociální a pracovní dovednosti.  
Doložení potřebnosti:  
• Výzkum potřebnosti: str. 40, 65, 69.  
• 25 uzavřených smluv s klienty.  
Okamžitá kapacita: 
• skupinové aktivity v ambulantní formě je 10 klientů,  
• individuální práce jsou 2 klienti,  
• celková okamžitá kapacita zařízení nesmí překročit 10 

klientů,  
• v terénní formě v rámci individuálního setkání je 

okamžitá kapacita 1 klient. 
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – sociální 
rehabilitace 
01/2020-12/2021 - zajišťování zdrojů financování na 
rekonstrukci kvůli možnosti přestěhování služby do budovy 
ve vlastnictví Charity, zahájení rekonstrukce. 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 32 34 34 36 36 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Statutární zástupce Charity Prostějov - ředitel organizace      
a vedoucí služby 

 

Opatření 1.7 Zachování a rozvoj Domova se zvláštním režimem (§ 50) 
Víceměřice 

Popis opatření 

Identifikátor: 2424722 
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním 
onemocněním 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: 24 hodin denně 
Dopad na cílovou skupinu: poskytnuté bezpečné a důstojné 
prostředí lidem s chronickým duševním onemocněním, 
kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jsou 
podporování citlivým způsobem tak, aby byly uspokojeny 
jejich potřeby a zachovány jejich zvyklosti. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – domov se 
zvláštním režimem 
• navýšení kapacity služby na základě zvýšené poptávky - 

využití stávajících prostor 
• podání žádosti na výstavbu nové budovy 
• zahájení výstavby 
• rozvoj služby je plánován do roku 2023 s plánovanou 

kapacitou 72 klientů s přiměřeným nárůstem 
personálního zabezpečení PR
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – sociální 
rehabilitace 
01/2020-12/2021 - zajišťování zdrojů financování na 
rekonstrukci kvůli možnosti přestěhování služby do budovy 
ve vlastnictví Charity, zahájení rekonstrukce. 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 32 34 34 36 36 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Statutární zástupce Charity Prostějov - ředitel organizace      
a vedoucí služby 

 

Opatření 1.7 Zachování a rozvoj Domova se zvláštním režimem (§ 50) 
Víceměřice 

Popis opatření 

Identifikátor: 2424722 
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním 
onemocněním 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: 24 hodin denně 
Dopad na cílovou skupinu: poskytnuté bezpečné a důstojné 
prostředí lidem s chronickým duševním onemocněním, 
kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jsou 
podporování citlivým způsobem tak, aby byly uspokojeny 
jejich potřeby a zachovány jejich zvyklosti. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – domov se 
zvláštním režimem 
• navýšení kapacity služby na základě zvýšené poptávky - 

využití stávajících prostor 
• podání žádosti na výstavbu nové budovy 
• zahájení výstavby 
• rozvoj služby je plánován do roku 2023 s plánovanou 

kapacitou 72 klientů s přiměřeným nárůstem 
personálního zabezpečení 
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Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 27 27 27 36 36 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitel Domova u rybníka Víceměřice, příspěvková 
organizace 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 3431782 
Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností z důvodu 
zdravotního postižení 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: 24 hodin denně 
Dopad na cílovou skupinu: poskytnuté bezpečné a důstojné 
prostředí lidem se zdravotním postižením, kteří nemohou 
žít ve svém přirozeném prostředí. Jsou podporování 
citlivým způsobem tak, aby byly uspokojeny jejich potřeby                   
a zachovány jejich zvyklosti. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování sociální služby – domov pro 
osoby se zdravotním postižením 
01/2020-12/2021 - snižování kapacity - nedostatek 
zájemců o službu 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 145 145 140 125 125 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitel Domova u rybníka Víceměřice, příspěvková 
organizace 

 
 

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

Popis opatření Identifikátor: 3361 845 PR
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Cílová skupina: děti od 4 let věku, mladí lidé a dospělé 
osoby ve věku do 50 let se zdravotním postižením -  
převážně          s postižením mentálním, s poruchami 
autistického spektra, s tělesným nebo kombinovaným 
postižením  
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba:  
 celoročně dle potřeb uživatelů Po-Pá: 06:00-16:00 

hod. 
 jednorázové aktivity a fakultativní služby (výlety, 

exkurze, poznávací vycházky, kulturní akce, apod.) dle 
vlastního výběru také v době víkendů 

Dopad na cílovou skupinu: posláním sociální služby denní 
stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním 
postižením je rozvoj individuality každého uživatele 
směrem k rozšiřování jeho osobních možností, vedoucích 
k seberealizaci a začlenění do běžného způsobu života 
svých vrstevníků - tedy zvýšení kvality života dětí, mládeže              
a dospělých osob se zdravotním znevýhodněním i jejich 
rodin. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100, 
101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby denní 
stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním 
postižením,  
schválená kapacita služby dle registrace KÚ OK je 90 osob 
plánovaná kapacita uživatelů v letech 2019-2021 je  85-87 
uživatelů                                                              
09/2019-12/2019 - investice 
zvedací plošina do „svozového“ vozidla                80 000,- Kč     
obnovení výpočetní techniky pro uživatele        180 000,- Kč      
01/2020-12/2020 - investice 
hydraulický zvedák                                                 400 000,- Kč     
polohovací lůžka                                                     100 000,- Kč     PR
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Cílová skupina: děti od 4 let věku, mladí lidé a dospělé 
osoby ve věku do 50 let se zdravotním postižením -  
převážně          s postižením mentálním, s poruchami 
autistického spektra, s tělesným nebo kombinovaným 
postižením  
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba:  
 celoročně dle potřeb uživatelů Po-Pá: 06:00-16:00 

hod. 
 jednorázové aktivity a fakultativní služby (výlety, 

exkurze, poznávací vycházky, kulturní akce, apod.) dle 
vlastního výběru také v době víkendů 

Dopad na cílovou skupinu: posláním sociální služby denní 
stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním 
postižením je rozvoj individuality každého uživatele 
směrem k rozšiřování jeho osobních možností, vedoucích 
k seberealizaci a začlenění do běžného způsobu života 
svých vrstevníků - tedy zvýšení kvality života dětí, mládeže              
a dospělých osob se zdravotním znevýhodněním i jejich 
rodin. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100, 
101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby denní 
stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním 
postižením,  
schválená kapacita služby dle registrace KÚ OK je 90 osob 
plánovaná kapacita uživatelů v letech 2019-2021 je  85-87 
uživatelů                                                              
09/2019-12/2019 - investice 
zvedací plošina do „svozového“ vozidla                80 000,- Kč     
obnovení výpočetní techniky pro uživatele        180 000,- Kč      
01/2020-12/2020 - investice 
hydraulický zvedák                                                 400 000,- Kč     
polohovací lůžka                                                     100 000,- Kč     
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01/2021-12/2021 
manipulační závěsný systém                                   800 000,- 
Kč    
interaktivní tabule                                                    100 000,- 
Kč     
Odborné, organizační, personální a ekonomické zajištění 
poskytované sociální služby denní stacionář ve dvou 
odděleních pro mládež a dospělé osoby se ZP s možností 
celodenního pobytu, pro děti se ZP s možností pobytu 
v době před vyučováním a po vyučování, ve škole pro žáky 
se specifickými výukovými potřebami s možností využívání 
všech služeb denního stacionáře dle vlastního výběru. 
Zachování služeb vlastního NZZ v oblasti rehabilitace              
a klinická logopedie, 
jednorázové aktivity a fakultativní služby (výlety, exkurze, 
poznávací vycházky, kulturní akce, apod.) dle výběru 
uživatelů. 
Zvýšení informovanosti široké i odborné veřejnosti o 
sociální službě denní stacionář. Vzhledem ke změně 
struktury            a individuálních potřeb uživatelů služba 
potřebuje služba rozšířit a zkvalitnit stávající vybavení 
zejména kompenzační pomůcky, zvedáky, polohovací 
lůžka, apod.  

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 77 82 85 86 87 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitelka zařízení - LIPKA, z.s. Prostějov 

 

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

Popis opatření Identifikátor:     7845129 
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, které jsou PR
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schopny alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve 
vlastní domácnosti ve věku do 60. let  
Služba chráněné bydlení byla vybudována v rámci investičního 
projektu „Mám kam jít“ (CZ. 1.12/2.2.00/29.01466), který byl 
podpořen v rámci Regionálního operačního programu Střední 
Morava a Magistrátem města Prostějova. Její provoz byl zahájen 
v roce 2015. Kapacita služby je 14 osob. 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: celoroční, nepřetržitá. 
Dopad na cílovou skupinu: chráněné bydlení, jako moderní 
forma sociální služby nabízí uživatelům potřebnou podporu 
a péči, napomáhá řešit jejich nepříznivou situaci -  
uživatele neizoluje, nevytváří jeho závislost na sociálních 
službách, ale naopak přibližuje je k  běžnému životu 
populace. Umožňuje lidem se zdravotním znevýhodněním 
začlenit se mezi zdravou populaci a žít běžným způsobem 
života svých vrstevníků.   
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100, 
101, kapacita služby je plně využívána.   

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby - chráněné 
bydlení pro dospělé osoby se zdravotním postižením 
• investice - zajistit výměnu podlah v jednom bytě 

(náklady 280 až 300 000,- Kč)     
• vymalování, drobné opravy vnitřních omítek v objektu 

(náklady 150-180 000,- Kč)   

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 16 16 14 15 16 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitelka zařízení - LIPKA, z.s. Prostějov 

 

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

Popis opatření Identifikátor:   1178467 
Cílová skupina: dospělé osoby se zdravotním postižením, PR
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schopny alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve 
vlastní domácnosti ve věku do 60. let  
Služba chráněné bydlení byla vybudována v rámci investičního 
projektu „Mám kam jít“ (CZ. 1.12/2.2.00/29.01466), který byl 
podpořen v rámci Regionálního operačního programu Střední 
Morava a Magistrátem města Prostějova. Její provoz byl zahájen 
v roce 2015. Kapacita služby je 14 osob. 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: celoroční, nepřetržitá. 
Dopad na cílovou skupinu: chráněné bydlení, jako moderní 
forma sociální služby nabízí uživatelům potřebnou podporu 
a péči, napomáhá řešit jejich nepříznivou situaci -  
uživatele neizoluje, nevytváří jeho závislost na sociálních 
službách, ale naopak přibližuje je k  běžnému životu 
populace. Umožňuje lidem se zdravotním znevýhodněním 
začlenit se mezi zdravou populaci a žít běžným způsobem 
života svých vrstevníků.   
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100, 
101, kapacita služby je plně využívána.   

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby - chráněné 
bydlení pro dospělé osoby se zdravotním postižením 
• investice - zajistit výměnu podlah v jednom bytě 

(náklady 280 až 300 000,- Kč)     
• vymalování, drobné opravy vnitřních omítek v objektu 

(náklady 150-180 000,- Kč)   

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 16 16 14 15 16 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitelka zařízení - LIPKA, z.s. Prostějov 

 

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

Popis opatření Identifikátor:   1178467 
Cílová skupina: dospělé osoby se zdravotním postižením, 
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vlivem kterého mají ztížený přístup k pracovnímu uplatnění 
na chráněném či volném trhu práce a jsou ohroženi 
sociálním vyloučením 
Sociálně terapeutická dílna byla vybudována v rámci investičního 
projektu „Mám kam jít“ (CZ. 1.12/2.2.00/29.01466), který byl 
podpořen v rámci Regionálního operačního programu Střední 
Morava a Magistrátem města Prostějova. V podobě cukrárny pro 
veřejnost byl zahájen v roce 2015 s momentální kapacitou 6 
osob. 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: Po-Pá: 09:00-17:00 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: sociálně terapeutická dílna 
umožňuje svým uživatelům žít aktivním způsobem života. 
Prostřednictvím pracovní terapie a zapojení do 
každodenního provozu cukrárny si postupně utvářejí 
pracovní návyky a zvyšují si pracovní dovednosti tak, aby 
byla postupně snižována jejich závislost na sociálních 
službách a zvyšovány možnosti jejich sociálního začlenění. 
Doložení potřebnosti:  
• Výzkum potřebnosti: kap 4, str. 100 
• kapacita služby je 6 osob a je plně využívána. U čtyř 

uživatelů se podařilo zajistit pracovní uplatnění na 
chráněném trhu práce.  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování realizace služby sociálně 
terapeutické dílny 
09/2019-12/2020 
• rozšířit technické zázemí provozu sociálně 

terapeutické dílny (cukrárny pro veřejnost) např. 
kávovar, pečící trouba, chladicí box, apod.: náklady 100 
000,- Kč,  

• rozšířit materiální vybavení provozu sociálně 
terapeutické dílny, např. sklo, servírovací předměty, 
drobné ruční nástroje a pomůcky: náklady 50 000,- Kč. 
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Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 11 12 12 13 14 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitelka zařízení - LIPKA, z.s. Prostějov 

 
 

Opatření 1.12 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 1181164 
Cílová skupina: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby 
s chronickým onemocněním 
Forma poskytování služby: terénní služba   
Provozní doba: nepřetržitá 
Dopad na cílovou skupinu: posláním služeb osobní 
asistence v regionu Prostějov, je pomoc seniorům               
a zdravotně postiženým, kteří potřebují péči jiné osoby, 
zachovat stávající způsob života a poskytovat jim 
individuální služby osobní asistence tak, aby mohli dle 
svého výběru žít v přirozeném prostředí - vlastní 
domácnosti. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap 4., str. 101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – osobní 
asistence 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 35 35 35 35 35 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitel - Pomocná ruka na pomoc starým                                  
a handicapovaným občanům, z. s. 
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Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 11 12 12 13 14 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitelka zařízení - LIPKA, z.s. Prostějov 

 
 

Opatření 1.12 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 1181164 
Cílová skupina: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby 
s chronickým onemocněním 
Forma poskytování služby: terénní služba   
Provozní doba: nepřetržitá 
Dopad na cílovou skupinu: posláním služeb osobní 
asistence v regionu Prostějov, je pomoc seniorům               
a zdravotně postiženým, kteří potřebují péči jiné osoby, 
zachovat stávající způsob života a poskytovat jim 
individuální služby osobní asistence tak, aby mohli dle 
svého výběru žít v přirozeném prostředí - vlastní 
domácnosti. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap 4., str. 101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – osobní 
asistence 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 35 35 35 35 35 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitel - Pomocná ruka na pomoc starým                                  
a handicapovaným občanům, z. s. 
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Opatření 1.13 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 2026800 
Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením  
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní  
Provozní doba:  
ambulantní forma: Po:  14:00-16:30 a Čt: 09:00-12:00 hod. 
terénní forma je realizována dle předem stanoveného 
měsíčního plánu.  
Dopad na cílovou skupinu: 
• zvyšování sebevědomí a soběstačnosti,  
• začlenění do společnosti, navazování nových kontaktů     

a přátelství (zrušení izolace, změna stereotypu), 
• vytvoření prostoru pro smysluplné využití volného 

času,  
• podpora samostatnosti při řešení životních situací. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – sociálně 
aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením 
• ambulantně jsou realizovány výchovně vzdělávací 

aktivity a sociálně terapeutické programy, zaměřené 
na rozvoj schopností a dovedností, které mohou 
přispívat ke kompenzaci zrakové nedostatečnosti  

• terénní forma služby je zaměřena na pohybové 
aktivity, turistické vycházky, sportovní akce, návštěvy 
divadel, muzeí (s možností haptických ukázek)               
a vzdělávacích aktivit - exkurze 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 160 160 180 185 185 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Prezident - Sjednocené organizace nevidomých                       
a slabozrakých ČR z. s. - odbočka Prostějov PR
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Opatření 1.14 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 3893069  
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením, 
nedoslýchavé, neslyšící, ohluchlé, osoby s tinnitem až po 
nositele kochleárních implantátů, popřípadě osoby                 
s kombinovanými vadami, z nichž jedno je sluchové 
postižení 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba:       Út: 08:30-11:30  13:00-16:00 
                                   St: 08:30-11:30  13:00-16:30 
Dopad na cílovou skupinu:  
• lepší dostupnost pro využívání služby uživateli se 

sluchovým postižením, uspokojení poptávky po službě, 
zabránění sociální izolaci novým uživatelům, zvýšení 
kvality života, navazování nových vztahů, 

• pomoc v oblasti volného času, účasti na společenském 
životě, snadnější využívání veřejných institucí a služeb, 
podpora sociálního začlenění. 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap 4, str. 101 
Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – odborné 
sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 212 231 245 260 270 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitel -  Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., 
Poradenské centrum Prostějov, p. s.     
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Opatření 1.14 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 3893069  
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením, 
nedoslýchavé, neslyšící, ohluchlé, osoby s tinnitem až po 
nositele kochleárních implantátů, popřípadě osoby                 
s kombinovanými vadami, z nichž jedno je sluchové 
postižení 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba:       Út: 08:30-11:30  13:00-16:00 
                                   St: 08:30-11:30  13:00-16:30 
Dopad na cílovou skupinu:  
• lepší dostupnost pro využívání služby uživateli se 

sluchovým postižením, uspokojení poptávky po službě, 
zabránění sociální izolaci novým uživatelům, zvýšení 
kvality života, navazování nových vztahů, 

• pomoc v oblasti volného času, účasti na společenském 
životě, snadnější využívání veřejných institucí a služeb, 
podpora sociálního začlenění. 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap 4, str. 101 
Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – odborné 
sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 212 231 245 260 270 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitel -  Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., 
Poradenské centrum Prostějov, p. s.     
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Opatření 1.15 

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

Popis opatření 

Identifikátor:  3426807 
Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením, Věková 
kategorie klientů: dorost (15-18 let) - mladí dospělí (19-26 
let) - dospělí (27-64 let) - mladší senioři (65-80 let) - starší 
senioři (nad 80 let)  
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní 
Provozní doba: ambulantní služba 08:00-11:00 hod   
                             terénní služba  11:00-12:00 hod   
08:00-11:30 - Prostějov - lektor PC (po předchozí 
telefonické domluvě), 12:00-15:00 - Prostějov - lektor PC 
(po předchozí telefonické domluvě)   
Dopad na cílovou skupinu: udržení a rozvíjení sociálních 
kontaktů pomocí aktivit a socioterapeutických činností           
a ovládání náročných elektronických kompenzačních 
pomůcek, začlenění do společnosti.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: str. 100.  
Sociálně aktivizační služba je v Prostějově jedinečná svým 
obsahovým zaměřením i zacílením na zrakově postižené 
uživatele. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019- 12/2021 - zachování sociální služby – sociálně 
aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 21 23 23 23 23 

 

Zodpovědný 
realizátor 

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

Popis opatření 

Identifikátor:  2092050     
Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením, věková 
kategorie: dorost (15-18 let) - mladí dospělí (19-26 let) - 
dospělí (27-64 let) - mladší senioři (65-80 let) - starší 
senioři (nad 80 let) 
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní 
Provozní doba:   ambulantní služba: Po: 8:00-13:00 hod.  
                               terénní služba Po: 13:00-14:00 hod.  
Dopad na cílovou skupinu: rozvíjení schopností a 
dovedností lidí se zrakovým postižením, které jim 
pomohou uplatnit se na trhu práce, získání a udržení 
zaměstnání. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: str. 64. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby - sociální 
rehabilitace  

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 12 14 12 12 12 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitel - TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Regionální 
středisko Prostějov  

 

Opatření 1.17 Zachování a rozvoj domova pro osoby se zdravotním 
postižením (§ 48) v Domově „Na Zámku“ p. o. Nezamyslice  

Popis opatření 

Identifikátor:    6214333 
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, jejichž 
situace vyžaduje individuálně určenou podporu a pomoc 
jiné osoby  
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: nepřetržitá 
Dopad na cílovou skupinu: poskytnuté bezpečné a důstojné PR
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Opatření 1.16 
Zachování terénní i ambulantní služby sociální rehabilitace 
(§ 70)  - TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Regionální středisko 
Prostějov 

Popis opatření 

Identifikátor:  2092050     
Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením, věková 
kategorie: dorost (15-18 let) - mladí dospělí (19-26 let) - 
dospělí (27-64 let) - mladší senioři (65-80 let) - starší 
senioři (nad 80 let) 
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní 
Provozní doba:   ambulantní služba: Po: 8:00-13:00 hod.  
                               terénní služba Po: 13:00-14:00 hod.  
Dopad na cílovou skupinu: rozvíjení schopností a 
dovedností lidí se zrakovým postižením, které jim 
pomohou uplatnit se na trhu práce, získání a udržení 
zaměstnání. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: str. 64. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby - sociální 
rehabilitace  

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 12 14 12 12 12 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitel - TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Regionální 
středisko Prostějov  

 

Opatření 1.17 Zachování a rozvoj domova pro osoby se zdravotním 
postižením (§ 48) v Domově „Na Zámku“ p. o. Nezamyslice  

Popis opatření 

Identifikátor:    6214333 
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, jejichž 
situace vyžaduje individuálně určenou podporu a pomoc 
jiné osoby  
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: nepřetržitá 
Dopad na cílovou skupinu: poskytnuté bezpečné a důstojné 

95 
 

prostředí lidem se zdravotním postižením, kteří nemohou 
žít ve svém přirozeném prostředí. Jsou podporování 
citlivým způsobem tak, aby byly uspokojeny jejich potřeby                   
a zachovány jejich zvyklosti. Nabídka a rozsah služeb jsou 
přizpůsobeny individuálním potřebám a požadavkům 
jednotlivce.   
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 2.2, str. 
33-37, kap. 3.2, str. 56, kap. 3.3, str. 63-65, kap. 3.9, str. 97        
a kap. 4, sociotechnická doporučení str. 99 a 100 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021- zachování sociální služby – domov pro 
osoby se zdravotním postižením 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 115 115 115 115 115 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitelka Domova „Na Zámku“, příspěvková organizace 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 2426705 
Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, senioři 
Forma poskytování služby: ambulantní  
Provozní doba: Po: St 09:00-16:00 hod., Út: Čt 09:00-15:00 
hod., Pá: 09:00-13:00 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: napomáháme osobám 
s tělesným postižením a seniorům ke zlepšení a zachování 
dobré fyzické a psychické kondice po co nejdelší dobu, a 
také se co nejlépe orientovat v sociální oblasti a tím ke 
snadnějšímu překonávání obtíží  každodenního života 
s tělesným postižením. Kapacita služby je momentálně 10 
intervencí denně. 
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Doložení potřebnosti: kapacita služby je plně využívána 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – sociálně 
aktivizační služby  
• organizace ozdravných rekondičních pobytů a 

jednodenních poznávacích zájezdů,  
• poskytování odborného sociálního poradenství 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 388 317 350 375 380 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitel - předseda spolku Svazu tělesně postižených ČR, 
okresní organizace Prostějov 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor:  3622359 
Cílová skupina: senioři od 65 let, osoby s chronickým 
onemocněním od 27 let a osoby v krizi (od 18 let) 
Forma poskytování služby: ambulantní služba 
Provozní doba: denní: 07:00-15:30 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: 
• poskytovat informace jak zvládat obtížnou životní 

situaci, 
• poskytovat podporu osobám, které trpí závažným 

onemocněním. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap 4, str. 101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – odborné 
sociální poradenství 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 0 0 312 350 400 
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Doložení potřebnosti: kapacita služby je plně využívána 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – sociálně 
aktivizační služby  
• organizace ozdravných rekondičních pobytů a 

jednodenních poznávacích zájezdů,  
• poskytování odborného sociálního poradenství 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 388 317 350 375 380 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitel - předseda spolku Svazu tělesně postižených ČR, 
okresní organizace Prostějov 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor:  3622359 
Cílová skupina: senioři od 65 let, osoby s chronickým 
onemocněním od 27 let a osoby v krizi (od 18 let) 
Forma poskytování služby: ambulantní služba 
Provozní doba: denní: 07:00-15:30 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: 
• poskytovat informace jak zvládat obtížnou životní 

situaci, 
• poskytovat podporu osobám, které trpí závažným 

onemocněním. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap 4, str. 101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování sociální služby – odborné 
sociální poradenství 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 0 0 312 350 400 
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Zodpovědný 
realizátor 

Ředitel, předsedkyně představenstva - Středomoravská 
nemocniční a.s. 

 
 
2.4.2. Cíle a opatření návazných služeb 

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

Opatření 2.1 Zachování pravidelné činnosti zapsaného spolku Prostějovští 
vozíčkáři 

Popis opatření 

Cílová skupina: Prostějovští vozíčkáři 
Forma poskytování služby: ambulantní  
Provozní doba: pravidelné schůze 1x za 2 měsíce, 
jednorázové aktivity dle dohody 
Dopad na cílovou skupinu:  
• edukace tělesného zdravotního postižení, 
• nabídka možností pohybových aktivit osob s tělesným 

postižením, 
• socializace tělesně postižených. 
Doložení potřebnosti: ve spolku Prostějovští vozíčkáři je 15 
členů, kteří se pravidelně účastní aktivit, které jsou 
důležitou součástí jejich života. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021  
• neformální poradenská činnost, 
• výměna zkušeností při kompenzaci tělesného 

postižení. 
Zodpovědný 
realizátor Předsedkyně zapsaného spolku Prostějovští vozíčkáři 

 

Opatření 2.2 Podpora udržení Půjčovny kompenzačních pomůcek Charity 
Prostějov 

Popis opatření 
Cílová skupina: osoby, které jsou v důsledku poranění nebo 
onemocnění nuceni dočasně nebo trvale používat 
kompenzační pomůcky 
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Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: Po-Pá: 07:00-15:30  
Dopad na cílovou skupinu: pomoc při zvládání obtížné 
zdravotní situace, která je způsobena poraněním nebo 
onemocněním. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: str. 39-41  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování služby na území okresu 
Prostějov 

Zodpovědný 
realizátor  Ředitel Charity Prostějov c.o. 

 

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

Popis opatření 

Cílová skupina: osoby s omezenou pohyblivostí nebo 
sníženou soběstačností způsobenou věkem, nemocí, 
úrazem a osoby v terminálním stádiu onemocnění 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: 7 dní v týdnu 24 hodin denně 
Dopad na cílovou skupinu: poskytování kvalitní odborné 
zdravotnické služby v domácnostech klientů ve spolupráci     
s ošetřujícím lékařem a rodinou v případě paliativní péče 
zmírnění utrpení a zachování kvality života. Součástí služby 
je také půjčovna kompenzačních pomůcek, které slouží 
občanům, kteří jsou v důsledku poranění nebo 
onemocnění nuceni dočasně nebo trvale tyto pomůcky 
používat.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: str. 39-41  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021- zachování služby na území okresu 
Prostějov 

Zodpovědný 
realizátor  Ředitel Charity Prostějov c.o. 
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Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: Po-Pá: 07:00-15:30  
Dopad na cílovou skupinu: pomoc při zvládání obtížné 
zdravotní situace, která je způsobena poraněním nebo 
onemocněním. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: str. 39-41  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování služby na území okresu 
Prostějov 

Zodpovědný 
realizátor  Ředitel Charity Prostějov c.o. 

 

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

Popis opatření 

Cílová skupina: osoby s omezenou pohyblivostí nebo 
sníženou soběstačností způsobenou věkem, nemocí, 
úrazem a osoby v terminálním stádiu onemocnění 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: 7 dní v týdnu 24 hodin denně 
Dopad na cílovou skupinu: poskytování kvalitní odborné 
zdravotnické služby v domácnostech klientů ve spolupráci     
s ošetřujícím lékařem a rodinou v případě paliativní péče 
zmírnění utrpení a zachování kvality života. Součástí služby 
je také půjčovna kompenzačních pomůcek, které slouží 
občanům, kteří jsou v důsledku poranění nebo 
onemocnění nuceni dočasně nebo trvale tyto pomůcky 
používat.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: str. 39-41  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021- zachování služby na území okresu 
Prostějov 

Zodpovědný 
realizátor  Ředitel Charity Prostějov c.o. 
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Opatření 2.4 
Zachování volnočasových aktivit rodin s dítětem se 
zdravotním postižením prostřednictvím Asociace rodičů         
a přátel dětí ČR, Klubu Radost v Prostějově 

Popis opatření 

Cílová skupina: děti a mládež se zdravotním postižením 
Provozní doba: dle programu 
Dopad na cílovou skupinu: integrace dětí a mládeže se 
zdravotním postižením do běžné společnosti, 
psychorehabilitace rodin, pořádání víkendových akcí pro 
rodiny se zdravotně postiženým dítětem v době prázdnin 
pořádání týdenních a čtrnáctidenních pobytů v zahraničí        
u moře v době prázdnin pořádání pobytů v ČR.  
Doložení potřebnosti: doloženo naplněností aktivit a 
počtem členů (33 osob ročně), který se každoročně 
zvyšuje. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování služby - 1x měsíčně pořádané 
akce, o prázdninách pobytové akce 

Zodpovědný 
realizátor 

Předseda a místopředseda Klubu Radost - Asociace rodičů    
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Radost 
Prostějov 
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Opatření 2.5 Zachování poradenské a klubové činnosti pro osoby se 
stomií, prostřednictvím Klubu stomiků z.s., Prostějov 

Popis opatření 

Cílová skupina: osoby s trvalými následky závažného 
onemocnění: (s kolo, ileo nebo urostomií) 
Forma poskytování služby: spolková činnost 
Provozní doba: dle potřeb členů klubu 
Dopad na cílovou skupinu:  
• dobrovolná pacientská organizace, sdružující stomiky 

na okrese Prostějov,  
• pomáhá řešit problémy zdravotní, sociální a psychické, 

které jsou spojené s návratem stomika do normálního 
života. 

Doložení potřebnosti: počet členů v Prostějově (40 osob 
ročně), v ČR žije více než 10 000 stomiků. Č. ILCO je jediná 
organizace, která se věnuje stomikům. Více na www.ilco.cz 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování celoroční spolkové činnosti: 
4x členská schůze, besedy, přednášky, prezentace, 
rekondiční pobyty, rehabilitační zájezdy, účast na 
projektech o prevenci rakoviny a dobrovolnická činnost. 

Zodpovědný 
realizátor Výbor - statutární a výkonný orgán spolku 

 

Opatření 2.6 Zachování poradní a sdílecí skupiny rodičů dětí s PAS  

Popis opatření 

Cílová skupina: rodiny s dětmi s PAS 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: úřední hodiny Magistrátu města Prostějova 
Dopad na cílovou skupinu: dostupné poradenství rodinám 
s dětmi s PAS, podpora rodinám, možnost sdílet zkušenosti 
ve skupině rodičů dětí s PAS. 
Doložení potřebnosti: doložení využívaností služby                
a počtem podpořených rodin. PR
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Opatření 2.5 Zachování poradenské a klubové činnosti pro osoby se 
stomií, prostřednictvím Klubu stomiků z.s., Prostějov 

Popis opatření 

Cílová skupina: osoby s trvalými následky závažného 
onemocnění: (s kolo, ileo nebo urostomií) 
Forma poskytování služby: spolková činnost 
Provozní doba: dle potřeb členů klubu 
Dopad na cílovou skupinu:  
• dobrovolná pacientská organizace, sdružující stomiky 

na okrese Prostějov,  
• pomáhá řešit problémy zdravotní, sociální a psychické, 

které jsou spojené s návratem stomika do normálního 
života. 

Doložení potřebnosti: počet členů v Prostějově (40 osob 
ročně), v ČR žije více než 10 000 stomiků. Č. ILCO je jediná 
organizace, která se věnuje stomikům. Více na www.ilco.cz 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování celoroční spolkové činnosti: 
4x členská schůze, besedy, přednášky, prezentace, 
rekondiční pobyty, rehabilitační zájezdy, účast na 
projektech o prevenci rakoviny a dobrovolnická činnost. 

Zodpovědný 
realizátor Výbor - statutární a výkonný orgán spolku 

 

Opatření 2.6 Zachování poradní a sdílecí skupiny rodičů dětí s PAS  

Popis opatření 

Cílová skupina: rodiny s dětmi s PAS 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: úřední hodiny Magistrátu města Prostějova 
Dopad na cílovou skupinu: dostupné poradenství rodinám 
s dětmi s PAS, podpora rodinám, možnost sdílet zkušenosti 
ve skupině rodičů dětí s PAS. 
Doložení potřebnosti: doložení využívaností služby                
a počtem podpořených rodin. 
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování služby poradenství na 
odboru sociálních věcí, setkávání rodičů dětí s PAS 

Zodpovědný 
realizátor 

Koordinační pracovník pro kontakt s rodinami s dětmi 
s PAS sídlící na Odboru sociálních věcí Magistrátu města 
Prostějova 

 

Opatření 2.7 

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

Popis opatření 

Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením  
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní  
Provozní doba: Po-Pá: 8h/týden  
Dopad na cílovou skupinu: zvyšování sebevědomí                     
a soběstačnosti a podpora při řešení životních situací. 
Doložení potřebnosti: Využití služby (50 osob ročně) 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování dobrovolné dopomoci 
během celého týdne. Získávání nových dobrovolníků 
prostřednictvím prezentací a zveřejněním letáků v místním 
tisku a na webových stránkách.   

Zodpovědný 
realizátor 

Prezident - Sjednocené organizace nevidomých                         
a slabozrakých ČR z.s. - odbočka Prostějov   

 

Opatření 2.8 

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

Popis opatření 

Cílová skupina: dospělí a děti s celiakií a Duhringovou 
dermatitidou 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: pravidelné schůzky 2x měsíčně a podzimní PR
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kursy bezlepkového pečení (září - prosinec) 
Dopad na cílovou skupinu: dostupné neformální 
poradenství, zvýšení uvědomění pacientů o dietě a zvýšení 
dovedností v oblasti přípravy bezlepkové stravy. 
Doložení potřebnosti:  
neustálý nárůst pacientů s celiakiií a Duhringovou 
dermatitidou, kteří potřebují radu a pomoc 
s nastartováním diety (60 osob ročně). 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - pravidelné schůzky v zasedací místnosti 
Kostelecká 17, krátkodobé kurzy bezlepkového pečení na 
ZŠ Melantrichova 

Zodpovědný 
realizátor 

 Předsedkyně - zapsaného spolku Sedmikráska - sdružení 
rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis 
herpetiformisd Duhring. 

 

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

Popis opatření 

Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, senioři 
Forma poskytování služby: ambulantní  
Provozní doba: Po, St: 09:00-16:00 hod., Út, Čt: 09:00-
15:00 hod., Pá: 09:00-13:00 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečení kvalitnějšího života      
s využitím kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 
Kapacita služby 10 intervencí denně. 
Doložení potřebnosti: kapacita služby je naplněna. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování půjčování kompenzačních          
a rehabilitačních pomůcek osobám s tělesným postižením      
a seniorům a to jak na přechodnou dobu, tak i po delší 
časové období (dle individuální potřeby každého klienta) 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel - Předseda spolku 
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kursy bezlepkového pečení (září - prosinec) 
Dopad na cílovou skupinu: dostupné neformální 
poradenství, zvýšení uvědomění pacientů o dietě a zvýšení 
dovedností v oblasti přípravy bezlepkové stravy. 
Doložení potřebnosti:  
neustálý nárůst pacientů s celiakiií a Duhringovou 
dermatitidou, kteří potřebují radu a pomoc 
s nastartováním diety (60 osob ročně). 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - pravidelné schůzky v zasedací místnosti 
Kostelecká 17, krátkodobé kurzy bezlepkového pečení na 
ZŠ Melantrichova 

Zodpovědný 
realizátor 

 Předsedkyně - zapsaného spolku Sedmikráska - sdružení 
rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis 
herpetiformisd Duhring. 

 

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

Popis opatření 

Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, senioři 
Forma poskytování služby: ambulantní  
Provozní doba: Po, St: 09:00-16:00 hod., Út, Čt: 09:00-
15:00 hod., Pá: 09:00-13:00 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečení kvalitnějšího života      
s využitím kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 
Kapacita služby 10 intervencí denně. 
Doložení potřebnosti: kapacita služby je naplněna. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zachování půjčování kompenzačních          
a rehabilitačních pomůcek osobám s tělesným postižením      
a seniorům a to jak na přechodnou dobu, tak i po delší 
časové období (dle individuální potřeby každého klienta) 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel - Předseda spolku 
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3. PRACOVNÍ SKUPINA RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ 
 

 Seznam členů 3.1.
Mgr. Bezdomnikov 
David 
Vedoucí PS 

Společnost Podané ruce o.p.s. 

Mgr. Bc. Dočkalová 
Pavlína Magistrát města Prostějova - odd. soc. prevence 

Bc. Podloucká Jevgenija Romodrom o.p.s 
Mgr. Recová Vlasta PPP a SPC OK, pracoviště Prostějov 
Mgr. Martina Tihlářová Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc 
Mgr. Ticháčková 
Miroslava SOS vesničky - KOMPAS 

Mgr. Bc. Vejmělková 
Marcela 

Magistrát města Prostějova - odd. sociálně právní 
ochrany dětí 

Ing. Zapletalová Jitka Mateřské centrum z.s., Prostějov 
 

 Popis cílové skupiny 3.2.
Rodinu můžeme vnímat jako malou sociální skupinu osob, které jsou 
navzájem spojeny příbuzenskými vztahy, ale také i jinými obdobnými vztahy 
a především společným způsobem života. Rodina je dle sociologického 
slovníku definována jako skupina osob přímo spjatých pokrevními svazky 
manželstvím nebo adopcí, jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu 
dětí.  
Cílová skupina zahrnuje:  
• děti bez rodičů  
• záškoláky  
• zneužívané, týrané, šikanované, ohrožené děti a mládež  
• mladistvé delikventy  
• děti a mládež, které netráví volný čas smysluplnou formou  
• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími 

jevy  
• matky/otce s malými dětmi  PR
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• sociálně slabé rodiny  
• asociální prvky v rodině, domácí násilí  
• rodiny s dětmi s handicapem  
• rodiny s adoptovanými dětmi a s dětmi v pěstounské péči  
• osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 
 

 SWOT analýza 3.3.
SILNÉ STRÁNKY 

• Funkční koordinační činnost pracovníků odd. sociálně právní ochrany 
dětí pro řešení aktuální situace klienta. 

• Dostupnost sociálních služeb pro celý správní obvod ORP Prostějov - 
Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc, SOS Kompas Prostějov, 
Poradna pro rodinu, Intervenční centrum při poradně pro rodinu 
(Středisko sociální prevence Olomouc) 

• Dostupnost návazných služeb pro celý správní obvod ORP Prostějov: 
o Romodrom, Dětstký domov Prostějov, Dětský domov Plumlov, 

Pedagogicko psychologická poradna a SPC OK, pracoviště Prostějov, 
SOS Kompas (bezplatné rodinné mediace, asistované kontakty dětí   
s rodiči - jediná organizace na Prostějovsku) 

• Dostačená nabídka placených organizovaných volnočasových aktivit 
v Prostějově 

• Mateřské centrum - preventivní programy na podporu rodiny - 
v Prostějově 

• Fungující síť sociálních služeb a dalších institucí na území města 
Prostějova 

• Existence sociální služby pro Prostějov: 
o ADDAR (azylový dům pro rodiče s dětmi), sociálně - terapeutické 

centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
• Dobře nastavená komunikace mezi poskytovateli 
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SLABÉ STRÁNKY 

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

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

• Nedostatečná kapacita dluhové poradny a aktivní prevence předlužení  
• Nedostatečná kapacita Základních škol v Prostějově (vysoký počet žáků 

ve třídě) 
• Nedostatek podpůrné péče pro děti a mládež 

o Psychologické (např. školní psycholog- základní a střední školství) 
o Školní asistent 
o Psychoterapeut 
o Psychiatr 

• Nedostatečná kapacita a dostupnost sociálních a návazných služeb 
(finanční důvody - personální náklady)   

• Nedostatečné prostory pro sociální služby - nutno využívat komerční 
nájem 

• Nedostatečná informovanost o službách u místních donátorů (SASRD, 
terénní programy) 

• Celkově nedostatečná informovanost o sociálních a návazných službách 
obcí na území SO ORP Prostějov  

• Nedostatek informací o situaci cílové skupiny na obcích SO ORP 
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PŘÍLEŽITOSTI 

• Rozšíření kapacity pobytových soc. služeb pro rodiny s dětmi na území 
SO ORP Prostějov ve spolupráci poskytovatelů soc. služeb a obcí ORP 

• Město Prostějov - možnost vypracování koncepce prostupného bydlení 
• Obce SO ORP: na základě zjišťování potřeb obcí možnost využití 

stávajících budov v majetku obce k přestavbě na sociální byty 
s podporou terénních soc. služeb (SASRD, TP) - ministerstvo dalo pokyn 
pro kraje o obsahu a procesu SPRSS 

• Zpracování akčního plánu jako základní sítě sociálních služeb s možností 
smysluplného spolufinancování obcí SSL 

• Hledání programu na podporu vzniku poradenství pro osoby závislé na 
alkoholu a dluhové poradny 

• Možnost vyjednávání městských a obecních prostor pro poskytování 
sociálních služeb pro děti, rodinu mládež 

 

OHROŽENÍ 

• Systémová nepodpora odborného podpůrného personálu pro ZŠ a MŠ 
ze strany MŠMT 

• Způsob financování rozvoje sociálních služeb včetně stávajících služeb 
• Systémová nepodpora MPSV v motivaci stávajících i budoucích 

pracovníků v přímé péči v sociálních službách 
• Snižování kapacit z důvodu nedostatečných financí ze strany 

Statutárního města Prostějova a obcí a nepodpora ze strany politické 
reprezentace 

• Stávající pravidla sítě sociálních služeb Olomouckého kraje nejsou 
nastavena pro přirozený rozvoj a případný vznik sociálních služeb             
v souvislosti se zjištěnou aktuální potřebností v lokalitách 
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 Přehled cílů a opatření 3.4.

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

 

Cíl č. 1:  Zachování stávajících sociálních služeb  

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

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

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

 

Cíl č. 2: Zachování stávajících návazných služeb 

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

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

Opatření 2.3 Zachování návazné služby Mateřského centra CIPÍSEK 

 

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

Opatření 3.1 Podpora vzniku azylového domu pro rodiny s dětmi 
v Prostějově - Azylové centrum o.p.s. Prostějov 
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3.4.1. Cíle a opatření sociálních služeb 

Cíl č. 1: Zachování stávajících sociálních služeb a návazných služeb 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 9402652  
Cílová skupina: rodiny s dětmi v obtížné životní situaci, 
kterou nejsou schopny vlastními silami překonat a která 
ohrožuje vývoj dítěte a fungování rodiny 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: 8:00-16:30 
Dopad na cílovou skupinu: opatření směřuje k zachování       
a rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
Posláním služby je vyhledávání, motivace, poskytování 
sociální pomoci a poradenství rodinám s dětmi v obtížné 
životní (sociální) situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo 
vylučuje z běžné společnosti, pomoci rodině s problémy, 
které není schopna sama překonat a tyto problémy mají 
negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte, s cílem 
zachování nebo obnovení funkcí rodiny, podpora 
stabilizace sociální situace rodiny. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: doporučení na 
zachování stávajících a následných služeb poskytovaných 
v ORP Prostějov str. 17, respondenty byla vydefinovaná 
oblast dle důležitosti - podpora výchovy dětí, vedení 
domácnosti, str. 41, index potřebnosti z hlediska obcí - 
3,36 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování a rozšíření sociální služby - 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
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3.4.1. Cíle a opatření sociálních služeb 

Cíl č. 1: Zachování stávajících sociálních služeb a návazných služeb 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 9402652  
Cílová skupina: rodiny s dětmi v obtížné životní situaci, 
kterou nejsou schopny vlastními silami překonat a která 
ohrožuje vývoj dítěte a fungování rodiny 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: 8:00-16:30 
Dopad na cílovou skupinu: opatření směřuje k zachování       
a rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
Posláním služby je vyhledávání, motivace, poskytování 
sociální pomoci a poradenství rodinám s dětmi v obtížné 
životní (sociální) situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo 
vylučuje z běžné společnosti, pomoci rodině s problémy, 
které není schopna sama překonat a tyto problémy mají 
negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte, s cílem 
zachování nebo obnovení funkcí rodiny, podpora 
stabilizace sociální situace rodiny. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: doporučení na 
zachování stávajících a následných služeb poskytovaných 
v ORP Prostějov str. 17, respondenty byla vydefinovaná 
oblast dle důležitosti - podpora výchovy dětí, vedení 
domácnosti, str. 41, index potřebnosti z hlediska obcí - 
3,36 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování a rozšíření sociální služby - 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
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Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 58 50 52 52 52 

  Počet klientů = počet podpořených rodin bydlících v SO ORP 
Prostějov   

Zodpovědný 
realizátor Ředitel - Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 4186421 
Cílová skupina: rodiny s dětmi ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 
Forma poskytování služby: terénní a ambulantní 
Provozní doba: Po a St: 07:00-11:30, 12:00-17:00 hod. 
Čt: 07:00-11:30, 12:00-15:00 hod., Pá: 12:00-13:30 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: forma poskytování služby - 
ambulantní, terénní (Prostějovsko, Konicko) Pobočka SOS 
Kompas v Prostějově nabízí své služby rodinám                       
s dítětem/dětmi v nepříznivé sociální situaci, rodinám 
které jsou nebo mohou být ohroženy sociálním vyloučením 
a také rodinám, jejichž funkce je z nějakého důvodu 
narušena. Sociálně aktivizační služba podporuje obnovu 
rodiny a její stabilizaci v jejím přirozeném sociálním 
prostředí. V rámci opatření bude zachován rozsah 
základních služeb a bude poskytována služba rodinných 
mediací.  
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: str. 17 a 41 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování sociální služby - sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a zvyšování kvality 
pracovníků prostřednictvím odborných školení a supervizí. 
Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb i se 
složkami státní správy. Zachování aktuální kapacity služby     
v ambulantní i terénní formě poskytované služby. Udržení PR
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nabídky rodinných mediací.    

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet 
klientů/rodin 185 185 185 195 200 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitel - Dětské vesničky Chvalčov, vedoucí SOS Kompas 
Prostějov  

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 6091729 
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 11-26 let 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: Po: 13:00-18:00, Út: 12:00-16:00 (pouze 
poradenství, klub je uzavřen), St: 13:00-18:00, Čt: 13:00-
17:00, Pá: 12:00-16:00 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: sociální začlenění dospívajících 
do skupiny vrstevníků i společnosti, zmírnění negativních 
dopadů rizikového chování a jednání dospívajících na jejich 
zdraví a další vývoj. Vytváření zázemí pro jednotlivce              
a skupiny dospívajících a podmínky pro jejich svépomocné 
aktivity. Pomáhat dospívajícím zvládat krize a obtížné 
situace v jejich každodenním životě. Vyvíjet nové postupy 
práce s dospívajícími, mapovat potřeby dospívajících             
a zveřejňovat je v rámci široké veřejnosti. Podpořit 
formulování vlastních názorů dospívajících k sobě samým, 
jejich bezprostřednímu i vzdálenějšímu okolí. 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: str. 17 a 99-
100   

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování a rozvoj sociální služby, 
udržení stávajících prostor v centru 
07/2019 - žádost o navýšení 1,1 úvazků v přímé péči 
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nabídky rodinných mediací.    

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet 
klientů/rodin 185 185 185 195 200 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Ředitel - Dětské vesničky Chvalčov, vedoucí SOS Kompas 
Prostějov  

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 6091729 
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 11-26 let 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: Po: 13:00-18:00, Út: 12:00-16:00 (pouze 
poradenství, klub je uzavřen), St: 13:00-18:00, Čt: 13:00-
17:00, Pá: 12:00-16:00 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: sociální začlenění dospívajících 
do skupiny vrstevníků i společnosti, zmírnění negativních 
dopadů rizikového chování a jednání dospívajících na jejich 
zdraví a další vývoj. Vytváření zázemí pro jednotlivce              
a skupiny dospívajících a podmínky pro jejich svépomocné 
aktivity. Pomáhat dospívajícím zvládat krize a obtížné 
situace v jejich každodenním životě. Vyvíjet nové postupy 
práce s dospívajícími, mapovat potřeby dospívajících             
a zveřejňovat je v rámci široké veřejnosti. Podpořit 
formulování vlastních názorů dospívajících k sobě samým, 
jejich bezprostřednímu i vzdálenějšímu okolí. 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: str. 17 a 99-
100   

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování a rozvoj sociální služby, 
udržení stávajících prostor v centru 
07/2019 - žádost o navýšení 1,1 úvazků v přímé péči 
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Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 139 226 240 250 250 

 

Zodpovědný 
realizátor Vedoucí NZDM - Společnost Podané ruce, o.p.s. Prostějov  

 
3.4.2. Cíle a opatření návazných služeb 
Cíl č. 2: Zachování stávajících návazných služeb 

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

Popis opatření 

Cílová skupina: osoby ve věku 15-26 let ohrožené 
vícenásobnými riziky 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: Po-Pá: 08:00-16:30 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: zvýšení osobnostní a profesní 
kompetence u mladých lidí ohrožených vícenásobnými 
riziky ve věku 15-26 let prostřednictvím individuální práce               
i skupinových aktivit. 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: str. 72 - 
Pracovní skupina Národnostní menšiny a cizinci 
vydefinovala jako slabou stránku  -  velký počet dětí nad 15 
let, které nemají další vzdělání a jsou po ZŠ evidovány na 
Úřadu práce  - aktivita kariérní poradenství reaguje na tuto 
poptávku. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - podání žádosti o podporu v rámci výzvy 
76 Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 15 15 13 13 13 

  Klienti bydlící v okrese Prostějov 

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

Popis opatření 

Cílová skupina: děti školního věku a jejich rodiče v  obtížné 
životní (sociální)situaci 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: Po-Pá: 8:00 -16:30 hod. 
Dopad na cílovou skupinu:  
• podpořit schopnosti a dovednosti dětí školního věku 
• motivace dětí ke zlepšení školního prospěchu 
• zvýšení kompetence rodičů v oblasti domácí přípravy 

do školy 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 99-
101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - realizace návazné služby podpora 
vzdělávání, podání žádosti o podporu v rámci výzvy 76 
Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny, 
navýšení úvazku koordinátora vzdělávání. 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 22 22 22 30 30 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel - Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc 

 

Opatření 2.3 Zachování návazné služby Mateřského centra CIPÍSEK 

Popis opatření 

Cílová skupina: rodiny s dětmi 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: 08:00-15:00 + odpolední a večerní aktivity 
dle rozpisu 
Dopad na cílovou skupinu: komplexními službami pro širší 
rodinu posílit její funkčnost a stabilitu, zvýšení 
rodičovských kompetencí a v oblasti prevence negativních 
jevů v rodinách. PR
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Opatření 2.2 Zachování návazné služby podpora vzdělávání Člověk v tísni, 
o.p.s. - pobočka Olomouc 

Popis opatření 

Cílová skupina: děti školního věku a jejich rodiče v  obtížné 
životní (sociální)situaci 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: Po-Pá: 8:00 -16:30 hod. 
Dopad na cílovou skupinu:  
• podpořit schopnosti a dovednosti dětí školního věku 
• motivace dětí ke zlepšení školního prospěchu 
• zvýšení kompetence rodičů v oblasti domácí přípravy 

do školy 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 99-
101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - realizace návazné služby podpora 
vzdělávání, podání žádosti o podporu v rámci výzvy 76 
Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny, 
navýšení úvazku koordinátora vzdělávání. 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 22 22 22 30 30 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel - Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc 

 

Opatření 2.3 Zachování návazné služby Mateřského centra CIPÍSEK 

Popis opatření 

Cílová skupina: rodiny s dětmi 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: 08:00-15:00 + odpolední a večerní aktivity 
dle rozpisu 
Dopad na cílovou skupinu: komplexními službami pro širší 
rodinu posílit její funkčnost a stabilitu, zvýšení 
rodičovských kompetencí a v oblasti prevence negativních 
jevů v rodinách. 
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Doložení potřebnosti: z hlediska kraje je služba v souladu se 
schválenou Koncepcí rodinné politiky Olomouckého kraje 
na období 2019-2022, Akčním plánem, Konceptem rodinné 
politiky Olomouckého kraje na rok 2019.  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování realizace návazné služby 
• zvýšení rodičovských kompetencí k předcházení 

obtížím ve výchově, 
• posílení funkčnosti a soudržnosti rodiny, 
• zlepšení umění komunikace s dětmi, chápání jejich 

potřeb, podpora přirozeného rozvoje, 
• zvýšení informovanosti rodičů, využívání sítě 

odborníků a organizací v oblasti rodiny, 
• prevence sociálního vyloučení a řešení obtížných 

situací v rodině, 
• podpora aktivního otcovství a mezigeneračního soužití, 
• prosazení zdravého životního stylu při péče o děti. 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 750 800 820 850 870 

 

Zodpovědný 
realizátor Vedoucí mateřského centra Cipísek 
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3.4.3. Cíle a opatření nových sociálních služeb 

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

Opatření 3.1 
Podpora vzniku azylového domu pro rodiny s dětmi 
v Prostějově (§ 57) - Azylové centrum Prostějov 

Popis opatření 

Identifikátor: nepřidělen 
Cílová skupina: rodiny s dětmi bez přístřeší, které se ocitly     
v tíživé životní, a sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: nepřetržitá 
Dopad na cílovou skupinu:  
• podchycení akutní situace rodiny, okamžité poskytnutí 

pomoci formou ubytování spojeného se sociální prací, 
• snížení zdravotních a sociálních rizik ohrožené skupiny 

osob, jejich resocializace, návrat do společnosti a na 
trh práce, 

• rodina zůstává pohromadě 
• sekundární dopad: snížení zdravotních, společenských    

a sociálních rizik ve společnosti, snížení kriminality. 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 90-
101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021  
• zjišťování možností přestavby/výstavby 
• zjišťování možnosti financování stavby/přestavby 
• žádost o registraci a zařazení do Sítě sociálních služeb 

OK 
• realizace služby 

Předpokládaný 
počet rodin 

Rok 2019-2021 
Počet rodin 3 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel Azylového centra Prostějov 
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3.4.3. Cíle a opatření nových sociálních služeb 

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

Opatření 3.1 
Podpora vzniku azylového domu pro rodiny s dětmi 
v Prostějově (§ 57) - Azylové centrum Prostějov 

Popis opatření 

Identifikátor: nepřidělen 
Cílová skupina: rodiny s dětmi bez přístřeší, které se ocitly     
v tíživé životní, a sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: nepřetržitá 
Dopad na cílovou skupinu:  
• podchycení akutní situace rodiny, okamžité poskytnutí 

pomoci formou ubytování spojeného se sociální prací, 
• snížení zdravotních a sociálních rizik ohrožené skupiny 

osob, jejich resocializace, návrat do společnosti a na 
trh práce, 

• rodina zůstává pohromadě 
• sekundární dopad: snížení zdravotních, společenských    

a sociálních rizik ve společnosti, snížení kriminality. 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 90-
101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021  
• zjišťování možností přestavby/výstavby 
• zjišťování možnosti financování stavby/přestavby 
• žádost o registraci a zařazení do Sítě sociálních služeb 

OK 
• realizace služby 

Předpokládaný 
počet rodin 

Rok 2019-2021 
Počet rodin 3 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel Azylového centra Prostějov 
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4. PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 
 Seznam členů 4.1.

 
Mgr. Kalla Jan, MBA 
vedoucí PS Azylové centrum Prostějov, o. p. s. 

Kachramanová Radka Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc 

Mgr. Slavíková Gabriela Probační a mediační služba 
Mgr. Králíková Martina Magistrát města Prostějova 

Bc. Kučerová Jana Společnost Podané ruce, o.p.s. - Kontaktní 
centrum Prostějov 

 
 

 Popis cílové skupiny 4.2.
Cílovou skupinu tvoří muži a ženy bez přístřeší v nepříznivé životní situaci, 
osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Další část 
cílové skupiny tvoří rodiče s dětmi, kteří se dostali do nepříznivé životní 
situace spojené se ztrátou bydlení. Dále se jedná o problémové uživatele 
nelegálních drog, uživatele těkavých látek, příležitostné uživatele nelegálních 
drog, experimentátoři, mladiství a uživatele s kombinovanou závislostí. 
 

 SWOT analýza 4.3.
SILNÉ STRÁNKY 

• Zkušení a ověření poskytovatelé sociálních služeb s dlouhodobou tradicí 
v jejich poskytování 
o Existence stávající sítě sociálních služeb v Prostějově: 
o Azylový dům (pro muže a ženy, pro rodiče s dětmi), (Azylové 

centrum Prostějov, o.p.s.) 
o Noclehárna (Azylové centrum Prostějov, o.p.s.) 
o Denní centrum (Azylové centrum Prostějov, o.p.s.) 
o Terénní program (Azylové centrum Prostějov, o.p.s.) 
o Terénní programy (Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc) 

• Projekty OPZ: PR
AC

O
VN

Í S
KU

PI
N

A 
O

SO
BY

 O
HR

O
ŽE

N
É 

SO
CI

ÁL
N

ÍM
 V

YL
O

U
ČE

N
ÍM



116

116 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Na cestě (Program sociálního výcviku pro dospělé i mladistvé, 
Program prevence předluženosti a nezaměstnanosti pro pachatele 
na svobodě i ve výkonu trestu) 

o Oddlužením ke spravedlnosti (Dluhové poradenství), (Člověk v tísni, 
o.p.s. - pobočka Olomouc) 

o Kariérní poradenství (od 15-26 let), (Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka 
Olomouc) 

• Kontaktní centrum:  
o ambulantní i terénní forma (Společnost Podané ruce o.p.s.) 

• Terapeutické centrum v Olomouckém kraji pobočka v Prostějově 
(Společnost Podané ruce o.p.s.) 

• Návazné služby: 
o Středisko Probační a mediační služby Prostějov 

• Fungující spolupráce a komunikace mezi poskytovateli sociálních             
a návazných služeb 

• Vzájemně nastavená komunikace s městem - Zdravé město Prostějov, 
střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb 

• Zájem města Prostějova podpořit sociální služby prevence 
• Kvalitně poskytované služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby sociálně vyloučené 
• Zvyšující se povědomí a zájem uživatelů o sociálních služby a tedy 

potřebnost - ochrana veřejného zdraví 
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o Na cestě (Program sociálního výcviku pro dospělé i mladistvé, 
Program prevence předluženosti a nezaměstnanosti pro pachatele 
na svobodě i ve výkonu trestu) 

o Oddlužením ke spravedlnosti (Dluhové poradenství), (Člověk v tísni, 
o.p.s. - pobočka Olomouc) 

o Kariérní poradenství (od 15-26 let), (Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka 
Olomouc) 

• Kontaktní centrum:  
o ambulantní i terénní forma (Společnost Podané ruce o.p.s.) 

• Terapeutické centrum v Olomouckém kraji pobočka v Prostějově 
(Společnost Podané ruce o.p.s.) 

• Návazné služby: 
o Středisko Probační a mediační služby Prostějov 

• Fungující spolupráce a komunikace mezi poskytovateli sociálních             
a návazných služeb 

• Vzájemně nastavená komunikace s městem - Zdravé město Prostějov, 
střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb 

• Zájem města Prostějova podpořit sociální služby prevence 
• Kvalitně poskytované služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a osoby sociálně vyloučené 
• Zvyšující se povědomí a zájem uživatelů o sociálních služby a tedy 

potřebnost - ochrana veřejného zdraví 
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SLABÉ STRÁNKY 

• Stále nedostatečná kapacita bezplatných poraden pro předlužené osoby 
na území města Prostějova  

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

• Nedostatečná kapacita kvalifikovaných pracovníků ve službách z důvodu 
nedostatku finančních prostředků  

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

• Chybí opravné mechanismy v dotační politice Olomouckého kraje pro 
případ nepředvídatelných událostí (spadení sítě, vykradená kancelář, 
dopravní nehoda, fatální zdravotní problémy, nezastupitelnost atd.)  
o Nesystémové spolufinancování sociálních služeb obcemi, jejichž 

obyvatelé využívají sociální služby v městě Prostějově  
• Stávající projekt kariérní poradenství je zabezpečen krátkodobě 
• Stávající projekt sociální výcvik je zabezpečen krátkodobě 

PŘÍLEŽITOSTI 

• Možnost vyjednávání vzniku potřebných sociálních služeb (odborné 
sociální poradenství - dluhové poradenství) 

• Možnost udržení programu prevence kriminality a sociálního výcviku 
• Možnost udržení karierního a pracovního poradenství 
• Zřízení pracovního místa - zadávání a kontrola výkonu trestu, obecně 

prospěšných prací /město, soc. sl./ 
• Možnost vyjednání opravných prostředků pro poskytovatele při 

vyúčtování dotací OK v případě nepředvídatelných událostí (spadení 
sítě, vykradená kancelář, dopravní nehoda, fatální zdravotní problémy, 
nezastupitelnost atd.) 

• Možnost výstavby nebo vyčlenění malometrážních bytů pro cílovou 
skupinu 

• Nastavení spolupráce s obcemi ORP Prostějov zejména v oblasti PR
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spolufinancování sociálních služeb na základě prokázání jejich 
potřebnosti - trvalé bydliště mimo Prostějov 

• Možnost nastavení užší spolupráce s Místní akční skupinou                      
a mikroregiony na území ORP Prostějov 

• Společné projekty poskytovatelů pro cílové skupiny 
• Prohlubování spolupráce s komerčními i nekomerčními subjekty sloužící 

k podpoře sociálních služeb a cílové skupiny 
• Rozvoj probačních programů 
• Využití procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

k transparentnímu nastaveni sítě sociálních služeb na území ORP 
• Cíleně jednat s donátory, zadavateli o potřebnosti služeb a cílových 

skupin, aktivní role poskytovatelů ve vzájemné komunikaci 

OHROŽENÍ 

• Nestabilní systém financování sociálních služeb 
• Veřejné mínění - menší zájem veřejnosti, zkreslený a neúplný pohled na 

cílové skupiny, předsudky 
• Legislativa umožňující vytváření dluhových pastí 
• Změna politické situace místně i celostátně 
• Zavádějící informace o cílových skupinách v médiích 
• Zánik bytového fondu měst a obcí 
• Riziko šíření infekčních chorob v případě zániku potřebných služeb 
• Neschopnost některých klientů si přispívat na placené služby (pobytové, 

placené poradenství) 
• Stále větší skupina osob v důchodovém věku s přiznaným důchodem 

bez nároku na výplatu - neodpracovaný počet let 
• Zánik dočasné sítě SSL po skončení financování z evropských zdrojů 
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spolufinancování sociálních služeb na základě prokázání jejich 
potřebnosti - trvalé bydliště mimo Prostějov 

• Možnost nastavení užší spolupráce s Místní akční skupinou                      
a mikroregiony na území ORP Prostějov 

• Společné projekty poskytovatelů pro cílové skupiny 
• Prohlubování spolupráce s komerčními i nekomerčními subjekty sloužící 

k podpoře sociálních služeb a cílové skupiny 
• Rozvoj probačních programů 
• Využití procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

k transparentnímu nastaveni sítě sociálních služeb na území ORP 
• Cíleně jednat s donátory, zadavateli o potřebnosti služeb a cílových 

skupin, aktivní role poskytovatelů ve vzájemné komunikaci 

OHROŽENÍ 

• Nestabilní systém financování sociálních služeb 
• Veřejné mínění - menší zájem veřejnosti, zkreslený a neúplný pohled na 

cílové skupiny, předsudky 
• Legislativa umožňující vytváření dluhových pastí 
• Změna politické situace místně i celostátně 
• Zavádějící informace o cílových skupinách v médiích 
• Zánik bytového fondu měst a obcí 
• Riziko šíření infekčních chorob v případě zániku potřebných služeb 
• Neschopnost některých klientů si přispívat na placené služby (pobytové, 

placené poradenství) 
• Stále větší skupina osob v důchodovém věku s přiznaným důchodem 

bez nároku na výplatu - neodpracovaný počet let 
• Zánik dočasné sítě SSL po skončení financování z evropských zdrojů 
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 Přehled cílů a opatření 4.4.

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Opatření 2.3 Zachování návazné služby dluhového poradenství Člověk 
v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc 
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4.4.1. Cíle a opatření sociálních služeb 

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

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

Popis opatření 

Identifikátor: 5434325 
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, sociálně vyloučené 
nebo ohrožené sociálním vyloučením, které se ocitly           
v tíživé životní a sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: nepřetržitá 
Dopad na cílovou skupinu:  
• podchycení akutní situace klienta, okamžité poskytnutí 

pomoci formou ubytování spojeného se sociální prací 
s klientem, 

• snížení zdravotních a sociálních rizik ohrožené skupiny 
osob, jejich resocializace, návrat do společnosti a na 
trh práce, 

• sekundární dopad: snížení zdravotních, společenských   
a sociálních rizik ve společnosti, snížení kriminality. 

Doložení potřebnosti:   
• Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 90-101, 
• služba má celoročně naplněnou kapacitu, poskytuje 

pomoc klientům zejména z regionu Prostějov                 
a blízkého okolí. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování sociální služby - azylový dům 
pro muže a ženy 
2020 - navýšení kapacity o 7 klientů 
2021 - navýšení kapacity o 3 klienty 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 81 87 75 82 85 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel Azylového centra Prostějov PR
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4.4.1. Cíle a opatření sociálních služeb 

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

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

Popis opatření 

Identifikátor: 5434325 
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, sociálně vyloučené 
nebo ohrožené sociálním vyloučením, které se ocitly           
v tíživé životní a sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: nepřetržitá 
Dopad na cílovou skupinu:  
• podchycení akutní situace klienta, okamžité poskytnutí 

pomoci formou ubytování spojeného se sociální prací 
s klientem, 

• snížení zdravotních a sociálních rizik ohrožené skupiny 
osob, jejich resocializace, návrat do společnosti a na 
trh práce, 

• sekundární dopad: snížení zdravotních, společenských   
a sociálních rizik ve společnosti, snížení kriminality. 

Doložení potřebnosti:   
• Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 90-101, 
• služba má celoročně naplněnou kapacitu, poskytuje 

pomoc klientům zejména z regionu Prostějov                 
a blízkého okolí. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování sociální služby - azylový dům 
pro muže a ženy 
2020 - navýšení kapacity o 7 klientů 
2021 - navýšení kapacity o 3 klienty 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 81 87 75 82 85 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 5900042 
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, rodiče s dětmi, sociálně 
vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, které se 
ocitly v tíživé životní a sociální situaci, spojené se ztrátou 
bydlení 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: nepřetržitá 
Dopad na cílovou skupinu:  
• zajištění okamžité možnosti ubytování spojeného se 

sociální prací s klienty pro osamělé rodiče s dětmi, 
kteří se ocitli bez přístřeší, 

• snížení zdravotních a sociálních rizik ohrožené skupiny 
osob, jejich resocializace, návrat do společnosti a na 
trh práce, u dětí vytvoření sociálního zázemí pro jejich 
životní potřeby, 

• vyřešení nejpalčivějších problémů za pomoci sociálního 
pracovníka, který je jim každodenně nablízku, pomáhá 
jim ve styku s organizacemi a institucemi, 

• sekundární dopad: snížení zdravotních, společenských    
a sociálních rizik ve společnosti. 

Doložení potřebnosti:   
• Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 90-101, 
• kapacita služby je celoročně naplněna, pomoc získávají 

rodiče s dětmi z regionu Prostějov a blízkého okolí. 
Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování sociální služby - azylový dům 
pro osamělé rodiče s dětmi  

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet 
klientů/rodin 22 19 24 21 22 
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Zodpovědný 
realizátor Ředitel Azylového centra Prostějov 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 7805004 
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, sociálně vyloučené 
nebo ohrožené sociálním vyloučením, které se ocitly           
v tíživé životní a sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: nepřetržitá - duben - září: 19:00-8:00 hod., 
říjen - březen: 17:00-8:00 hod.  
Dopad na cílovou skupinu:  
• podchycení akutní situace klienta, okamžité poskytnutí 

pomoci formou ubytování spojeného se sociální prací 
s klientem, 

• snížení zdravotních a sociálních rizik ohrožené skupiny 
osob, jejich resocializace, 

• návrat do společnosti a na trh práce, 
• sekundární dopad: snížení zdravotních, společenských    

a sociálních rizik ve společnosti, snížení kriminality. 
Doložení potřebnosti:   
• Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 90-101, 
• služba má celoročně naplněnou kapacitu, pomoc je 

poskytována především klientům z Prostějova               
a blízkého okolí. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování sociální služby - noclehárna 
pro muže a ženy  
2020 rozšíření kapacity služby 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 100 110 115 110 112 
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Zodpovědný 
realizátor Ředitel Azylového centra Prostějov 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 7805004 
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, sociálně vyloučené 
nebo ohrožené sociálním vyloučením, které se ocitly           
v tíživé životní a sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: nepřetržitá - duben - září: 19:00-8:00 hod., 
říjen - březen: 17:00-8:00 hod.  
Dopad na cílovou skupinu:  
• podchycení akutní situace klienta, okamžité poskytnutí 

pomoci formou ubytování spojeného se sociální prací 
s klientem, 

• snížení zdravotních a sociálních rizik ohrožené skupiny 
osob, jejich resocializace, 

• návrat do společnosti a na trh práce, 
• sekundární dopad: snížení zdravotních, společenských    

a sociálních rizik ve společnosti, snížení kriminality. 
Doložení potřebnosti:   
• Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 90-101, 
• služba má celoročně naplněnou kapacitu, pomoc je 

poskytována především klientům z Prostějova               
a blízkého okolí. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování sociální služby - noclehárna 
pro muže a ženy  
2020 rozšíření kapacity služby 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 100 110 115 110 112 
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Zodpovědný 
realizátor Ředitel Azylového centra Prostějov 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 3442933 
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, sociálně vyloučené 
nebo ohrožené sociálním vyloučením, které se ocitly           
v tíživé životní a sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: Po-Pá: 07:00-17:00 hod. 
Dopad na cílovou skupinu:  
• navázání prvotního kontaktu s klienty, jejich vedení         

k získání hygienických návyků, 
• nabídnutí dalších služeb a forem pomoci, např. 

ubytování, poskytnutí sociálního poradenství, 
• podchycení akutní situace klienta, okamžité poskytnutí 

pomoci formou ubytování, 
• spojeného se sociální prací s klientem, 
• snížení zdravotních a sociálních rizik ohrožené skupiny 

osob, jejich resocializace, 
• návrat do společnosti a na trh práce, 
• sekundární dopad: snížení zdravotních, společenských    

a sociálních rizik ve společnosti, snížení kriminality. 
Doložení potřebnosti:   
 Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 90-101,  
 služba má naplněnou kapacitu, a to jak v zimních, tak 

v letních měsících, je poskytována anonymně, klienti 
mají možnost využít potravinovou pomoc, ohřát se, 
vyprat si a vysušit oblečení, využít sociálního 
poradenství. Využívají ji klienti zejména z lokality 
Prostějov a přilehlého okolí. 
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování sociální služby - 
nízkoprahová denní centra formou celoročního provozu 
služby 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 125 133 132 128 130 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel Azylového centra Prostějov 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 7657539 
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, sociálně vyloučené 
nebo ohrožené sociálním vyloučením, které se ocitly v 
tíživé životní a sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: Po-Pá: 07:00-15:30 hod. 
Dopad na cílovou skupinu:  
• podchycená akutní situace klienta, okamžitě 

poskytnutá pomoc klientům v jejich přirozeném 
prostředí, 

• snížené zdravotní a sociální rizika ohrožené skupiny 
osob, jejich resocializace, 

• návrat do společnosti a na trh práce, 
• sekundární dopad - snížené zdravotní, společenských      

a sociálních rizik ve společnosti, snížení kriminality. 
Doložení potřebnosti:  
• Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 90-101, 
• služba je poskytována klientům z Prostějova                   

a přilehlých lokalit, je zajištěn první kontakt s klientem, 
osoby z cílové skupiny jsou informováni přímo v terénu            
o nabídce sociálních služeb v regionu, je jim 
poskytováno sociální poradenství, distribuována 
potravinová a materiální pomoc. V rámci depistáží je PR
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování sociální služby - 
nízkoprahová denní centra formou celoročního provozu 
služby 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 125 133 132 128 130 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel Azylového centra Prostějov 

 

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

Popis opatření 

Identifikátor: 7657539 
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, sociálně vyloučené 
nebo ohrožené sociálním vyloučením, které se ocitly v 
tíživé životní a sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: Po-Pá: 07:00-15:30 hod. 
Dopad na cílovou skupinu:  
• podchycená akutní situace klienta, okamžitě 

poskytnutá pomoc klientům v jejich přirozeném 
prostředí, 

• snížené zdravotní a sociální rizika ohrožené skupiny 
osob, jejich resocializace, 

• návrat do společnosti a na trh práce, 
• sekundární dopad - snížené zdravotní, společenských      

a sociálních rizik ve společnosti, snížení kriminality. 
Doložení potřebnosti:  
• Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 90-101, 
• služba je poskytována klientům z Prostějova                   

a přilehlých lokalit, je zajištěn první kontakt s klientem, 
osoby z cílové skupiny jsou informováni přímo v terénu            
o nabídce sociálních služeb v regionu, je jim 
poskytováno sociální poradenství, distribuována 
potravinová a materiální pomoc. V rámci depistáží je 
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prováděno mapování lokalit. 
Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování sociální služby - terénní 
program 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 119 131 120 115 118 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel Azylového centra Prostějov 

 

Opatření 1.6 Zachování a rozvoj služeb Kontaktního centra v Prostějově    
(§ 59) Společnost podané ruce o.p.s. 

Popis opatření 

Identifikátor: 2377304 
Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
uživatelé drog a osoby blízké 
Forma poskytování služby: ambulantní a terénní 
Provozní doba: Po, Út, St, Pá: 08:30-16:00 hod., Čt: 08:30-
19:00 hod. 
Dopad na cílovou skupinu:  
• služba v rámci obou programů prospěje 340-380 

uživatelům drog a osobám blízkým, 
• udržení kontaktu s uživateli drog, navázání nových 

kontaktů z dané cílové skupiny, 
• realizace v rámci ambulantní a terénní formy ve městě 

Prostějov a lokalitách prostějovského regionu, zvýšení 
dostupnosti pro danou cílovou skupinu (rozšíření 
provozní doby), 

• ochrana veřejného zdraví - ochrana společnosti před 
možnými negativními důsledky plynoucích ze životního 
stylu osob s návykovým chováním - minimalizace rizik, 
princip Harm Reduction. 

Doložení potřebnosti:   
• Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 99-101, 
• Kontaktní centrum v Prostějově nabízí své služby již od PR
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roku 2001. Jde o jediný typ zařízení, které nabízí služby 
této cílové skupině v prostějovském regionu.  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021  - zachování sociální služby - kontaktní 
centrum 
• zajištění finančních zdrojů pro plynulý chod služby,  
• realizace programů: Kontaktní a poradenský program, 

terénní programy, spolupráce s ostatními institucemi      
v regionálním i nadregionálním měřítku, Public relation 
strategie  

2019-2021 
• navýšení úvazků: sociální pracovník v rámci ambulantní 

formy o 0,2 na celkově 1,0 a nově úvazek 1,0 pro 
terénního pracovníka pro lokality v regionu Prostějov      
a města Prostějov - celkově tedy navýšení o 1,2 úvazku  

• rozšíření terénu, město Prostějov a prostějovský 
region  

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 333 321 340 370 380 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel - Společnost Podané ruce, o.p.s. 

 

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

Popis opatření 
 

Identifikátor: 8373997 
Cílová skupina: osoby žijící v sociálně vyloučených 
lokalitách, osoby nacházející se v tíživé životní (sociální) 
situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné 
společnosti a jsou starší 18 let 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: 8:00-16:30 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: 
 snížení míry zadlužení a jeho předcházení, 
 zvýšení samostatnosti při zvládání životních situací. PR
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roku 2001. Jde o jediný typ zařízení, které nabízí služby 
této cílové skupině v prostějovském regionu.  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021  - zachování sociální služby - kontaktní 
centrum 
• zajištění finančních zdrojů pro plynulý chod služby,  
• realizace programů: Kontaktní a poradenský program, 

terénní programy, spolupráce s ostatními institucemi      
v regionálním i nadregionálním měřítku, Public relation 
strategie  

2019-2021 
• navýšení úvazků: sociální pracovník v rámci ambulantní 

formy o 0,2 na celkově 1,0 a nově úvazek 1,0 pro 
terénního pracovníka pro lokality v regionu Prostějov      
a města Prostějov - celkově tedy navýšení o 1,2 úvazku  

• rozšíření terénu, město Prostějov a prostějovský 
region  

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 333 321 340 370 380 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel - Společnost Podané ruce, o.p.s. 

 

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

Popis opatření 
 

Identifikátor: 8373997 
Cílová skupina: osoby žijící v sociálně vyloučených 
lokalitách, osoby nacházející se v tíživé životní (sociální) 
situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné 
společnosti a jsou starší 18 let 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: 8:00-16:30 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: 
 snížení míry zadlužení a jeho předcházení, 
 zvýšení samostatnosti při zvládání životních situací. 
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Doložení potřebnosti:  
Výzkum potřebnosti: doporučení na zachování stávajících      
a následných služeb poskytovaných v ORP Prostějov. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování sociální služby - terénní 
programy - vyhledávání, motivace a aktivizace osob 
nacházejících se v tíživé životní (sociální) situaci, pomoc        
a dlouhodobá podpora při řešení dluhové situace, pomoc 
při prosazování práv a oprávněných zájmů 
07/2019 - podání žádosti na zvýšení úvazku v krajské síti 
sociálních služeb 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 121 108 90 105 105 

  Klienti bydlící v okrese Prostějov 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel - Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Olomouc 

 
 
4.4.2. Cíle a opatření návazných služeb 

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

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

Popis opatření 

Cílová skupina: odsouzení k trestu obecně prospěšných 
prací 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: Po- Pá: 08:00 - 16:30 hod. 
Dopad na cílovou skupinu:  
• řádné vykonání alternativního trestu,  
• resocializace pachatelů,  
• prevence kriminality. 

Aktivity 
k naplnění 

01/2019-12/2021 - jednání s primátorem města Prostějova   
a ředitelem Městské policie Prostějov vedoucí k rozšíření PR
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opatření spolupráce, a to zejména v oblasti zajištění výkonu trestu 
obecně prospěšných prací.  
Následně pak umisťování odsouzených k výkonu jejich 
trestu obecně prospěšných prací na území města 
Prostějova dle potřeb města.  Realizace a kontrola výkonu 
trestu obecně prospěšných prací.  To vše ve spolupráci 
s městem Prostějově, Městkou policií. 

Zodpovědný 
realizátor Vedoucí střediska Probační a mediační služby Prostějov 

 

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

Popis opatření 

Cílová skupina: osoby, které se dopustily protiprávního 
jednání 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: Po-Pá: 8:00 -16:30 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: resocializační programy - 
program sociálního výcviku pro dospělé i mladistvé, 
psychosociální podpory a program pro předcházení 
předluženosti má směřovat k minimalizaci 
nejvýznamnějších rizik recidivy u osob, které se dopustily 
protiprávního jednání a posílit jejich začlenění do 
společnosti.  
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 99-
101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - realizace resocializačních programů, 
podání žádosti o podporu v rámci výzvy 88 Podpora aktivit    
a programů v rámci sociálního začleňování. 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 25 26 25 25 25 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel - Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc 
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opatření spolupráce, a to zejména v oblasti zajištění výkonu trestu 
obecně prospěšných prací.  
Následně pak umisťování odsouzených k výkonu jejich 
trestu obecně prospěšných prací na území města 
Prostějova dle potřeb města.  Realizace a kontrola výkonu 
trestu obecně prospěšných prací.  To vše ve spolupráci 
s městem Prostějově, Městkou policií. 

Zodpovědný 
realizátor Vedoucí střediska Probační a mediační služby Prostějov 

 

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

Popis opatření 

Cílová skupina: osoby, které se dopustily protiprávního 
jednání 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: Po-Pá: 8:00 -16:30 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: resocializační programy - 
program sociálního výcviku pro dospělé i mladistvé, 
psychosociální podpory a program pro předcházení 
předluženosti má směřovat k minimalizaci 
nejvýznamnějších rizik recidivy u osob, které se dopustily 
protiprávního jednání a posílit jejich začlenění do 
společnosti.  
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 99-
101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - realizace resocializačních programů, 
podání žádosti o podporu v rámci výzvy 88 Podpora aktivit    
a programů v rámci sociálního začleňování. 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 25 26 25 25 25 

 

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

Popis opatření 

Cílová skupina: osoby potýkající se s předlužením 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: Po-Pá: 08:00 -16:30 hod. 
Dopad na cílovou skupinu:  
• zlepšení finanční situace předlužených osob, 
• posílení spravedlivého vymáhacího procesu snížením 

počtu nezákonně prováděných exekucí, 
• zvýšení povědomí o vlastních právech na straně 

předlužených osob. 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: dluhové 
poradenství je uvedeno v seznamu služeb dle důležitosti, 
str. 41 - zástupci obcí vnímají službu dluhového 
poradenství jako chybějící s indexem 3,33. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - realizace následné služby dluhového 
poradenství, podání žádosti o podporu -  výzva 88 - 
Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začlenění. 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 27 24 25 25 25 

 

Zodpovědný 
realizátor Ředitel - Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc 
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5. PRACOVNÍ SKUPINA NÁRODNOSTNÍ MENŠINY A CIZINCI 
 Seznam členů 5.1.

 
Bc. Kolaříková Pavlína 
Vedoucí PS Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc 

Kadlec Petr, DiS Společnost Podané ruce, o.p.s. 
Bc. Petrželová Gabriela Magistrát města Prostějova 
Bc. Podloucká Jevgenija Romodrom o.p.s. 
Mgr. Rozehnalová Jana Žebřík, z.s. 
Bc. Soldánová Taťána DROM, romské středisko 
 

 Popis cílové skupiny 5.2.
Cílovou skupinu tvoří: 
1) příslušníci sociálně vyloučených romských komunit. Specifická 
problematika cílové skupiny v ORP Prostějov jsou následující:  
•  sociální propad, zadluženost  
•  obtíže s prosazování oprávněných zájmů - typicky komplikace při jednání 

se soukromými majiteli ohledně nájemních vztahů, zabezpečení 
potřebné lékařské péče při přechodu k novým pojišťovnám, obtíže při 
jednání se zaměstnavateli  

• problémové finanční strategie - předluženost a nedostupnost legálního 
zaměstnání  

• nevyhovující bydlení a nepropustnost trhu s bydlením  
• bezpečnostní situace a kriminalita  

 
2) osoby s jiným než českým státním občanstvím, zahrnuje občany EU             
a občany z tzv. 3. zemí, kteří zde smí pobývat na základě uděleného povolení. 
Největší skupinu cizinců tzv. 3 zemí tvoří občané Ukrajiny, Vietnamu               
a Moldávie. Cílová skupina osob, ke které se vztahuje činnost pracovní 
skupiny pro cizince a národnostní menšiny je charakterizována nízkým 
ekonomickým kulturním a sociálním kapitálem - v tom spočívá její hendikep. 
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5. PRACOVNÍ SKUPINA NÁRODNOSTNÍ MENŠINY A CIZINCI 
 Seznam členů 5.1.

 
Bc. Kolaříková Pavlína 
Vedoucí PS Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc 

Kadlec Petr, DiS Společnost Podané ruce, o.p.s. 
Bc. Petrželová Gabriela Magistrát města Prostějova 
Bc. Podloucká Jevgenija Romodrom o.p.s. 
Mgr. Rozehnalová Jana Žebřík, z.s. 
Bc. Soldánová Taťána DROM, romské středisko 
 

 Popis cílové skupiny 5.2.
Cílovou skupinu tvoří: 
1) příslušníci sociálně vyloučených romských komunit. Specifická 
problematika cílové skupiny v ORP Prostějov jsou následující:  
•  sociální propad, zadluženost  
•  obtíže s prosazování oprávněných zájmů - typicky komplikace při jednání 

se soukromými majiteli ohledně nájemních vztahů, zabezpečení 
potřebné lékařské péče při přechodu k novým pojišťovnám, obtíže při 
jednání se zaměstnavateli  

• problémové finanční strategie - předluženost a nedostupnost legálního 
zaměstnání  

• nevyhovující bydlení a nepropustnost trhu s bydlením  
• bezpečnostní situace a kriminalita  

 
2) osoby s jiným než českým státním občanstvím, zahrnuje občany EU             
a občany z tzv. 3. zemí, kteří zde smí pobývat na základě uděleného povolení. 
Největší skupinu cizinců tzv. 3 zemí tvoří občané Ukrajiny, Vietnamu               
a Moldávie. Cílová skupina osob, ke které se vztahuje činnost pracovní 
skupiny pro cizince a národnostní menšiny je charakterizována nízkým 
ekonomickým kulturním a sociálním kapitálem - v tom spočívá její hendikep. 
 

131 
 

 SWOT ANALÝZA 5.3.
SILNÉ STRÁNKY 

• Dobrá kvalita stávajících sociálních služeb i návazných služeb: 
o Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc - terénní programy, SASRD, 

kariérní poradenství, protidluhové poradenství, program soc. 
výcviku pro mladistvé i dospělé, podpora vzdělávání, 

o Romodrom - Centrum školního a mimoškolního vzdělávání,  
o Společnost Podané ruce o.p.s. - NZDM,  
o Žebřík z.s. - Mozaika - multikulturní centrum,  
o Drom, romské středisko - zdravotně sociální služby 

• Ochota stávajících poskytovatelů reagovat na aktuální potřeby cílových 
skupin v případě finančního zabezpečení 

• Dobrá dostupnost sociálních a návazných služeb - prostory služeb blíže 
centra 

• Dobrá integrace cizinců dlouhodobě žijících na našem území 
• Spolupráce organizací a institucí zapojených v SPRSS   
• Romská poradkyně na 0,5 úvazku při Magistrátu města Prostějova 
• Vstřícný postoj města k informování o službách (Radniční listy + 

elektronický katalog sociálních služeb) 
• Zvyšující se počet romských dětí navštěvující MŠ, ZŠ oproti dřívější 

době, kdy děti byly umístěny ve zvláštních školách 
• Existence prostoru pro sdílení informací a aktualit v oblasti sociálních     

a návazných služeb, vytvoření komunikačního kanálu mezi poskytovateli 
a Magistrátem města Prostějov (řídící skupina, pracovní skupina) 

• Dobrá ekonomická situace, cizinci jsou zaměstnaní 
• Dobrá spolupráce s CPIC - krajské Centrum na podporu integrace 

cizinců (zřizuje státní Správa uprchlických zařízení) - probíhají kurzy ČJ 
pro dospělé a pro děti, slouží zejména jako příprava na vstup do ZŠ 

• Příprava dětí cizinců na vstup do MŠ - v rámci Klubu pro rodiče s dětmi 
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SLABÉ STRÁNKY 

• Velký počet dětí nad 15 let, které nemají další vzdělání a jsou po ZŠ 
evidovány na ÚP a nízký počet studujících u romské menšiny  

• 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.  

• Nepokryté území SO ORP Prostějov vytváření sociálně vyloučených 
lokalit - SASRD - problematika migrace cílové skupiny - poddimenzovaný 
počet pracovníků SASRD  

• Nedostatečná motivace osob s nízkou kvalifikací k legální práci                   
a dojížděním za prací 

• Nedostatečná kapacita dluhového poradenství pro území SO ORP Nízká 
finanční gramotnost všech generací národnostních menšin - přebírání 
naučených vzorců chování a životního stylu.  

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

• Nadprůměrná koncentrace výherních automatů a sportovních 
sázkových kanceláří apod. v prostějovském regionu, nedostatečná 
kapacita či nedostupnost poradenských služeb narůstá počet dětí          
a mladistvých, hrajících výherní automaty  

• Absence integračních služeb pro cizince z EU 
• Nedostupná lékařská péče SO ORP z kapacitních důvodů (stomatologie 

a praktičtí lékaři a pediatři)  
• Zvyšující se nábory zdravotních pojišťoven v domácnostech klientů, 

které nemají dostatek smluvních lékařů.  
• Školy mají nedostatek pedagogických asistentů.  
• Nedostatek informací v neziskových organizacích o nově příchozích 

cizincích  
• Finanční a časová náročnost pro CS, v jejichž obci chybí předškolní          

a základní školství - dojezdovost do okolních obcí - rodiny s větším 
počtem dětí  

 
 PR

AC
O

VN
Í S

KU
PI

N
A 

N
ÁR

O
DN

O
ST

N
Í M

EN
ŠI

N
Y 

A 
CI

ZI
N

CI



133

132 
 

SLABÉ STRÁNKY 

• Velký počet dětí nad 15 let, které nemají další vzdělání a jsou po ZŠ 
evidovány na ÚP a nízký počet studujících u romské menšiny  

• 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.  

• Nepokryté území SO ORP Prostějov vytváření sociálně vyloučených 
lokalit - SASRD - problematika migrace cílové skupiny - poddimenzovaný 
počet pracovníků SASRD  

• Nedostatečná motivace osob s nízkou kvalifikací k legální práci                   
a dojížděním za prací 

• Nedostatečná kapacita dluhového poradenství pro území SO ORP Nízká 
finanční gramotnost všech generací národnostních menšin - přebírání 
naučených vzorců chování a životního stylu.  

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

• Nadprůměrná koncentrace výherních automatů a sportovních 
sázkových kanceláří apod. v prostějovském regionu, nedostatečná 
kapacita či nedostupnost poradenských služeb narůstá počet dětí          
a mladistvých, hrajících výherní automaty  

• Absence integračních služeb pro cizince z EU 
• Nedostupná lékařská péče SO ORP z kapacitních důvodů (stomatologie 

a praktičtí lékaři a pediatři)  
• Zvyšující se nábory zdravotních pojišťoven v domácnostech klientů, 

které nemají dostatek smluvních lékařů.  
• Školy mají nedostatek pedagogických asistentů.  
• Nedostatek informací v neziskových organizacích o nově příchozích 

cizincích  
• Finanční a časová náročnost pro CS, v jejichž obci chybí předškolní          

a základní školství - dojezdovost do okolních obcí - rodiny s větším 
počtem dětí  
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PŘÍLEŽITOSTI 

• Zapojení OK do projektu Obědy do škol v rámci projektu MPSV 
• Chybí hlubší analytické podklady opakující se v periodách, které by bylo 

možno vyhodnocovat (TP,SASRD, navazující služby a komunitní práci      
a dále témata v oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnávání a dluhů - 
finanční gramotnosti, zdravotně sociální služby apod)  

• Navýšení služeb dluhového poradenství na území SO ORP Prostějov 
• Možnost vyjednání opravných prostředků pro poskytovatele při 

podávání žádostí a vyúčtování dotací OK - v případě pouze 
administrativního pochybení 

• Zpracování kvalitních analytických podkladů pro: 
o  prokázání potřebnosti adekvátní kapacity  NZDM, TP a SASRD 

v konkrétních obcích 
o prokázání potřebnosti adekvátní kapacity navazujících služeb pro CS 

(doučování, zdravotní péče, komunitní práce, dětské skupiny, 
doprovody apod.) 

o Zanalyzování bytového fondu SO ORP 
• Nastavení spolupráce mezi NNO a samosprávami 
• Možnost získávání finančních prostředků z fondů EU, Norských fondů 

apod. 
• Vybudování bytů pro nízkopříjmové osoby a rodiny a systému 

prostupného bydlení SO ORP spolu s prostupným zaměstnáváním          
a dluhovým poradenstvím 

• Možnost vyjednávání se zástupci měst o posílení rozpočtové kapitoly 
pro sociální a návazné služby ze zisků z výherních automatů 

• Vyšší kontrola hráčů z hlediska věku - součinnost odd. sociálně právní 
ochrany dětí, PČR a MP - místní i časové rozšíření poradny pro 
patologické hráče a jejich rodiny 

• Využití inkluzivních opatření na ZŠ pro cílovou skupinu 
• Možnost vzniku centra prevence pro školy v Olomouckém kraji  
• Možnost užší spolupráce s ÚP v oblasti evidence cizinců 
• Navýšení pracovníků SASRD pro území ORP Prostějova 
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OHROŽENÍ 

• Stávající systém financování může vést k ohrožení fungování nestátních 
neziskových organizací 

• Nedostatečná legislativa ve vztahu k zadlužování 
• Diskriminace cílové skupiny v oblasti bydlení, při získávání „lepší“ práce 

a lékařské péče  
• Nesystémové řešení státu oblasti legislativy - dávkový systém, zdravotní 

osvěta, nelegální zaměstnávání, předluženost, látkové a nelátkové 
závislosti  

• Vzestup xenofobní atmosféry ve společnosti 
• Stabilně nedoceněná práce neziskových organizací  
• U nových pracovních migrantů vyšší riziko ohrožení diskriminací 

špatnými pracovními podmínkami 
• Nepřiměřené přijímání vyhlášek/opatření obcí ohledně vyplácení 

doplatek na bydlení - Stražisko 
• Vyplácení části příspěvku na živobytí formou stravenek 
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OHROŽENÍ 

• Stávající systém financování může vést k ohrožení fungování nestátních 
neziskových organizací 

• Nedostatečná legislativa ve vztahu k zadlužování 
• Diskriminace cílové skupiny v oblasti bydlení, při získávání „lepší“ práce 

a lékařské péče  
• Nesystémové řešení státu oblasti legislativy - dávkový systém, zdravotní 

osvěta, nelegální zaměstnávání, předluženost, látkové a nelátkové 
závislosti  

• Vzestup xenofobní atmosféry ve společnosti 
• Stabilně nedoceněná práce neziskových organizací  
• U nových pracovních migrantů vyšší riziko ohrožení diskriminací 

špatnými pracovními podmínkami 
• Nepřiměřené přijímání vyhlášek/opatření obcí ohledně vyplácení 

doplatek na bydlení - Stražisko 
• Vyplácení části příspěvku na živobytí formou stravenek 
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 Přehled cílů a opatření 5.4.
 

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

 

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

Opatření 1.1 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Popis opatření 

Identifikátor: 2770754 
Cílová skupina: osoby starší 18 let a jejich děti: žijící                 
v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy  
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: Po-Pá: 08:00-16:00 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: napojení cílové skupiny na 
systém veřejné zdravotní péče - registrace klientů                
u praktických lékařů i specialistů, zvýšení motivace k léčbě 
zdravotních potíží, pravidelná docházka na kontroly            
a vyšetření, zajištění dostupných prostředků a pomůcek 
pro osoby se zdravotním postižením (kompenzační 
pomůcky, ústavní péče, průkazy   a dávky pro OZP). 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: kap. 2.3, str. 39 
(nedostatečná dostupnost lékařské péče) 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování sociální služby - zdravotně 
sociální pomoc - zvyšování kvality pracovníků 
prostřednictvím odborných školení a supervizí  

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 47 35 50 50 50 
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5.4.1. Cíle a opatření sociálních služeb 
 

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

 

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

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

Popis opatření 

Identifikátor: 2770754 
Cílová skupina: osoby starší 18 let a jejich děti: žijící                 
v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy  
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: Po-Pá: 08:00-16:00 hod. 
Dopad na cílovou skupinu: napojení cílové skupiny na 
systém veřejné zdravotní péče - registrace klientů                
u praktických lékařů i specialistů, zvýšení motivace k léčbě 
zdravotních potíží, pravidelná docházka na kontroly            
a vyšetření, zajištění dostupných prostředků a pomůcek 
pro osoby se zdravotním postižením (kompenzační 
pomůcky, ústavní péče, průkazy   a dávky pro OZP). 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: kap. 2.3, str. 39 
(nedostatečná dostupnost lékařské péče) 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021 - zachování sociální služby - zdravotně 
sociální pomoc - zvyšování kvality pracovníků 
prostřednictvím odborných školení a supervizí  

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 47 35 50 50 50 
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Zodpovědný 
realizátor 

Vedoucí služby Zdravotně sociální pomoc - DROM, romské 
středisko na Prostějovsku 

 
5.4.2. Cíle a opatření návazných služeb 

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

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

Popis opatření 

Cílová skupina: rodiče (cizinci i příslušníci majoritní spol.) 
s dětmi  
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: Po a St: 08:30-11:30, Út: 17:00-19:00 hod. 
Dopad na cílovou skupinu:  
• podpora rodinného života, rodičovských kompetencí     

a zdravých partnerských vztahů, 
• podpora integrace a adaptace rodičů a dětí (cizinců), 
• prevence sociálního vyloučení rodičů na rodičovské 

dovolené, 
• rozvoj porozumění a komunikativních dovedností dětí      

a rodičů (cizinců), 
• příprava dětí na vstup do mateřské školy, 
• prevence xenofobie, národnostní a rasové 

nesnášenlivosti. 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: str. 16, 17 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021  
2019 - realizace stávajícího projektu Pro zdravou rodinu, 
2020 - rozšíření aktivit klubu o čtvrteční dopoledne 09:30-
11:30 hod. (vzdělávací aktivity, rodičovské diskuzní 
skupiny) 
2021 - zachování aktivit v rozsahu předchozího roku. 
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Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů  84 107 110 120 130 

  dospělé osoby 

Zodpovědný 
realizátor 

Projektový manažer - Žebřík, z. s. - provozovna Mozaika - 
multikulturní centrum   

 

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

Popis opatření 

Cílová skupina: cizinci usazení v Prostějově a okolí                  
a příslušníci majoritní společnosti 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: Čt: 17:00-19:00 (20 akcí ročně) 
Dopad na cílovou skupinu:  
• podpora adaptace a integrace cizinců do života 

majoritní společnosti, 
• prevence sociálního vyloučení cizinců, 
• zmocňování cizinců k aktivnímu zapojení do života 

komunity, 
• prevence xenofobie, národnostní a rasové 

nesnášenlivosti. 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: str. 17 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021  
2019 - pokračování ve stávajícím projektu Integračních 
aktivit pro cizince, 
2020 - rozšíření služby na 22 integračních akcí ročně, 
2021 - rozšíření služby na 24 integračních akcí ročně.   

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 121 157 170 180 190 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Projektový manažer - Žebřík, z. s. - provozovna Mozaika - 
multikulturní centrum   
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Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů  84 107 110 120 130 

  dospělé osoby 

Zodpovědný 
realizátor 

Projektový manažer - Žebřík, z. s. - provozovna Mozaika - 
multikulturní centrum   

 

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

Popis opatření 

Cílová skupina: cizinci usazení v Prostějově a okolí                  
a příslušníci majoritní společnosti 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: Čt: 17:00-19:00 (20 akcí ročně) 
Dopad na cílovou skupinu:  
• podpora adaptace a integrace cizinců do života 

majoritní společnosti, 
• prevence sociálního vyloučení cizinců, 
• zmocňování cizinců k aktivnímu zapojení do života 

komunity, 
• prevence xenofobie, národnostní a rasové 

nesnášenlivosti. 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: str. 17 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2021  
2019 - pokračování ve stávajícím projektu Integračních 
aktivit pro cizince, 
2020 - rozšíření služby na 22 integračních akcí ročně, 
2021 - rozšíření služby na 24 integračních akcí ročně.   

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet klientů 121 157 170 180 190 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Projektový manažer - Žebřík, z. s. - provozovna Mozaika - 
multikulturní centrum   
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5.4.3. Cíle a opatření nových sociálních služeb 

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

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

Popis opatření 

Identifikátor: nepřidělen 
Cílová skupina: cizinci 15 - 99 let a jejich rodinní příslušníci 
Forma poskytování služby: ambulantní a terénní 
Provozní doba: Po: 13:00-18:00 hod., St a Pá: 09:00-13:00 
hod. 
Dopad na cílovou skupinu:  
• zvýšení informovanosti,  
• zvýšení dovednosti uplatnit svá práva a zájmy,  
• prevence sociopatologických situací. 
Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti: str. 65 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

06/2020-12/2020 - vypracování metodiky, dokumentů, 
registrace služby, zajištění financí, vyškolení personálu, 
žádost o zařazení do Sítě sociálních služeb 
01/2021-12/2021 - zahájení poskytování služby a její rozvoj 
 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2021 
Počet klientů 50 

 

Zodpovědný 
realizátor 

Metodik sociální služby - Žebřík, z. s. - provozovna Mozaika 
- multikulturní centrum   
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6. PRACOVNÍ SKUPINA MIKROREGION NĚMČICKO 
 Seznam členů 6.1.

Mgr. Naděžda Novotná 
Koordinační pracovnice 
PS 

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník 

Bc. Felipe Sáncher 
López, MBA 

Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková 
organizace 

Martin Obruča Obec Mořice 
Viliam Hangurbadžo Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc 
Bc. Hana Mikulčíková, 
DiS Obec Němčice nad Hanou 

Bc. Markéta Burá Obec Němčice nad Hanou 
Ing. Vlastimil Michlíček Obec Nezamyslice 
Ing. Dušan Svozílek Obec Vrchoslavice 
Eduard Novotný Obec Viceměřice  
Ing. Mgr. Jiřina Krejčí Domov "Na Zámku", příspěvková organizace 
Bohumila Charvátová Obec Dřevnovice   
Alena Wagnerová Obec Tištín 
Pavel Drnovský 
Ing. Stanislav Mrňka Obec Dobromilice 

Ivana Dvořáková 
Ing. Jana Oulehlová Obec Němčice nad Hanou  

Ing. Ivana Korvasová Obec Němčice nad Hanou  
 

 Popis činností pracovních skupin mikroregionů 6.2.
Pro účely tvorby Střednědobého plánu vzniklo 5 nových pracovních skupin 
pro dané sociální oblasti, které pracovaly pod vedením garanta/metodika 
SPRSS a koordinačního pracovníka.  
• Pracovní skupina Mikroregion Němčicko 
• Pracovní skupina Mikroregion Plumlovsko 
• Pracovní skupina Mikroregion Kostelecko 
• Pracovní skupina Mikroregion Prostějov-venkov 
• Pracovní skupina Mikroregion Předina PR
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6. PRACOVNÍ SKUPINA MIKROREGION NĚMČICKO 
 Seznam členů 6.1.

Mgr. Naděžda Novotná 
Koordinační pracovnice 
PS 

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník 

Bc. Felipe Sáncher 
López, MBA 

Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková 
organizace 

Martin Obruča Obec Mořice 
Viliam Hangurbadžo Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc 
Bc. Hana Mikulčíková, 
DiS Obec Němčice nad Hanou 

Bc. Markéta Burá Obec Němčice nad Hanou 
Ing. Vlastimil Michlíček Obec Nezamyslice 
Ing. Dušan Svozílek Obec Vrchoslavice 
Eduard Novotný Obec Viceměřice  
Ing. Mgr. Jiřina Krejčí Domov "Na Zámku", příspěvková organizace 
Bohumila Charvátová Obec Dřevnovice   
Alena Wagnerová Obec Tištín 
Pavel Drnovský 
Ing. Stanislav Mrňka Obec Dobromilice 

Ivana Dvořáková 
Ing. Jana Oulehlová Obec Němčice nad Hanou  

Ing. Ivana Korvasová Obec Němčice nad Hanou  
 

 Popis činností pracovních skupin mikroregionů 6.2.
Pro účely tvorby Střednědobého plánu vzniklo 5 nových pracovních skupin 
pro dané sociální oblasti, které pracovaly pod vedením garanta/metodika 
SPRSS a koordinačního pracovníka.  
• Pracovní skupina Mikroregion Němčicko 
• Pracovní skupina Mikroregion Plumlovsko 
• Pracovní skupina Mikroregion Kostelecko 
• Pracovní skupina Mikroregion Prostějov-venkov 
• Pracovní skupina Mikroregion Předina 
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Každá pracovní skupina se scházela dle potřeby návazně na plán činností, 
pokyny řídící skupiny a potřeby zpracování důležitých dokumentů. Pracovní 
skupina mikroregionu je zaměřena na všechny cílové skupiny. V rámci nově 
vzniklé pracovní skupiny byla vytvořena SWOT analýza, dále se zpracovávaly 
a odevzdávaly podklady k dalšímu zpracování pro účely sociodemografické 
analýzy, analýzy potřeb uživatelů a analýzy finančních zdrojů. Nejdůležitějším 
vstupem pracovních skupin jsou vypracovaná prosociální opatření pro danou 
pracovní skupinu mikroregionu.   
 

 SWOT ANALÝZA 6.3.
SILNÉ STRÁNKY 

• Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace (DS, DZR, 
chráněné bydlení a DOZP pro dospělé) 

• Domov „Na zámku“ p.o. Nezamyslice - domov pro osoby se zdravotním 
Postižením (děti i dospělí) 

• Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc - SASRD, TP  
• Charita Kojetín c.o.- odlehčovací služby, denní stacionář 
• Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.  
• Charita Prostějov c.o.- pečovatelská služba 
• Návazné služby 

o Komunitní dům pro seniory (KODUS), Dřevnovice (12 bytů) 
o Sociální byty pro seniory (14 bytů - Němčice)  
o Setkávání seniorů 
o Dům s pečovatelskou službou 
o Seniorské cestování (pod OK) 
o Dovoz léků pro seniory (Nezamyslice) 
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SLABÉ STRÁNKY 

• Absence dluhové poradny 
• Bezdomovectví - skryté (návaznost na zadluženost) 
• Žebrání - v Otaslavicích, Nezamyslice, Němčice n/H, Brodek u Prostějova, 

Mořice. 
• Osoby zneužívající návykové látky (celé území) 
• vandalismus (celé území)  
• Zneužívání/týrání seniorů rodinnými příslušníky (Dřevnovice) 
• zanikání obchodů v obcích (nemožnost nákupu) - V obcích (kolem 500 

obyvatel) hrozí zanikání prodejen potravin Dřevnovice, Srbce, Vitčice, 
Tištín 

• Nedostatek startovacích bytů pro mladé rodiny a seniory (celé území) 
• Nedostatek malometrážních bytů 
• Chybí prostor pro volnočasové aktivity pro mladé osoby (sportoviště, 

komunitní centra) 
• V lokalitě chybí denní stacionář pro děti a mládež se zdravotním 

postižením. 
• Finanční nepokrytí prvních měsíců kalendářního roku sociálních služeb 
 

PŘÍLEŽITOSTI 

• Proškolení osob v oblasti dluhové problematiky na území Němčicka 
• Navázání úzké spolupráce s organizací Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka 

Olomouc 
• Spolupráce s firmou Proxima Housing s. r. o. - zabývající se rekonstrukcí 

domů v exekuci a domů neobydlených (poskytují odkup nebo nájem) 
• Uskutečnění osvěty seniorům v oblasti nabídek a podepisování smluv 

(převod elektřina, plyn, atd.) 
• Navázaní spolupráce s organizací Společnost Podané ruce o.p.s. - 

depistáž 
• Možnost spolufinancování Protidrogového vlaku (Revolition train) 

s účastí dětí z přispívající obce 
• Sledování výzev EU, spolupráce s místními podnikateli 
• Využití stávajících volných nemovitostí - malometrážní byty PR
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• Využití stávajících volných nemovitostí - malometrážní byty 
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 Zřízení komunitních center 
 Možnost vyjednávání se stávajícími poskytovateli sociálních služeb           

o možnostech registrace - rozšíření registrované sociálních služeb 
 Možnost využití rané péče u dětí se zdravotním postižením do 7 let 

 
 

OHROŽENÍ 

• Nedostatek lékařů (praktický, zubní, dětský) 
• Legislativně nedořešené postavení kraje vůči obcím při zajišťování 

lékařů 
• Nevůle seniora řešit týrání rodinnými příslušníky na své osobě 
• Finanční nepokrytí SSL v prvních měsících kalendářního roku 
• Velká nestabilita ve financování -   projekty organizací jsou jen na 

omezenou dobu, ne vždy se podaří zajistit navazující projekt  
• Problematika v navýšení úvazku sociálních služeb - většinou je třeba 

žádat hodně dopředu a s výsledek je nejistý 
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 Priority - přehled cílů a opatření 6.4.

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

 

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

Opatření 1.1 Rekonstrukce nebo výstavba Komunitního centra - 
Němčice nad Hanou 

Opatření 1.2 Výstavba sportoviště ve Víceměřicích 

Opatření 1.3 Demolice a výstavba víceúčelové stavby ve Vrchoslavicích 

Opatření 1.4 Výstavba multifunkčního hřiště Tištín 

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

Opatření 1.6 Vybudování víceúčelového sportoviště v obci Mořice 
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 Priority - přehled cílů a opatření 6.4.

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

 

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

Opatření 1.1 Rekonstrukce nebo výstavba Komunitního centra - 
Němčice nad Hanou 

Opatření 1.2 Výstavba sportoviště ve Víceměřicích 

Opatření 1.3 Demolice a výstavba víceúčelové stavby ve Vrchoslavicích 

Opatření 1.4 Výstavba multifunkčního hřiště Tištín 

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

Opatření 1.6 Vybudování víceúčelového sportoviště v obci Mořice 

 
 
  

145 
 

6.4.1. Cíle a opatření - investice 

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

Opatření 1.1 Rekonstrukce nebo výstavba Komunitního centra - Němčice 
nad Hanou 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé města 
Dopad na cílovou skupinu: zajištěný prostor pro smysluplné 
vyžití obyvatel Němčic a zázemí pro sociální práci - dluhové 
poradenství.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 102  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
• zhodnocení stavu budovy bývalých jeslí k možnosti 

rekonstrukce k plánovanému záměru, 
• zpracování projektové dokumentace, 
• zjišťování možností financování akce. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta města Němčice nad Hanou  

 
 

Opatření 1.2 Výstavba sportoviště ve Víceměřicích  

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce 
Dopad na cílovou skupinu: smysluplné vyžití volného času 
dětí, mládeže a udržování zdravotní kondice obyvatel 
(uživatelé Domov u Rybníka Víceměřice p.o.). 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 102  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 
 

09/2019-12/2021  
• příprava projektové dokumentace,  
• zjišťování možností využití dotačních titulů, 
• zahájení výstavby. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Víceměřice 
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Opatření 1.3 Zbourání a výstavba víceúčelové stavby ve Vrchoslavicích 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce  
Dopad na cílovou skupinu: vybudování 4 bytů, 
bezbariérového obecního úřadu, důstojného zázemí pro 
hasičskou zbrojnici, a zázemí dílen a skladů pro 
zaměstnance obce. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100 
a 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
• vypracování projektové dokumentace, 
• zjišťování možných zdrojů financování. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Vrchoslavice  

 

Opatření 1.4 Výstavba multifunkčního hřiště Tištín 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce 
Dopad na cílovou skupinu: smysluplné vyžití volného času 
dětí, mládeže a udržování zdravotní kondice obyvatel.   
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 102  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
• je schváleno územní rozhodnutí a stavební povolení, 
• podání projektové žádosti na MMR/ESF. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Tištín 

 

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

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce Víceměřice 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení obyvatelům obce jako prevence proti vysídlování, 
případné navýšení počtu obyvatel. 
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Opatření 1.3 Zbourání a výstavba víceúčelové stavby ve Vrchoslavicích 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce  
Dopad na cílovou skupinu: vybudování 4 bytů, 
bezbariérového obecního úřadu, důstojného zázemí pro 
hasičskou zbrojnici, a zázemí dílen a skladů pro 
zaměstnance obce. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100 
a 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
• vypracování projektové dokumentace, 
• zjišťování možných zdrojů financování. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Vrchoslavice  

 

Opatření 1.4 Výstavba multifunkčního hřiště Tištín 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce 
Dopad na cílovou skupinu: smysluplné vyžití volného času 
dětí, mládeže a udržování zdravotní kondice obyvatel.   
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 102  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
• je schváleno územní rozhodnutí a stavební povolení, 
• podání projektové žádosti na MMR/ESF. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Tištín 

 

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

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce Víceměřice 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení obyvatelům obce jako prevence proti vysídlování, 
případné navýšení počtu obyvatel. 
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Doložení potřebnosti: 
Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100 a 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
• získání areálu nebo pozemku k přestavbě/výstavbě 

malometrážních bytů, 
• zjišťování finančních zdrojů a příprava dokumentace.  

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Víceměřice 

 

Opatření 1.6 Vybudování víceúčelového sportoviště v obci Mořice 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce všech věkových skupin 
Dopad na cílovou skupinu: smysluplné vyžití volného času 
dětí, mládeže a udržování zdravotní kondice obyvatel. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 
102  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zjišťování zdrojů na financování 
sportoviště. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Mořice  
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7. PRACOVNÍ SKUPINA MIKROREGION PLUMLOVSKO 
 Seznam členů 7.1.

Petr Laštovica  
Koordinační pracovník Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník 

Bc. Pavlína Hrdličková Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc 
Pavel Bokůvka Obec Stínava 
Mgr. Jaroslav Střelák Obec Krumsín 
Ing. Lenka Janečková, 
DiS Obec Krumsín 

Ing. Michal Lukeš Obec Ohrozim 
František Kaprál Obec Seloutky 
Mgr. Jana Zelená ZŠ Plumlov 
Martin Hyndrich Město Plumlov 
Jana Rozsívalová Obec Vícov 
Bc. Marie Soldánová Domov pro seniory Soběsuky 
PhDr. Yvona Andělová Domov pro seniory Soběsuky 
Zdeňka Růžičková Obec Prostějovičky 
Gabriela Jančíková Město Plumlov 
 
 

 SWOT ANALÝZA 7.2.
SILNÉ STRÁNKY 

• Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc - Terénní programy (Hamry, 
Plumlov) 
o Možnost využít sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

dluhová poradna, Kompakt 
• Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace - od 65 let věku 

(55 lůžek; max. 2 lůžkové) 
• DD Plumlov 
• Dům s pečovatelskou službou Mostkovice (jednolůžkové - pro 

soběstačné osoby se zdravotním postižením, seniory) 
• Charita Prostějov c.o.  - Pečovatelská služba 

PR
AC

O
VN

Í S
KU

PI
N

A 
M

IK
RO

RE
G

IO
N

 P
LU

M
LO

VS
KO



149

148 
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soběstačné osoby se zdravotním postižením, seniory) 
• Charita Prostějov c.o.  - Pečovatelská služba 
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• ADP Sanco  
• Společnost Podané ruce, o.p.s. 
• Existence mateřského centra (Plumlov, Stínava) 
• Sportoviště pro děti školního věku (v mikroregionu) 
• Obecní byt - Stínava (jeden se rekonstruuje sociální, Plumlov - 10 bytů 

pro nízkopříjmové osoby a rodiny),  
• Svoz dětí a žáků do ZŠ a MŠ Plumlov 
 

SLABÉ STRÁNKY 

• Malá informovanost o nabídce a využití sociálních služeb  
• nedostatečný rozvoz stravování pro seniory až do domu Absence 

individuální dopravy seniorů a osob se ZTP k lékaři/nemocnice/úřady 
(senior taxi)  

• absence školního klubu pro žáky II. stupně ZŠ (Plumlov)  
• absence komunitního centra v Plumlově  
• absence obchodu (v malých obcích)  
• problematika bezdomovectví  
• osoby užívající návykové látky  
• nedostatek cvičebních prvků pro seniory a dovybavení dětských hřišť         

a sportovišť (v mikroregionu)  
• absence mateřských center 
 

PŘÍLEŽITOSTI 

 
• Realizace senior taxi (Plumlov, případné rozšíření do mikroregionu) 
• realizace sportovišť v místních částech Plumlova 
• možnost vybudování komunitního centra v Plumlově a školního klubu 
• možnost připojení internetu pro seniory  
• možnost užší spolupráce obcí s poskytovateli sociálních služeb 
• rozšíření interaktivního Katalogu 
• nalezení provozovatele obchodu 
• vyjednávání s poskytovatelem dopravní obsluhy o zvýhodněném jízdném 

pro seniory  PR
AC

O
VN

Í S
KU

PI
N

A 
M

IK
RO

RE
G

IO
N

 P
LU

M
LO

VS
KO



150

150 
 

 
 

OHROŽENÍ 

 
 Systém přidělování dotací tvrdých a měkkých projektů nepočítá 

s malými obcemi 
 stárnutí populace  
 migrace osob v produktivním věku za prací 
 nárůst počtu obyvatel bez nároku na výplatu důchodu (nehrazení 

sociálního pojištění) 
 změna politických priorit na všech úrovních 
 neúměrné zatížení malých obcí zákonnou povinností býti opatrovníkem 

(veřejné opatrovnictví) 
 
 

 Přehled cílů a opatření 7.3.

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

 

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

Opatření 2.1 Zřízení senior taxi na území Mikroregionu Plumlovsko 

Opatření 2.2 Zřízení nebo obnova víceúčelových sportovišť v obcích 
Mikroregionu Plumlovsko 

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

Opatření 2.4 Zajištění prostor pro školní klub pro žáky II. stupně ZŠ 
(Plumlov) 
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OHROŽENÍ 

 
 Systém přidělování dotací tvrdých a měkkých projektů nepočítá 

s malými obcemi 
 stárnutí populace  
 migrace osob v produktivním věku za prací 
 nárůst počtu obyvatel bez nároku na výplatu důchodu (nehrazení 

sociálního pojištění) 
 změna politických priorit na všech úrovních 
 neúměrné zatížení malých obcí zákonnou povinností býti opatrovníkem 

(veřejné opatrovnictví) 
 
 

 Přehled cílů a opatření 7.3.

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

 

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

Opatření 2.1 Zřízení senior taxi na území Mikroregionu Plumlovsko 

Opatření 2.2 Zřízení nebo obnova víceúčelových sportovišť v obcích 
Mikroregionu Plumlovsko 

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

Opatření 2.4 Zajištění prostor pro školní klub pro žáky II. stupně ZŠ 
(Plumlov) 
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7.3.1. Cíle a opatření - investice 

Cíl č. 2: Rozvoj v oblasti bydlení a proobčanských aktivit - Investiční 
projekty 

Opatření 2.1 Zřízení senior taxi na území Mikroregionu Plumlovsko 

Popis opatření 

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením 
Dopad na cílovou skupinu: možnost individuální dopravy 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením k lékařům 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 99  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
• vyjednávání s obcemi Mikroregionu Plumlovska               

o společném řešení seniortaxi, 
• zřízení místa dispečera,  
• nákup vozidla odpovídající přepravě osob se 

zdravotním postižením pro 6 osob. 
Zodpovědný 
realizátor Starostka města Plumlova 

 

Opatření 2.2 Zřízení nebo obnova víceúčelových sportovišť v obcích 
Mikroregionu Plumlovska 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obcí Mikroregionu Plumlovsko, 
všech věkových skupin 
Dopad na cílovou skupinu: smysluplné vyžití volného času 
dětí, mládeže a udržování zdravotní kondice obyvatel 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 
102  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - zjišťování zdrojů na financování 
sportovišť 

Zodpovědný 
realizátor Starostové obcí Mikroregionu Plumlovska  
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Opatření 2.3 Zjišťování možností odkupu nemovitostí za účelem 
přestavby na malometrážní byty 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obcí Mikroregionu Plumlovska 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení obyvatelům obce jako prevence proti vysídlování, 
případně navýšení počtu obyvatel. 
Doložení potřebnosti: 
Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb návazných: 
kap. 4, str. 100 a 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - mapování opuštěných domů 
k odkoupení za účelem přestavby na malometrážní byty 

Zodpovědný 
realizátor Starostové obcí Mikroregionu Plumlovska  

 

Opatření 2.4 Zajištění prostor pro školní klub pro žáky II. stupně ZŠ 
(Plumlov) 

Popis opatření 

Cílová skupina: děti a mládež II. stupně ZŠ 
Dopad na cílovou skupinu: zajištěný bezpečný prostor pro 
smysluplné trávení volného času (nízkoprahové, ale ne 
sociální služba) 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 možnost nadstavby na ZŠ Plumlov,  
 zjišťování dalších stavebních možností. 

Zodpovědný 
realizátor Ředitelka ZŠ Plumlov  
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Opatření 2.3 Zjišťování možností odkupu nemovitostí za účelem 
přestavby na malometrážní byty 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obcí Mikroregionu Plumlovska 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení obyvatelům obce jako prevence proti vysídlování, 
případně navýšení počtu obyvatel. 
Doložení potřebnosti: 
Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb návazných: 
kap. 4, str. 100 a 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 - mapování opuštěných domů 
k odkoupení za účelem přestavby na malometrážní byty 

Zodpovědný 
realizátor Starostové obcí Mikroregionu Plumlovska  

 

Opatření 2.4 Zajištění prostor pro školní klub pro žáky II. stupně ZŠ 
(Plumlov) 

Popis opatření 

Cílová skupina: děti a mládež II. stupně ZŠ 
Dopad na cílovou skupinu: zajištěný bezpečný prostor pro 
smysluplné trávení volného času (nízkoprahové, ale ne 
sociální služba) 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 možnost nadstavby na ZŠ Plumlov,  
 zjišťování dalších stavebních možností. 

Zodpovědný 
realizátor Ředitelka ZŠ Plumlov  
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8. PRACOVNÍ SKUPINA MIKROREGION KOSTELECKO 
 Seznam členů 8.1.

Bc. Nela Vrbová  
Koordinační pracovník Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník 

Mgr. David Ševčík Domov pro seniory Kostelec na Hané, 
příspěvková organizace 

Bc. Klára Bartošová, DiS Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc 
Bc. Iva Vrbová Charita Konice c.o. 
Bc. Martin Daňhel, DiS Společenství Romů na Moravě 
Ing. Milan Kiebel Obec Čechy pod Kosířem 
Mgr. František Horák Město Kostelec na Hané 
Jarmila Stawaritschová Obec Čelechovice na Hané 
Ladislav Jedlička Obec Laškov 
Ing. Miroslav Hochvald Obec Bílovice - Lutotín 
 
 

 SWOT ANALÝZA 8.2.
SILNÉ STRÁNKY 

• Charita Konice c.o. poskytuje domácí zdravotní a hospicovou péči           
a Terénní pečovatelskou službu: Laškov, Pěnčín, Čechy pod Kosířem, 
Hluchov, Ptení, Zdětín 

• Domov pro seniory Kostelec na Hané (58 lůžek) - věková hranice 
uživatelů od 63 let: Laškov, Stařechovice, Čechy pod Kosířem, Smržice, 
Čelechovice na Hané… (Celý mikroregion) 

• SRNM - NZDM (6 - 26 let), terénní programy (národnostní menšiny         
a práce ve vyloučených lokalitách) Pěnčín 

• Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc - SASRD (Pěnčín 3, 
Přemyslovice 1, Stařechovice 1, Čelechovice na Hané 1)  
o Návazné služby 

• Čechy pod Kosířem - Dům s pečovatelskou službou (24 bj) 
• Čelechovice na Hané - Trilobit „chráněné bydlení“ - (48 bytových 

jednotek) - pečovatelská služba (dojíždí dle potřeby ADP Sanco, Charita 
Prostějov c.o.) PR
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• MRC - Kostelec na Hané, Čelechovice na Hané 
• Bílovice-Lutotín mikrojesle 
• Zdětín - dětská skupina  
• Klub seniorů - Kostelec na Hané, Čechy pod Kosířem, Bílovice- Lutotín 
• Možnost zdarma vypůjčení prostor pro cvičení matek s dětmi - Čechy 

pod Kosířem, Laškov, Pěnčín, Kostelec na Hané (celý  mikroregion) 
• Možnost zdarma vypůjčení prostor pro cvičení - mládež a dospělí - 

Kostelec na Hané, Laškov, Stařechovice, Smržice (celý mikroregion) 
• Streetworkoutové hřiště pro všechny věkové skupiny - Kostelec na 

Hané  
• Zahájena výstavba jedné třídy MŠ - Ptení 

 
 

SLABÉ STRÁNKY 

• Nezjistitelnost počtu osob v bytech  - dlouhodobá návštěva (poplatky za 
svoz odpadu atd.) Smržice  

• Nedostačující prostorová kapacita školní družiny - ZŠ Kostelec na Hané, 
ZŠ Čechy pod Kosířem, ZŠ Laškov, ZŠ Ptení  

• Výskyt osob závislých na návykových látkách a návykovém jednání  
• Sportoviště pro náctileté (cyklo - rampy - v současnosti využívají prostor 

v centru města)  
• Absence sociálního bydlení v celém mikroregionu  
• Absence hospicové péče - pobytová  
• Nezmapovaná problematika bezdomovectví v mikroregionu Smržice  
• Absence zázemí školy pro mimoškolní činnosti - Přemyslovice, Pěnčín, 

Zdětín  
• Prověření dostupnosti lékařské péče: Zdětín  
• Opatrovnictví (velká zátěž pro obce I. a II. typu)  
• Terénní zdravotní a pečovatelská služba    
• Absence denního stacionáře pro seniory, Smržice  
• Podfinancované pobytové služby - zřizovatel obec: Zdětín  
• Absence obchodu: Hluchov, Lešany, Lutotín  
• Existence sociálně vyloučených lokalit - Čelechovice na Hané  
• Absence komunitního centra PR
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• MRC - Kostelec na Hané, Čelechovice na Hané 
• Bílovice-Lutotín mikrojesle 
• Zdětín - dětská skupina  
• Klub seniorů - Kostelec na Hané, Čechy pod Kosířem, Bílovice- Lutotín 
• Možnost zdarma vypůjčení prostor pro cvičení matek s dětmi - Čechy 

pod Kosířem, Laškov, Pěnčín, Kostelec na Hané (celý  mikroregion) 
• Možnost zdarma vypůjčení prostor pro cvičení - mládež a dospělí - 

Kostelec na Hané, Laškov, Stařechovice, Smržice (celý mikroregion) 
• Streetworkoutové hřiště pro všechny věkové skupiny - Kostelec na 

Hané  
• Zahájena výstavba jedné třídy MŠ - Ptení 

 
 

SLABÉ STRÁNKY 

• Nezjistitelnost počtu osob v bytech  - dlouhodobá návštěva (poplatky za 
svoz odpadu atd.) Smržice  

• Nedostačující prostorová kapacita školní družiny - ZŠ Kostelec na Hané, 
ZŠ Čechy pod Kosířem, ZŠ Laškov, ZŠ Ptení  

• Výskyt osob závislých na návykových látkách a návykovém jednání  
• Sportoviště pro náctileté (cyklo - rampy - v současnosti využívají prostor 

v centru města)  
• Absence sociálního bydlení v celém mikroregionu  
• Absence hospicové péče - pobytová  
• Nezmapovaná problematika bezdomovectví v mikroregionu Smržice  
• Absence zázemí školy pro mimoškolní činnosti - Přemyslovice, Pěnčín, 

Zdětín  
• Prověření dostupnosti lékařské péče: Zdětín  
• Opatrovnictví (velká zátěž pro obce I. a II. typu)  
• Terénní zdravotní a pečovatelská služba    
• Absence denního stacionáře pro seniory, Smržice  
• Podfinancované pobytové služby - zřizovatel obec: Zdětín  
• Absence obchodu: Hluchov, Lešany, Lutotín  
• Existence sociálně vyloučených lokalit - Čelechovice na Hané  
• Absence komunitního centra 
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• Absence rozvozu obědů osobám se zdravotním postižením Bílovice - 
Lutotín 

• Absence autobusového spojení (v ranních hodinách - návštěva lékaře      
a dopoledních hodinách - návrat od lékaře) Bílovice-Lutotín 

• Absence odlehčovací služby  
 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 
• Možnost přístavby DPS Čechy pod Kosířem - hospicová péče 

(zpracovaná studie) 
• spolupráce s organizací Společnost Podané ruce, o.p.s. - depistáž 
• možnost výstavby komunitního domu pro seniory (KODUS) v Kostelci na 

Hané u domova pro seniory 
• možnost výstavby komunitních center v obcích 
• podpora již aktivní dětské skupiny 
• možnost výstavby malometrážních bytů v obcích 
• posílení kapacity pečovatelské služby 
• navýšení kapacity MŠ 
 
 

OHROŽENÍ 

 
• Neúměrná zátěž obcí prvního stupně - Opatrovnictví    
• Plošné vyplácení dávek formou poukázek  
• Nezjistitelnost počtu osob v bytech  - dlouhodobá návštěva (poplatky za 

svoz odpadu atd.)  
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 Přehled cílů a opatření 8.3.

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

 

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

Opatření 3.1 Výstavba Domova pro seniory v Čechách pod Kosířem 

Opatření 3.2 Výstavba cca 10 malometrážních bytů v Ptení 

Opatření 3.3 Výstavba komunitního domu pro seniory cca 12 bytů ve 
Smržicích 

Opatření 3.4 Výstavba komunitního domu pro seniory v Kostelci na 
Hané 

Opatření 3.5 Výstavba Komunitního domu pro seniory Bílovice - Lutotín 

Opatření 3.6  Přestavba budovy fary na Komunitní dům pro seniory 
Přemyslovice 

Opatření 3.7 Rekonstrukce obecních prostor na komunitní centrum 
Čelechovice na Hané 

 
 
 
8.3.1. Cíle a opatření - investice 

Cíl č. 3: Rozvoj v oblasti bydlení a proobčanských aktivit - Investiční 
projekty 

Opatření 3.1 Výstavba Domova pro seniory v Čechách pod Kosířem 

Popis opatření 

Cílová skupina: senioři 65+ 
Dopad na cílovou skupinu: vybudované prostorové zázemí 
pro poskytování sociální služby k zajištění vytvoření 
klidného a bezpečného prostředí seniorům se sníženou 
soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,      
a seniorům, kteří jsou zcela závislí na pomoci jiné osoby.  PR
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 Přehled cílů a opatření 8.3.

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

 

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

Opatření 3.1 Výstavba Domova pro seniory v Čechách pod Kosířem 

Opatření 3.2 Výstavba cca 10 malometrážních bytů v Ptení 

Opatření 3.3 Výstavba komunitního domu pro seniory cca 12 bytů ve 
Smržicích 

Opatření 3.4 Výstavba komunitního domu pro seniory v Kostelci na 
Hané 

Opatření 3.5 Výstavba Komunitního domu pro seniory Bílovice - Lutotín 

Opatření 3.6  Přestavba budovy fary na Komunitní dům pro seniory 
Přemyslovice 

Opatření 3.7 Rekonstrukce obecních prostor na komunitní centrum 
Čelechovice na Hané 

 
 
 
8.3.1. Cíle a opatření - investice 

Cíl č. 3: Rozvoj v oblasti bydlení a proobčanských aktivit - Investiční 
projekty 

Opatření 3.1 Výstavba Domova pro seniory v Čechách pod Kosířem 

Popis opatření 

Cílová skupina: senioři 65+ 
Dopad na cílovou skupinu: vybudované prostorové zázemí 
pro poskytování sociální služby k zajištění vytvoření 
klidného a bezpečného prostředí seniorům se sníženou 
soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,      
a seniorům, kteří jsou zcela závislí na pomoci jiné osoby.  
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Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 1.4, str. 16     
a  17, kap. 1.6. str. 21, kap.4, str. 100  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
• zpracovaná projektová dokumentace nachystaná 

k aktualizaci, 
• zjišťování možností zdrojů financování, 
• předjednána možnost poskytovatele sociální služby 

Charita Konice c.o. 

Zodpovědný 
realizátor 

Starosta obce Čechy pod Kosířem 

 

Opatření 3.2 Výstavba cca 10 malometrážních bytů 

Popis opatření 

Cílová skupina: nízkopříjmové osoby, senioři  
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení obyvatelům obce jako prevence proti vysídlování, 
případně navýšení počtu obyvatel. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100    
a 101 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
• pozemek ve vlastnictví obce, 
• zpracování projektové dokumentace, 
• zjišťování možností zdrojů financování. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Ptení 

 

Opatření 3.3 
Výstavba komunitního domu pro seniory cca 12 bytů ve 
Smržicích 

Popis opatření 

Cílová skupina: senioři 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení soběstačných seniorů v obci.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 99 PR
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 pozemek ve vlastnictví obce, 
 počet bytových jednotek dle výzvy MMR,  
 studie proveditelnosti a projektová dokumentace, 
 zjišťování možností zdrojů financování. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Smržice 

 

Opatření 3.4 Výstavba komunitního domu pro seniory v Kostelci na Hané 

Popis opatření 

Cílová skupina: senioři 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení soběstačných seniorů v obci. 
Doložení potřebnosti: 
Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 99 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 pozemek ve vlastnictví obce, 
 počet bytových jednotek dle výzvy MMR,  
 studie proveditelnosti a projektová dokumentace, 
 zjišťování možností zdrojů financování. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Kostelec na Hané 

 

Opatření 3.5 Výstavba Komunitního domu pro seniory Bílovice - Lutotín 

Popis opatření 

Cílová skupina: senioři 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení soběstačných seniorů v obci.  
Doložení potřebnosti: 
Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 99 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 dokup pozemku,  
 počet bytových jednotek dle výzvy MMR,  PR
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 pozemek ve vlastnictví obce, 
 počet bytových jednotek dle výzvy MMR,  
 studie proveditelnosti a projektová dokumentace, 
 zjišťování možností zdrojů financování. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Smržice 

 

Opatření 3.4 Výstavba komunitního domu pro seniory v Kostelci na Hané 

Popis opatření 

Cílová skupina: senioři 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení soběstačných seniorů v obci. 
Doložení potřebnosti: 
Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 99 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 pozemek ve vlastnictví obce, 
 počet bytových jednotek dle výzvy MMR,  
 studie proveditelnosti a projektová dokumentace, 
 zjišťování možností zdrojů financování. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Kostelec na Hané 

 

Opatření 3.5 Výstavba Komunitního domu pro seniory Bílovice - Lutotín 

Popis opatření 

Cílová skupina: senioři 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení soběstačných seniorů v obci.  
Doložení potřebnosti: 
Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 99 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 dokup pozemku,  
 počet bytových jednotek dle výzvy MMR,  
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 studie proveditelnosti a projektová dokumentace, 
 zjišťování možností zdrojů financování. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Lutotín 

 

Opatření 3.6 Přestavba budovy fary na Komunitní dům pro seniory 
Přemyslovice 

Popis opatření 

Cílová skupina: senioři 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení soběstačných seniorů v obci.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 99 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 odkup budovy č. p. 34 (Fara), 
 zpracování studie proveditelnosti a projektové 

dokumentace, 
 zjišťování možností zdrojů financování. 
 

Zodpovědný 
realizátor Starostka obce Přemyslovice 

 

Opatření 3.7 Rekonstrukce obecních prostor na komunitní centrum 
Čelechovice na Hané 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce 
Dopad na cílovou skupinu: zajištěný bezpečný prostor pro 
smysluplné vyžití obyvatel obce a zázemí pro sociální práci. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 3.6, str. 83 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
09/2019-12/2021 

 zpracování projektové dokumentace, 
 zjišťování možností zdrojů financování. 

 
Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Čelechovice na Hané 
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9. PRACOVNÍ SKUPINA MIKROREGION PROSTĚJOV VENKOV 
 Seznam členů 9.1.

 
Bc. Nela Vrbová 
koordinační pracovník Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník 

Jiří Zips Obec Bedihošť 

Dana Stodolová Obec Biskupice  

Milan Smékal Obec Čehovice 

Karel Černý Obec Čelčice 

Milan Mlateček Obec Hrubčice 

Stanislav Cetkovský Obec Klenovice na Hané 

Vladimír Bradík Obec Klopotovice 

Ing. Petr Neoral Městys Kralice na Hané 

Antonín Frgál Obec Skalka 

Ing. Pavel Novotný Obec Vrbátky 

Mgr. Jakub Haluza Obec Výšovice 
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9. PRACOVNÍ SKUPINA MIKROREGION PROSTĚJOV VENKOV 
 Seznam členů 9.1.

 
Bc. Nela Vrbová 
koordinační pracovník Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník 

Jiří Zips Obec Bedihošť 

Dana Stodolová Obec Biskupice  

Milan Smékal Obec Čehovice 

Karel Černý Obec Čelčice 

Milan Mlateček Obec Hrubčice 

Stanislav Cetkovský Obec Klenovice na Hané 

Vladimír Bradík Obec Klopotovice 

Ing. Petr Neoral Městys Kralice na Hané 

Antonín Frgál Obec Skalka 

Ing. Pavel Novotný Obec Vrbátky 

Mgr. Jakub Haluza Obec Výšovice 
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 SWOT ANALÝZA 9.2.
SILNÉ STRÁNKY 

• Agentura domácí péče Sanco poskytuje terénní pečovatelskou službu 
ve všech obcích mikroregionu 

• Charita Prostějov c.o. poskytuje terénní pečovatelskou                              
a ošetřovatelskou službu ve všech obcích mikroregionu 

• Mobilní hospic Olomouc poskytuje lékařsko-sesterskou péči v obci 
Vrbátky  

• Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Olomouc - SASRD (Biskupice, Hrubčice)  
o Návazné služby 

• Sportovní hřiště - všechny obce  
• Sokolovna pro volnočasové aktivity - všechny obce  
• Rozvoz obědů seniorům zajištuje v obcích: Vrbátky, Hrubčice, Bedihošť - 

místní provozovatel pohostinství, Čehovice - provozovatel pohostinství 
p. Drábek, Kralice na Hané - provozovatel pohostinství p. Vágner 

• Bedihošť - výstavba nájemních bytů 
• Vrbátky - DPS 
• Kralice na Hané - výstavba sociálních bytů 
• Bedihošť - přestavba kina na sociální byty 
• VPP - všechny obce 
• Vrbátky - Možnost zdarma vypůjčení prostor pro cvičení matek s dětmi 
• Vrbátky - Možnost zdarma vypůjčení prostor pro cvičení - mládež            

a dospělí  
• Vrbátky - Komunitní centrum 
• Kralice na Hané - Terénní lékařská péče z obce Bedihošť 
•  Vrbátky - OOSVL - Obecní zaměstnankyně poskytují terénní sociální 

služby 
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SLABÉ STRÁNKY 

• Nezjistitelnost počtu osob v bytech - dlouhodobá návštěva (poplatky za 
svoz odpadu atd.) Vrbátky  

• Opakované řešení sousedských sporů -  všechny obce 
• narůstající počet nepřizpůsobivých občanů a s tím spojené neustálé 

řešení přestupků 
• Nezmapovaná problematika bezdomovectví  
• Absence obchodů - Biskupice, Vrbátky-Štětovice  
• Absence ZŠ a MŠ - Klopotovice, Skalka 
• Nelegálně provozované ubytovny - Skalka, Bedihošť, Vrbátky 
• Proplácení vysokého nájemného soukromým osobám ze strany ÚP 
• Nedostačující autobusové spojení v obci Vrbátky  
• Finančně nedostupné sociální služby pro obyvatele obcí 

 
 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Možnost projednání sociálních problémů v obci s poskytovateli 
sociálních služeb v rámci organizační struktury plánování 

 Užší spolupráce s odborem sociálních věcí MM Prostějova 
 Prostřednictvím výstavby malometrážních bytů pro nízkopříjmové 

osoby eliminovat nelegálně provozované ubytování 
 Možnost zajištění depistáže ke zjištění stavu bezdomovectví  

 
 

OHROŽENÍ 

 
 Problematika opatrovnictví (velká zátěž pro obce I. a II. stupně) 
 Legislativa ve vztahu k povinnostem obcí 
 Stárnoucí populace 
 Nezaměstnanost jako životní styl 
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SLABÉ STRÁNKY 

• Nezjistitelnost počtu osob v bytech - dlouhodobá návštěva (poplatky za 
svoz odpadu atd.) Vrbátky  

• Opakované řešení sousedských sporů -  všechny obce 
• narůstající počet nepřizpůsobivých občanů a s tím spojené neustálé 

řešení přestupků 
• Nezmapovaná problematika bezdomovectví  
• Absence obchodů - Biskupice, Vrbátky-Štětovice  
• Absence ZŠ a MŠ - Klopotovice, Skalka 
• Nelegálně provozované ubytovny - Skalka, Bedihošť, Vrbátky 
• Proplácení vysokého nájemného soukromým osobám ze strany ÚP 
• Nedostačující autobusové spojení v obci Vrbátky  
• Finančně nedostupné sociální služby pro obyvatele obcí 

 
 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Možnost projednání sociálních problémů v obci s poskytovateli 
sociálních služeb v rámci organizační struktury plánování 

 Užší spolupráce s odborem sociálních věcí MM Prostějova 
 Prostřednictvím výstavby malometrážních bytů pro nízkopříjmové 

osoby eliminovat nelegálně provozované ubytování 
 Možnost zajištění depistáže ke zjištění stavu bezdomovectví  

 
 

OHROŽENÍ 

 
 Problematika opatrovnictví (velká zátěž pro obce I. a II. stupně) 
 Legislativa ve vztahu k povinnostem obcí 
 Stárnoucí populace 
 Nezaměstnanost jako životní styl 
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 Přehled cílů a opatření 9.3.

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

 

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

Opatření 4.1 Výstavba bytového domu ve Skalce č. ev. 71 

Opatření 4.2 Výstavba komunitního domu pro seniory v Čelčicích 

Opatření 4.3 Výstavba bytového domu v Čelčicích 

Opatření 4.4 Přestavba budovy bývalé školy na 6 bytových jednotek ve 
Výšovicích 

 
 
9.3.1. Cíle a opatření - investice 

Cíl č. 4: Rozvoj v oblasti bydlení a proobčanských aktivit - Investiční 
projekty 

Opatření 4.1 Výstavba bytového domu ve Skalce č. ev. 71 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení obyvatelům obce jako prevence proti vysídlování, 
případně navýšení počtu obyvatel 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100    
a 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 zpracování dokumentace 8 malometrážních bytových 

jednotek,  
 výstavba je plánována na obecním pozemku, 
 počet bytových jednotek dle výzvy MMR a stavební 

dokumentace, PR
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 zpracování projektové stavební dokumentace, 
 podání projektové žádosti na ESF. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Skalka  

 

Opatření 4.2 Výstavba komunitního domu pro seniory v Čelčicích  

Popis opatření 

Cílová skupina: senioři  
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení seniorů v obci 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 99  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021  
 výstavba je plánována na obecním pozemku, 
 počet bytových jednotek dle výzvy MMR,  
 zpracování projektové stavební dokumentace, 
 podání projektové žádosti na ESF. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Čelčice  

 

Opatření 4.3 Výstavba bytového domu v Čelčicích 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení obyvatelům obce jako prevence proti vysídlování, 
případně navýšení počtu obyvatel obce 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100   
a 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 zpracování stavební dokumentace na 15 bytových 

jednotek, 
 výstavba je plánována na obecním pozemku, 
 počet bytových jednotek dle výzvy MMR/ESF a 
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 zpracování projektové stavební dokumentace, 
 podání projektové žádosti na ESF. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Skalka  

 

Opatření 4.2 Výstavba komunitního domu pro seniory v Čelčicích  

Popis opatření 

Cílová skupina: senioři  
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení seniorů v obci 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 99  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021  
 výstavba je plánována na obecním pozemku, 
 počet bytových jednotek dle výzvy MMR,  
 zpracování projektové stavební dokumentace, 
 podání projektové žádosti na ESF. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Čelčice  

 

Opatření 4.3 Výstavba bytového domu v Čelčicích 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení obyvatelům obce jako prevence proti vysídlování, 
případně navýšení počtu obyvatel obce 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100   
a 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 zpracování stavební dokumentace na 15 bytových 

jednotek, 
 výstavba je plánována na obecním pozemku, 
 počet bytových jednotek dle výzvy MMR/ESF a 
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stavební dokumentace, 
 podání projektové žádosti na MMR/ESF. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Čelčice  

 

Opatření 4.4 Přestavba budovy bývalé školy na 6 bytových jednotek ve 
Výšovicích 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce 
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení obyvatelům obce jako prevence proti vysídlování, 
případné navýšení počtu obyvatel 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100      
a 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 zpracovaná stavební dokumentace a zažádáno                 

o stavební povolení, 
 podání projektové žádosti na MMR/ESF. 

Zodpovědný 
realizátor 

Starosta obce Výšovice 
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10. PRACOVNÍ SKUPINA MIKROREGION PŘEDINA 
 Seznam členů 10.1.

Mgr. Martina Králíková 
Koordinátor  Magistrát města Prostějova 

Irena Blažková Obec Vranovice-Kelčice 

Bc. Renáta Čechová Obec Vincencov 

Ing. Miloslav Kříž Obec Dobrochov 

Eva Mudrlová  Obec Dobrochov  

 
 SWOT ANALÝZA 10.2.

SILNÉ STRÁNKY 
 Obce Dobrochov a Ondratice - dostatečná občanská vybavenost - 

obchod  
 Obec Dobrochov nabízí volné prostory k volnočasovým aktivitám  
 Do obce Vincencov pravidelně dojíždí pojízdná prodejna  
 

SLABÉ STRÁNKY 
• Ondratice, Dobrochov, Vincencov - stárnutí populace v obci a také 

vylidňování  
• Absence odlehčovací služby  
• Absence hospicové péče 
• Opatrovnictví - nedostatečný zájem rodin vůči seniorům - obce se 

následně o seniory starají  
• Ondratice, Dobrochov - nedostačující autobusové spojení 
• Nízká vzdělanostní struktura obyvatelstva (Ondratice, Vincencov) 
• Absence obchodu - Vincencov 
• Velké množství prázdných budov bez využití  
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10. PRACOVNÍ SKUPINA MIKROREGION PŘEDINA 
 Seznam členů 10.1.

Mgr. Martina Králíková 
Koordinátor  Magistrát města Prostějova 

Irena Blažková Obec Vranovice-Kelčice 

Bc. Renáta Čechová Obec Vincencov 

Ing. Miloslav Kříž Obec Dobrochov 

Eva Mudrlová  Obec Dobrochov  

 
 SWOT ANALÝZA 10.2.

SILNÉ STRÁNKY 
 Obce Dobrochov a Ondratice - dostatečná občanská vybavenost - 

obchod  
 Obec Dobrochov nabízí volné prostory k volnočasovým aktivitám  
 Do obce Vincencov pravidelně dojíždí pojízdná prodejna  
 

SLABÉ STRÁNKY 
• Ondratice, Dobrochov, Vincencov - stárnutí populace v obci a také 

vylidňování  
• Absence odlehčovací služby  
• Absence hospicové péče 
• Opatrovnictví - nedostatečný zájem rodin vůči seniorům - obce se 

následně o seniory starají  
• Ondratice, Dobrochov - nedostačující autobusové spojení 
• Nízká vzdělanostní struktura obyvatelstva (Ondratice, Vincencov) 
• Absence obchodu - Vincencov 
• Velké množství prázdných budov bez využití  
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PŘÍLEŽITOSTI 
 Výstavba komunitního domu pro seniory v obci Vranovice-Kelčice (8-10 

osob)  
 Možnost zakoupení vozidla - senior taxi (Ondratice)  
 Výstavba komunitního centra (Ondratice)  
 Možnost zakoupení automobilu - sloužící pro účely senior taxi - 

Dobrochov    
 

OHROŽENÍ 
 Nedostatečné rozpočty obcí - chybí mandatorní výdaje na sociální 

služby 
 Vylidňování obcí 
 
 

 Přehled cílů a opatření 10.3.

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

 

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

Opatření 5.1 Výstavba Komunitního domu pro seniory ve Vranovicích-
Kelčicích 

Opatření 5.2 Zřízení Senior taxi Ondratice 

Opatření 5.3 Výstavba Komunitního centra Ondratice 

Opatření 5.4 Vybudování víceúčelového hřiště v Brodku u Prostějova   

Opatření 5.5 Výstavba komunitního domu pro seniory v Dobrochově 
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10.3.1. Cíle a opatření - investice 

Cíl č. 5: Rozvoj v oblasti bydlení a proobčanských aktivit - Investiční 
projekty 

Opatření 5.1 Výstavba Komunitního domu pro seniory ve Vranovicích-
Kelčicích 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce Vranovice-Kelčice 
v seniorském věku  
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající 
bydlení seniorů v obci  
Doložení potřebnosti: 
Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100 a 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 výstavba je plánována na obecním pozemku, 
 počet bytových jednotek do 10, dle výzvy MMR,  
 zpracování projektové stavební dokumentace, 
 podání projektové žádosti. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Vranovice - Kelčice  

 

Opatření 5.2 Zřízení Senior taxi Ondratice 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce Ondratice v seniorském 
věku nebo se zdravotním postižením 
Dopad na cílovou skupinu: možnost individuální dopravy 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením k lékařům. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100    
a 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 zjišťování možností zřízení služby, 
 zřízení místa dispečera,  
 nákup vozidla odpovídající přepravě osob se 

zdravotním postižením. 
Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Ondratice PR
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Dopad na cílovou skupinu: možnost individuální dopravy 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením k lékařům. 
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09/2019-12/2021 
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zdravotním postižením. 
Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Ondratice 
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Opatření 5.3 Výstavba Komunitního centra v Ondraticích 

Popis opatření 

Cílová skupina: obyvatelé obce  
Dopad na cílovou skupinu: zajištěný prostor pro smysluplné 
vyžití obyvatel Němčic a zázemí pro sociální práci - dluhové 
poradenství  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 102    
a kap. 3.6, str. 83  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 zpracování projektové dokumentace, 
 zjišťování možností financování akce. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Ondratice  

 

Opatření 5.4 Vybudování víceúčelového hřiště v Brodku u Prostějova   

Popis opatření 

Cílová skupina: děti a mládež 
Dopad na cílovou skupinu: smysluplné vyžití volného času 
dětí, mládeže jako prevence kriminality. 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4 - str. 100   
a 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 výstavba je plánována na obecním pozemku, 
 počet bytových jednotek do 10, dle výzvy MMR,  
 zpracování projektové stavební dokumentace, 
 podání projektové žádosti. 

Zodpovědný 
realizátor Starosta obce Brodek u Prostějova  

 

Opatření 5.5 Výstavba Komunitního domu pro seniory v Dobrochově 

Popis opatření 
Cílová skupina: obyvatelé obce Dobrochov v seniorském 
věku  
Dopad na cílovou skupinu: zabezpečené odpovídající PR
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bydlení seniorů v obci.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100    
a 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 výstavba je plánována na obecním pozemku, 
 počet bytových jednotek 6, 
 zpracování projektové stavební dokumentace, 
 podání projektové žádosti.  

Zodpovědný 
realizátor 

Starosta obce Dobrochov  
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bydlení seniorů v obci.  
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: kap. 4, str. 100    
a 101  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-12/2021 
 výstavba je plánována na obecním pozemku, 
 počet bytových jednotek 6, 
 zpracování projektové stavební dokumentace, 
 podání projektové žádosti.  

Zodpovědný 
realizátor 

Starosta obce Dobrochov  
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V. ORGANIZAČNÍ 
1. Implementační plán  
Implementační plán je zpracován pro potřeby implementační fáze 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP 
Prostějov 2019-2021. Je to samostatný a podpůrný dokument upravující 
činnost a postup práce Řídící skupiny v realizační (implementační) fázi 
procesu plánování rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Prostějov 
do konce roku 2021. Implementační plán obsahuje: 
• Realizační plán 

o Realizační plán (dále jen RP) upravuje činnosti, které jsou 
organizačního a metodického charakteru upravující pracovní postup 
organizační struktury vycházející ze SPRSS SO ORP Prostějov 2019–
2021. 

o Je souborem pravidel a podkladů pro implementační fázi, na jejichž 
základě bude monitorováno a vyhodnocováno naplňování 
jednotlivých cílů a opatření prostřednictvím aktivit ve schváleném 
SPRSS. 

• Pravidla pro přijímání změn 
Potřeba změn v SPRSS vyplývá z několika skutečností: 
o v průběhu času lze odůvodněně předpokládat změny ve struktuře 

stávajících poskytovatelů a jejich služeb na základě zjištěné 
potřebnosti služby, 

o možnost vstupu nových subjektů, služeb nebo útlum či zrušení 
stávajících subjektů, služeb, 

o existuje možnost objevení se akutní potřeby a tím pádem potřeba 
doplnění priorit pro rozvoj sociálních služeb. 

o Návrh změny k aktualizaci SPRSS na další období plánování rozvoje 
sociálních a navazujících služeb se řídí prováděcím dokumentem 
„Pravidla pro posuzování žádostí o zařazení sociálních služeb (jejich 
kapacit) do Sítě sociálních služeb na Prostějovsku (dále jen Pravidla) 
a Akčním plánem.  
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• Komunikační plán 
Nastavení toku informací uvnitř organizační struktury je dáno samostatnými 
přílohami, Jednacím řádem ŘS, a kapitolou 1 tohoto dokumentu9.  
Komunikační plán pak slouží k nastavení toku informací směrem k laické         
a odborné veřejnosti, politickým reprezentacím a směrem ke krajské úrovni 
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a naopak. 
 

Implementační plán navazuje na samostatné základní dokumenty Řídící 
skupiny, její Statut a Jednací řád, které upravují způsob, rozsah činností           
a odpovědnosti členů organizační struktury podílejících se na realizaci 
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území SO ORP 
Prostějov. Celý dokument je dostupný na stránkách Statutárního města 
Prostějova www.prostejov.eu . 
 
2. Akční plán 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021 byl 
řádně předložen k připomínkování obcím, poskytovatelům sociálních služeb, 
odborné a laické veřejnosti v elektronické formě, připomínky byly řádně 
vypořádány. 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021 je 
každoročně prováděn akčním plánem, zpracovaným členy Expertní skupiny   
a schválen Řídící skupinou Rady města Prostějova. Akční plán tak stanoví 
žádoucí modelaci sítě sociálních služeb na jednotlivé roky.  
Cílem akčního plánu je také vytvořit finanční plán pro naplňování 
jednotlivých opatření s vazbou na rozpočty obcí na území a dále zavést do 
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území kontrolní 
mechanismy s jejich následným vyhodnocováním v rámci monitoringu SPRSS.  
Plnění akčního plánu je založeno na aktivním přístupu určených realizátorů 
jednotlivých opatření, včetně jejich nezbytné spolupráce s garanty opatření   
a dalšími orgány územní samosprávy na území správního obvodu ORP. 
Kontrolou plnění a případnými úpravami akčního plánu se průběžně zabývají 

                                                           
9 Celý dokument je dostupný na stránkách Statutárního města Prostějova www.prostejov.eu  
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9 Celý dokument je dostupný na stránkách Statutárního města Prostějova www.prostejov.eu  
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Řídící skupina a v závažnějších případech orgány obcí na území správního 
obvodu ORP Prostějov. 

VI. ZÁVĚREČNÁ ČÁST 
 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021  byl 
schválen Zastupitelstvem města Prostějova usnesením č. dne: 10. 9. 2019 
usnesením č. 19189. 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021  byl 
schválen/vzat na vědomí valnými shromážděními DSO Mikroregionů SO ORP 
Prostějov:  

Valné shromáždění DSO: Datum valného 
shromáždění Číslo usnesení 

Mikroregion Plumlovsko schvaluje 05.09.2019  UMP 
7/5.3./2019 

Mikroregion Němčicko schvaluje 30.10.2019  bez čísla 
Mikroregion Kostelecko schvaluje 13.09.2019  bez čísla 
Mikroregion Prostějov – venkov bere 
na vědomí 24.09.2019  91/4 

Mikroregion Předina schvaluje 26.09.2019  bez čísla 
  
Akční plán jako prováděcí předpis Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb pro rok 2020 byl vzat na vědomí Radou města Prostějova usnesením 
č. 9871  dne 24.9.2019. 
 
Příloha č. 1: Implementační plán SPRSS SO ORP Prostějov 2019-2021 
Příloha č. 2: Akční plán SPRSS SO ORP Prostějov pro rok 2020 
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