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ZKRATKY A POJMY 

AP  Akční plán 

CS  Cílová skupina 

ČČK  Český červený kříž 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČvT  Člověk v tísni o.p.s. 

DSO  Dobrovolný svazek obcí 

DZR  Domov se zvláštním režimem 

ESF  Evropský sociální fond 

HR materiál Harm reduction materiál (materiál, který je dávám drogovým klientům a slouží 

k minimalizaci důsledků užívání drog) 

CHPS Charitní pečovatelská služba 

KC  Komunitní centrum 

KISSoS  Krajský informační systém sociálních služeb 

KODUS  Komunitní dům seniorů 

KP  Komunitní plánování 

KPSS  Komunitní plán sociálních služeb 

KÚ OK  Krajský úřad Olomouckého kraje 

MC  Mateřské centrum 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MR  Mikroregion 

MRM  Mikroregion Moštěnka 

MŠ  Mateřská škola 

MZd  Ministerstvo zdravotnictví 

NNO  Nestátní neziskové organizace 

OK  Olomoucký kraj 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

OÚ  Obecní úřad 

OZP  Osoby zdravotně postižené 

PS  Pracovní skupina 

SAS  Sociálně aktivizační služba 

SASRD  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

SO ORP  Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SRPSS Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb / Střednědobé plánování rozvoje 

sociálních služeb 

SSL  Sociální služby 

STP  Svaz tělesně postižených 

VHD  Veřejná hromadná doprava 

ZP  Zdravotní postižení 

ZŠ  Základní škola 
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 ÚVODNÍ ČÁST  
 

 

 

 VÝCHODISKA PLÁNU  
 
Tato část obsahuje informace o metodě komunitního plánování sociálních služeb k vytvoření 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v dikci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

ve znění pozdějších předpisů, a uvádí legislativní oporu procesu plánování a související strategické 

dokumenty. 

 

 METODA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB1 

Komunitní plánování je metodou, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti 

veřejného života na úrovni obce i kraje. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený na 

zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog, vyjednávání a dosažení výsledku, 

který je přijat a podporován většinou účastníků. 

 

Komunitní plánování sociálních služeb 

Obcím umožňuje komunitní plánování sociálních služeb plánovat sociální služby s ohledem na místní 

specifika a potřeby jednotlivých občanů. Jedná se o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů 

a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb.  

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se jedná 

o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. 

Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které 

jsou na sociální služby vynakládány, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je 

konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní. Komunitní 

plánování představuje opakující proces. Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních 

služeb probíhá za účasti komunity – v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce 

uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních 

služeb blízké.  

 

Hlavní principy komunitního plánování 

• Partnerství mezi všemi účastníky – potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu. Názorům 

všech stran musí být dopřáno stejného prostoru. 

• Zapojování místního společenství. Při zapojování místního společenství je nutné hledat různé 

metody a formy oslovení a zapojení tak, aby nabídka ke spolupráci byla srozumitelná (např. podle 

                                                           
1 Zpracováno dle Komunitní plánování – věc veřejná (průvodce), dostupné z webu MPSV: https://www.mpsv.cz/cs/847 

a Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb, dostupné z 
http://socialnirevue.cz/media/docs/Pruvodce_procesem_kp.pdf 

https://www.mpsv.cz/cs/847
http://socialnirevue.cz/media/docs/Pruvodce_procesem_kp.pdf
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bydliště, způsobu života, zájmů, socioetnické příslušnosti atd.). Nikdo nesmí být vylučován 

a diskriminován. 

• Hledání nových lidských a finančních zdrojů. Nelze zapomínat na spolupráci s podnikateli, která 

může být oboustranně přínosná, na význam práce dobrovolníků, svépomocných skupin, 

domácích pečovatelů včetně sousedské výpomoci. Komunitní plánování sociálních služeb je 

jedním z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci. 

• Práce s informacemi. Je nezbytné zajistit rovný přístup k informacím uvnitř řídící struktury 

a zajistit předávání informací veřejnosti. Budou-li informace pravidelně předávány, bude možné 

očekávat relevantní připomínky a podněty. Je nutné stanovit, jak bude možné vznášet 

připomínky a jak bude s připomínkami nakládáno. 

• Průběh zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) je stejně důležitý jako 

výsledný dokument. Plán nezpracovává skupina expertů. Proces komunitního plánování (KP) 

znamená vyhledávání, zapojování a diskusi různých lidí. Tento proces umožňuje, aby navržený 

systém sociálních služeb byl jedinečný a neopakovatelný a plně odpovídal místním podmínkám 

a zdrojům. 

• Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce. Dobře fungující spolupráce může být inspirací 

pro ostatní účastníky KP. Prohloubení spolupráce mezi všemi účastníky přináší kvalitnější nabídku 

sociálních služeb. 

• Kompromis přání a možností. Výsledkem komunitního plánování je vždy kompromisní řešení mezi 

tím, co chceme, a tím, co máme k dispozici. Možnosti v tomto případě nejsou pouze materiální, 

finanční a lidské zdroje, ale také dohoda vymezující, kdo a jak se bude na dosažení stanovených 

cílů KP podílet. 

 

Výsledek komunitního plánování 

Vytvoření základu funkčního a efektivního systému sociálních služeb, který odpovídá zjištěným 

místním potřebám uživatelů, při zajištění efektivního využití finančních prostředků vynakládaných na 

služby.  

Pro uživatele služeb je výsledkem komunitního plánu: 

• Zvýšení kvality sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka 

• Zlepšení dostupnosti služeb 

• Zvýšení efektivity investovaných finančních prostředků 

• Zlepšení orientace v realizovaných sociálních službách a informovanosti o nich 

• Přínos komunitního plánování 

 

Jaký má komunitní plánování pro obec /mikroregion přínos? 

• Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) 

do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím 

procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů 

a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci 

• Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje 

objevovat nové lidské i materiální zdroje 

• Umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití 

• Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální 

služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti 
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• Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové 

služby, které jsou potřebné 

 

Hlavní aktéři komunitního plánování sociálních služeb 

Zadavatel  

Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám 

– v našem případě se jedná o mikroregion (samosprávy obcí mikroregionu Moštěnka). Zastupitelé 

jako volení reprezentanti veřejnosti vytvářejí podpůrné politické klima pro realizaci komunitního 

plánu. Proto podpora komunitního plánování ze strany obce/obcí a jejích/jejich politických 

reprezentantů představuje nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování.  

Poskytovatel  

Poskytovateli sociálních služeb mohou být subjekty jako fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, 

organizace zřízená obcí, organizace zřízená krajem, organizace zřízená státem, které služby poskytují 

a nabízejí. Všichni poskytovatelé mají při komunitním plánování rovné postavení a jejich cíle a záměry 

mají stejnou váhu. Poskytovatelé znají místní situaci a vědí, jak služby v regionu fungují, znají 

systémové i provozní záležitosti. Dokážou popsat stávající poptávku i předpokládané trendy. Jejich 

přínos je proto v tomto ohledu nenahraditelný. 

Uživatel  

Uživatel sociálních služeb je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny. Cíle 

a záměry uživatelů mají při komunitním plánování stejnou váhu jako cíle a záměry zadavatelů 

a poskytovatelů. Vyhledávání, oslovování a zapojování uživatelů do práce na tvorbě SPRSS je 

nenahraditelná možnost, jak zjistit potřeby v sociálních službách, jak získat informace o kvalitě 

poskytovaných služeb, jak objevit existující mezery v jejich nabídce a jak objevit nové zdroje pro 

uspokojování potřeb (např. svépomocné aktivity). 

Co získá uživatel a poskytovatel, zapojí-li se do komunitního plánování? 

• Možnost podílet se na utváření celkového systému sociálních služeb 

• Příležitost prosazovat vlastní zájmy a cíle 

• Příležitost k navázání nové spolupráce 

• Informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb 

Veřejnost  

Veřejností myslíme všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování 

a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu nebo k jeho realizaci. 

Veřejnost musí být průběžně seznamována se záměry, výsledky a cíli SPRSS. Cílem předem 

připravené informační strategie je zajistit přístup veřejnosti k informacím. Je žádoucí, aby se 

veřejnost procesu KP účastnila od samého počátku. 

Další organizace  

Při přípravě KP jsou osloveny a vyzvány ke spolupráci místní organizace i zájmové skupiny, kterých se 

poskytování sociálních služeb dotýká (např. veřejné instituce, nemocnice, úřad práce, školy, NNO, 

policie), ale také občanské iniciativy, etnické skupiny včetně skupin, se kterými je obtížná 

komunikace. Čím vyšší je míra zapojení dalších organizací, která se liší podle jejich dalšího podílu na 

naplňování priorit a cílů komunitního plánu, tím vyšší je efektivita procesu komunitního plánování. 
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 LEGISLATIVNÍ OPORA PROCESU PLÁNOVÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ STRATEGICKÉ 
ROZVOJOVÉ DOKUMENTY 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Při tvorbě zákona z legislativního pohledu nebyl převzat pojem „komunitní plánování sociálních 

služeb“ (dále jen KPSS) a byl schválen termín „střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb“ (dále 

jen SPRSS). V běžné praxi, zejména na obecní úrovni je nadále často používán termín KPSS jako 

synonymum pro SPRSS. 

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 jasně stanovuje základní metodické východisko spolupráce uživatelů, poskytovatelů a 

zadavatelů sociálních služeb. Je zde také vymezena působnost při zajišťování sociálních služeb. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na DSO mikroregionu Moštěnka 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 obce, 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 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.  

 

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 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  



9 
 

• Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015–2018, Akční plán realizace 

protidrogové politiky 2017–2018  

 

Strategické rozvojové dokumenty týkající se DSO mikroregionu Moštěnka 

• Strategie rozvoje DSO mikroregionu Moštěnka 2014–2020  

• Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 „Náš region – naše radost“  

• Strategické rozvojové dokumenty obcí DSO mikroregionu Moštěnka 

 
 

 PROCESNÍ ČÁST  
 

 

 

 PLÁNOVÁNÍ V DSO MIKROREGIONU MOŠTĚNKA 
 

Plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka bylo zahájeno v roce 2017 v souvislosti 

s projektem Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka. Realizace projektu 

vzešla z důvodu potřeby obcí sdružených v DSO mikroregionu Moštěnka vytvořit základ funkčního 

a efektivního systému sociálních služeb. 

Pro území mikroregionu nebyl dosud vyhotoven plán sociálních služeb, což má přímý dopad na 

kvalitu života místních obyvatel a jejich spokojenost. Obec s rozšířenou působností Přerov, do jejíhož 

správního obvodu obce mikroregionu patří, má vyhotovený Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb ve městě Přerově pro období 2016–2019 pro své území, území mikroregionu Moštěnka v něm 

zpracováno není. 

Potřebnost vytvořit střednědobý plán rozvoje sociálních služeb  byla identifikována již v roce 2013, 

kdy záměr vytvořit komunitní plán sociálních služeb pro DSO byl jedním z výstupů projektu 

zaměřeného na možnosti meziobecní spolupráce. Záměr plánování sociálních služeb je také uveden 

ve Strategii rozvoje DSO mikroregionu Moštěnka 2014–2022 a schválen usnesením č. 5 ze dne 8. 11. 

2016. 

Smyslem tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro DSO mikroregionu Moštěnka je 
hledání nejlepších řešení při naplňování zjištěných potřeb v oblasti sociální péče a služeb, 
dlouhodobě zvýšit kvalitu, dostupnost a efektivnost poskytovaných sociálních služeb a potlačit 
sociální vyloučení či zmírnit jeho dopad u nejvíce ohrožených skupin obyvatel.  

Toho bude dosaženo prostřednictvím: 

• Aktivního zapojení jednotlivých subjektů (zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů, veřejnosti) do 

problematiky sociálního začleňování, prohloubení jejich spolupráce, vytváření partnerství 

a budování místní komunity 

• Nastavení vhodného systému sociálních služeb, který podpoří již existující kvalitní sociální služby 

a naplánuje zavedení nových potřebných sociálních služeb  

• Zajištění lepší informovanosti o sociálních službách 

• Zajištění efektivnosti a finanční udržitelnosti nastaveného systému sociálních služeb  



10 
 

• Vytvoření SPRSS a jeho prováděcího dokumentu Akční plán (AP) pro roky 2019–2021 na základě 

potřeb cílových skupin  

 

 

 ORGANIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

V DSO MIKROREGIONU MOŠTĚNKA 
 

Proces komunitního plánování se zapojením všech obcí mikroregionu započal v říjnu 2017 a bude 

probíhat do září 2019.  V rámci plánování byla ustavena následující organizační struktura. 

Obrázek 1: Organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka 

 

Řídící skupina 

Řídící skupina zajišťuje koordinaci poskytování sociálních služeb vedoucí k řešení nepříznivé sociální 
situace a k sociálnímu začleňování osob na území MRM: 

• Zjišťuje potřeby a zdroje v oblasti sociálních služeb, sociálně zdravotních služeb a návazných 

služeb 

• 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 

• Vypracovává dokument střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, odpovídající zjištěným 

místním potřebám, reagující na lokální odlišnosti a zajišťující, že vynakládané finanční 

prostředky na služby budou efektivně využívány 

• Zpracovává Akční plán jako prováděcí předpis SPRSS   

Řídící skupina

9 členů, 8 setkání 

Pracovní skupina pro 
seniory a osoby se ZP 

6 členů, 17 setkání 

Pracovní skupina pro 
rodinu, mládež a děti 

6 členů, 17 setkání 

Kontaktní osoby jednotlivých obcí

Pracovní skupina 
ohrožené skupiny 

6 členů, 17 setkání 

Realizační tým 

5 členů 
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• 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 

• Prezentuje navenek své aktivity 

• Zaměřuje se na hledání nových lidských a finančních zdrojů 

• Ustanovuje Pracovní skupiny a jmenuje jejich vedoucí 

• Navrhuje a schvaluje externí spolupracovníky pro realizaci SPRSS  

• Sleduje a vyhodnocuje realizaci střednědobého a Akčního plánu 

• Spolupracuje s Olomouckým krajem na tvorbě SPRSS a krajské sítě sociálních služeb 

Členové Řídící skupiny: 

- Ivo Pitner, zadavatel, Obec Beňov, předseda Řídící skupiny 

- Jiřina Mádrová, zadavatel, Obec Stará Ves 

- Zdeněk Dorazil, zadavatel, Obec Želatovice 

- Mgr. Alena Pizúrová, poskytovatel, Charita Přerov 

- Petra Kadlecová, DiS, poskytovatel, KAPPA-HELP, z.s. 

- Květa Bouchalová, poskytovatel, Obec Čechy 

- Oldřiška Sedláčková, uživatel, senioři 

- Marcela Kubíčková, uživatel, rodiny 

- Marie Klvaňová, uživatel, ohrožené skupiny 

Jednání řídící skupiny se uskutečnila ve dnech: 5. 10. 2017, 13. 3. 2018, 1. 11. 2018, 11. 12. 2018, 4. 2. 

2019 

 

Pracovní skupiny 

Členy pracovních skupin (PS) jsou zástupci uživatelů, poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů 
sociálních služeb, které schvaluje Řídící skupina. Zaměřeny jsou na cílové skupiny obyvatel, kteří 
potřebují pomoc/podporu při řešení jejich specifických potřeb prostřednictvím sociálních služeb 
a souvisejících aktivit. 

Pro potřeby komunitního plánování byly ustaveny 3 pracovní skupiny: 

• PS Senioři a osoby se zdravotním postižením 

• PS Rodina, mládež a děti 

• PS Ohrožené skupiny 

Jednání pracovních skupin se uskutečnila ve dnech: 14. 11. 2017, 5. 12. 2017, 17. 1. 2018, 23. 1. 2018, 

31. 1. 2018, 21. 2. 2018, 22. 2. 2018, 26. 2. 2018, 27. 2. 2018, 28. 2. 2018, 7. 3. 2018, 8. 3. 2018, 12. 3. 

2018, 15. 3. 2018, 22. 3. 2018, 3. 4. 2018, 4. 10. 2018, 15. 11. 2018, 16. 11. 2018, 26. 11. 2018, 27. 11. 

2018 

Činnost a složení pracovních skupin jsou uvedeny v kapitolách 4.3, 4.4 a 4.5. 

 

Kontaktní pracovníci v obcích 

Kontaktní pracovníci pro sociální oblast začali v souvislosti s komunitním plánováním působit 

v 16 obcích mikroregionu: Beňově, Čechách, Dobrčicích, Domaželicích, Dřevohosticích, Horní 
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Moštěnici, Křtomili, Lipové, Líšné, Nahošovicích, Přestavlkách, Radkově Lhotě, Staré Vsi, Vlkoši 

a Želatovicích.  

Úkolem kontaktního pracovníka je: 

• Být prostředníkem mezi obcí, sociálním pracovníkem a potřebným občanem 

• Vyvíjet vlastní aktivitu, zajímat se o to, co lidé kolem potřebují, nabízet pomoc 

• Navazovat a zprostředkovávat kontakt s lidmi v obci, kteří by se chtěli do systému zapojit 

a pomáhat (dobrovolnictví) 

• Přinášet vlastní podněty v rozvoji a pomoci do společné sítě (Síť pomoci Moštěnka) 

Realizační tým 

Realizační tým je pětičlenný a zajišťuje odbornou i administrativní podporu procesu komunitního 

plánování, Řídící skupině, pracovním skupinám a kontaktním pracovníkům v obcích mikroregionu.  

Členy realizačního týmu ve struktuře komunitního plánování jsou: 

- Koordinátoři komunitního plánování SPRSS – Markéta Poláchová Kropáčková, Mgr. Jana 

Škařupová 

- Odborný konzultant – metodik SPRSS – Bc. Lenka Tichavská 

- Analytik SPRSS – Bc. Marie Tesařová 

- Projektový manažer – Mgr. Jana Škařupová 

- Finanční manažer – Soňa Hošáková 

 
Zapojení veřejnosti 
 
Široká veřejnost byla do projektu zapojena prostřednictvím veřejných setkání s občany. V rámci 
komunitního plánování sociálních služeb se uskutečnilo celkem 13 setkání s občany. Výstupy 
z jednání jsou shrnuty v kapitole 3.2.5. 

Přehled veřejných setkání s občany: 

• Beňov – 17. 1. 2018 

• Domaželice + Čechy – 23. 1. 2018 

• Křtomil – 31. 1. 2018 

• Lipová – 22. 2. 2018 

• Líšná – 26. 2. 2018 

• Dřevohostice + Turovice – 27. 2. 2018 

• Horní Moštěnice – 28. 2. 2018 

• Stará Ves – 7. 3. 2018 

• Nahošovice – 8. 3. 2018 

• Želatovice – 12. 3. 2018 

• Přestavlky – 15. 3. 2018 

• Bochoř + Vlkoš + Věžky – 22. 3. 2018 

• Dobrčice – 3. 4. 2018 

 
Informování o procesu komunitního plánování sociálních služeb na území DSO mikroregionu 
Moštěnka spolu s jeho výstupy je dostupné na webových stránkách www.sitpomoci.cz. 
 
 

http://www.sitpomoci.cz/
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 VÝSTUPY Z ANALYTICKÉ FÁZE  
 

 

 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 
 

Sociodemografická analýza uvádí současné trendy vývoje obyvatelstva, a proto je z hlediska 

plánování sociálních služeb v území důležitá. Zahrnuje strukturu obyvatelstva a jeho věkové složení, 

populační vývoj, strukturu domácností a vzdělanostní strukturu, zaměřuje se i na ekonomickou 

aktivitu obyvatelstva.  

 

 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Mikroregion Moštěnka se nachází v jižní části Olomouckého kraje, poblíž města Přerova. Svou 

polohou tvoří přirozenou hranici Olomouckého a Zlínského kraje. Žije v něm téměř 11 tisíc obyvatel 

ve 22 obcích. 

Území regionu má z větší části typický hanácký ráz bez výrazných kopců a hor. Protknuto je říčkou 

Moštěnkou, která protéká z jihozápadní části až po východní část okresu Přerov. Území má 

z 80 procent zemědělskou půdu, 10 procent tvoří lesní porosty a 2 procenta vodní plochy.  

Obrázek 2: Území DSO mikroregionu Moštěnka – obce, v rámci České republiky, v rámci Olomouckého kraje 
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 DEMOGRAFICKÝ ROZBOR A PROGNÓZA VÝVOJE V MIKROREGIONU  

Území mikroregionu je tvořeno 22 obcemi o celkovém rozsahu 11 009,37 hektarů. Rozlohou jsou 
největší obce Horní Moštěnice (981,85 ha), Bochoř (943,85 ha) a Stará Ves (931,6 ha). Horní 
Moštěnice se řadí na první místo také v počtu obyvatel (1 668). S malým rozdílem jsou na dalším 
místě Dřevohostice (1 505 obyvatel).  

Tabulka 1: Popisované území 

Obec Výměra (ha) Počet obyvatel Věk 15-64 let Věk 15-64 let %  

Beňov  864,67 671 447  67 

Bezuchov  396,15 184 122  66 

Bochoř  943,85 977 639  65 

Čechy  455,1 339 216  64 

Dobrčice  220,46 230 161  70 

Domaželice  427,21 568 390  69 

Dřevohostice  847,56 1 505 1 036  69 

Horní Moštěnice  981,85 1 668 1 112  67 

Křtomil  403,53 432 276  64 

Lipová  500,98 279 179  64 

Líšná 373,61 246 160  65 

Nahošovice 293,38 169 106  63 

Podolí 216,24 212 148  70 

Přestavlky 365,05 276 181  66 

Radkova Lhota 209,84 217 89  41 

Radkovy 252,92 152 104  68 

Říkovice 385,32 481 319  66 

Stará Ves 931,6 618 413  67 

Turovice 362,75 219 166  76 

Věžky 240,49 210 145  69 

Vlkoš 894,83 712 438  62 

Želatovice 441,98 539 372  69 

Celkem 11009,37 10904 7219 66 

Zdroj: ČSÚ 
 

Mezi 22 obcemi mikroregionu převyšují velikostí populace hranici 1 000 obyvatel pouze obce 

Dřevohostice a Horní Moštěnice. Více jak 800 obyvatel má pouze Bochoř. Obce Beňov, Stará Ves 

a Vlkoš patří do velikostní skupiny 600 až 799 obyvatel. Do skupiny 400 až 599 obyvatel patří obce 

Domaželice, Křtomil, Říkovice a Želatovice. Největší počet obcí je v kategorii 200 až 399 obyvatel. 

Jsou jimi Čechy, Dobrčice, Lipová, Líšná, Podolí, Přestavlky, Radkova Lhota, Turovice a Věžky. 

Nejméně lidnaté jsou obce Bezuchov, Nahošovice a Radkovy. 

Tabulka 2: Velikost obcí v mikroregionu Moštěnka podle počtu obyvatel 

Velikost dle počtu obyvatel Počet obcí Počet obyvatel k 1. 1. 2017 Podíl na území % 

 do 199 3 505 4,63 

 200 - 399 9 2 228 20,43 

 400 - 599 4 2 020 18,53 

 600 - 799 3 2 001 18,35 

 800 - 999 1 977 8,96 

 1000 a více 2 3 173 29,10 

Celkem 22 10904 100 
Zdroj: ČSÚ 
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Od období vzniku dobrovolného svazku obcí (DSO), kdy počet obyvatel činil 10 583, můžeme 

k 1. lednu 2017 pozorovat narůst o 321 obyvatel. Od začátku sledovaného období v roce 2010 se 

počet obyvatel do roku 2012 zvyšoval, v roce 2013 a 2014 klesal, poté v roce 2015 mírně vzrostl 

a v roce 2016 a 2017 opět klesá. Ve sledovaném období překročil počet obyvatel číslo 11 000 pouze 

v letech 2011 (na 11 004 obyvatel) a 2012 (na 11 020 obyvatel).  

Tabulka 3: Počet obyvatel v obcích mikroregionu Moštěnka 2001, 2010-2017 

Obec/rok 2001 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Beňov 686 701 701 710 701 684 687 686 671 

Bezuchov 173 188 194 189 191 190 187 182 184 

Bochoř 952 1 017 1 014 1 014 1 018 989 982 978 977 

Čechy 333 343 335 345 340 341 343 337 339 

Dobrčice 199 205 219 216 212 227 227 232 230 

Domaželice 446 566 560 566 570 586 576 578 568 

Dřevohostice 1 579 1 569 1 554 1 534 1 515 1 528 1 532 1 520 1 505 

Horní Moštěnice 1 569 1 613 1 630 1 645 1 655 1 657 1 640 1 651 1 668 

Křtomil 414 427 431 446 443 436 447 444 432 

Lipová 248 275 282 283 274 274 274 278 279 

Líšná 221 241 244 252 242 236 242 248 246 

Nahošovice 183 176 176 171 164 159 160 165 169 

Podolí 197 214 225 224 227 225 225 222 212 

Přestavlky 255 253 266 262 255 262 269 268 276 

Radkova Lhota 218 189 183 185 184 171 206 223 217 

Radkovy 178 158 173 168 168 165 154 150 152 

Říkovice 455 482 480 489 479 481 479 483 481 

Stará Ves 577 630 629 626 636 629 635 616 618 

Turovice 223 213 222 216 221 222 221 217 219 

Věžky 209 209 208 201 205 212 213 208 210 

Vlkoš 745 730 711 710 715 714 703 710 712 

Želatovice 523 554 567 568 569 561 549 545 539 

Celkem 10 583 10 953 1 1004 1 1020 10 984 10 949 10 951 10 941 10 904 
Zdroj: ČSÚ 

Ačkoli se počet obyvatel od vzniku mikroregionu zvýšil, můžeme dle posledních dostupných dat 

pozorovat, že meziroční změna (2015–2016) činí -37 obyvatel. V průběhu roku 2016 zemřelo 143 

občanů a na svět přišlo 103 dětí. Dále se na území přistěhovalo 267 občanů a 264 se jich vystěhovalo. 

Tabulka 4: Přirozený přírůstek a migrace obyvatel v mikroregionu Moštěnka 

K 1. 1. 2017 Absolutně Na 1 000 obyv. 

Živě narození celkem 103 5‰ 

Zemřelí celkem 143 9‰ 

Přirozený přírůstek -40 -4‰ 

Přistěhovalí celkem 267 24‰ 

Vystěhovalí celkem 264 24‰ 

Saldo migrace 3 0‰ 

Meziroční změna počtu obyvatel -37 -3‰ 
Zdroj: ČSÚ 
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Dle údajů ČSÚ žilo k 1. 1. 2017 na území mikroregionu 10 904 obyvatel. V tomto roce tvořil podíl žen 

49,6 % obyvatel a mužů 50,4 % obyvatel na celkové populaci.  

Z analyzovaných dat vyplývá, že v produktivním věku je více mužů (34,9 %) než žen (31,3 %). Také 

chlapců v předproduktivním věku je více (7,7 %) než dívek (6,7 %). Ovšem opačná situace je 

v postproduktivním věku, kde je více žen (11,5 %) než mužů (7,8 %), což je dáno vyšší průměrnou 

délkou života žen. 

Tabulka 5: Věkové složení obyvatelstva 

K 1. 1. 2017 
Muži Ženy Celkem 

0-14 let 15-64 let 65+ let 0-14 let 15-64 let 65+ let 0-14 let 15-64 let 65+ let 

Beňov 52  224  53  45 223 74 97  447  127  

Bezuchov 16  60  12  9 62 25 25  122  37  

Bochoř 77  343  70  72 296 119 149  639  189  

Čechy 29  117  31  17 99 46 46  216  77  

Dobrčice 19  88  10  17 73 23 36  161  33  

Domaželice 40  205  44  41 185 53 81  390  97  

Dřevohostice 104  561  118  92 475 155 196  1 036  273  

Horní Moštěnice 135  584  125  123 528 173 258  1 112  298  

Křtomil 38  135  35  39 141 44 77  276  79  

Lipová 20  93  27  17 86 36 37  179  63  

Líšná 24  80  22  14 80 26 38  160  48  

Nahošovice 13  59  13  13 47 24 26  106  37  

Podolí 13  88  9  19 60 23 32  148  32  

Přestavlky 24  97  24  19 84 28 43  181  52  

Radkova Lhota 4  46  32  8 43 84 12  89  116  

Radkovy 12  55  13  9 49 14 21  104  27  

Říkovice 35  164  40  35 155 52 70  319  92  

Stará Ves 58  210  39  47 203 61 105  413  100  

Turovice 13  95  11  9 71 20 22  166  31  

Věžky 13  75  18  8 70 26 21  145  44  

Vlkoš 67  228  62  48 210 97 115  438  159  

Želatovice 37  200  40  35 172 55 72  372  95  

Celkem 843  3 807  848  736  3 412  1 258  1 579  7 219  2 106  
Zdroj: ČSÚ 

Předpokládaný demografický vývoj obyvatelstva v mikroregionu stejně jako v Olomouckém kraji 

i v celé ČR směřuje k tomu, že můžeme očekávat růst počtu obyvatel ve věku 65 a více let a snižování 

počtu osob v předproduktivním i produktivním věku. Vzhledem k charakteru mikroregionu je 

důvodné se domnívat, že počet osob ve věku 65+ může v budoucnu růst rychleji než celorepublikově 

či ve srovnání s Olomouckým krajem. Zatímco v ČR byl k 1. 1. 2017 index stáří (podíl obyvatel 

v postproduktivním věku a obyvatel v předproduktivním věku) 120,7, v mikroregionu byl 133,4. 

Tabulka 6: Předpokládaný demografický vývoj do roku 2050 v ČR a Olomouckém kraji (střední varianta) 

 0-14 let 15-64 let 65+ let 

2002 2050 2002 2050 2002 2050 

Česká republika 15,6 12,4 70,5 56,3 13,9 31,3 

Olomoucký kraj 15,8 12,1 70,4 54,5 13,7 33,4 
Zdroj: ČSÚ 
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K 26. 3. 2011 tvořilo mikroregion celkem 3 772 domácností. Tyto domácnosti sestávaly z úplných 

rodin v počtu 2 275 (60 %), z neúplných rodin v počtu 483 (13 %) a z domácností jednotlivců v počtu 

1 014 (27 %). Celorepublikově počty domácností jednotlivců neustále rostou. 

Obyvatelé mikroregionu uzavřeli v roce 2016 celkem 47 manželství, což je hodnota srovnatelná 

s městem Přerov, které při čtyřnásobné velikosti než mikroregion, zaznamenalo 185 sňatků. 

Rozvodovost v mikroregionu má stejně jako na celém území republiky zvyšující se tendenci. 

Mikroregion zaznamenal celkem 25 rozvodů, což je opět hodnota srovnatelná s čtyřikrát větším 

městem Přerov, které zaznamenalo 101 rozvodů. Nelze tedy říci, že manželství v mikroregionu jsou 

stabilnější než v městě Přerově.  

Tabulka 7: Struktura domácností v mikroregionu a počty uzavřených sňatků a rozvodů  

Obce 

K 26. 3. 2011 K 1. 1. 2017 

Domácn
osti 

celkem 

Domácnost 
jednotlivců 

Úplné rodiny Neúplné rodiny Sňatky Rozvody 

Počet Počet % Počet % Počet % Počet Počet 

Beňov 246 70 28 151 61 25 10 3 - 

Bezuchov 64 21 33 38 59 5 8 - - 

Bochoř 384 117 30 216 56 51 13 3 4 

Čechy 123 33 27 69 56 21 17 1 - 

Dobrčice 76 18 24 51 67 7 9 1 1 

Domaželice 178 40 22 120 67 18 10 - 2 

Dřevohostice 537 152 28 313 58 72 13 8 2 

H. Moštěnice 551 133 24 339 62 79 14 10 5 

Křtomil 142 40 28 88 62 14 10 1 4 

Lipová 101 38 38 52 51 11 11 1 1 

Líšná 83 21 25 49 59 13 16 1 - 

Nahošovice 62 21 34 37 60 4 6 1 - 

Podolí 68 13 19 39 57 16 24 1 - 

Přestavlky 88 20 23 55 63 13 15 2 - 

Radkova Lhota 31 6 19 24 77 1 3 1 - 

Radkovy 52 11 21 34 65 7 13 2 - 

Říkovice 158 36 23 100 63 22 14 2 2 

Stará Ves 214 57 27 134 63 23 11 1 2 

Turovice 80 23 29 48 60 9 11 1 1 

Věžky 83 28 34 42 51 13 16 - - 

Vlkoš 245 70 29 142 58 33 13 2 - 

Želatovice 206 46 22 134 65 26 13 5 1 

Celkem 3772 1014 27 2275 60 483 13 47 25 
Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ 

Vzdělanostní struktura mikroregionu Moštěnka je v porovnání se vzdělanostní strukturou v České 

republice podprůměrná. V mikroregionu je vyšší procento obyvatel se základním a středním 

vzděláním bez maturity, a naopak nižší procento obyvatel vysokoškolsky vzdělaných. Vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva bylo v roce 2011 v mikroregionu 26 %, v České republice pak 34 %. 

Problémem mikroregionu je odchod absolventů vysokých škol za prací, často do měst, kde studovali. 

Odliv mozků z venkovských regionů je celorepublikovým trendem. 



18 
 

Tabulka 8: Vzdělanostní struktura obyvatel mikroregionu k 26. 3. 2011 

Dosažené vzdělání Počet % 

Bez vzdělání 105 1,18 

Základní vzdělání 1 862 20,89 

Střední vzdělání (bez maturity) 3 645 40,89 

Střední vzdělání (s maturitou) 2 358 26,45 

Vyšší odborné a nástavbové 262 2,94 

Vysokoškolské 682 7,65 
Zdroj: ČSÚ 

K 1. 1. 2017 bylo evidováno celkem 467 uchazečů o zaměstnání a počet osob v produktivním věku byl 

7 294. Podíl nezaměstnaných osob na území mikroregionu byl 6,4 %. Tento podíl je oproti městu 

Přerov (8,8 %) nižší, avšak ve srovnání s Olomouckým krajem (5,9 %) a celou republikou (5,2 %) vyšší. 

V průběhu roku 2017 se podíl nezaměstnanosti v Olomouckém kraji dále snižoval až na 4,3 % k 31. 

12. 2017, a to především v souvislosti s pokračujícím ekonomickým růstem.  

Tabulka 9: Nezaměstnanost v DSO mikroregionu Moštěnka k 1. 1. 2017 

K 1. 1. 2017 Dosažitelní uchazeči Obyvatelstvo 15-64 let Podíl nezaměstnaných 

Beňov 33 460 7,20 % 

Bezuchov 11 123 8,90 % 

Bochoř 39 641 6,10 % 

Čechy 17 217 7,80 % 

Dobrčice 9 165 5,50 % 

Domaželice 20 403 5,00 % 

Dřevohostice 70 1 066 6,60 % 

Horní Moštěnice 85 1 101 7,70 % 

Křtomil 15 280 5,40 % 

Lipová 11 184 6,00 % 

Líšná 11 166 6,60 % 

Nahošovice 4 102 3,90 % 

Podolí 13 152 8,60 % 

Přestavlky 15 178 8,40 % 

Radkova Lhota 4 90 4,40 % 

Radkovy 5 104 4,80 % 

Říkovice 16 318 5,00 % 

Stará Ves 18 409 4,40 % 

Turovice 15 165 9,10 % 

Věžky 10 146 6,80 % 

Vlkoš 23 446 5,20 % 

Želatovice 23 378 6,10 % 

Celkem DSO 467 7 294 6,40 % 

Přerov 2 512 28 673 8,80 % 

Olomoucký kraj   5,90 % 

ČR 381 373 6 942 623 5,20 % 

Zdroj: MPSV 

Velká část osob v mikroregionu stejně jako v celé České republice se potýká se zadlužením. 

V mikroregionu je v exekuci 6,7 % osob, v ČR 9,7 % osob. Tři obce v mikroregionu překračují podílem 

osob v exekuci celorepublikový průměr (Bochoř, Horní Moštěnice, Říkovice), v případě obce Bochoř 

více než dvojnásobně. Nadměrné dluhy často přinášejí pád do dluhové pasti, nedostatek prostředků 

na zajištění základních životních potřeb, stres a strach z nátlaku věřitelů. Mnoho ze zadlužených osob 

nedokáže vzniklou situaci samo vyřešit a potřebují pomoc. 
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Tabulka 10: Podíl osob v exekuci v DSO mikroregionu Moštěnka v roce 2017 

Obec 
Podíl osob v exekuci % 

2017 

Beňov 5,47 

Bezuchov 4,4 

Bochoř 21,11 

Čechy 6,19 

Dobrčice 6,67 

Domaželice 5,09 

Dřevohostice 3,77 

Horní Moštěnice 11,41 

Křtomil 3,08 

Lipová 4,51 

Líšná 5,58 

Nahošovice 4,38 

Podolí 3,70 

Přestavlky 6,55 

Radkova Lhota 1,89 

Radkovy 4,62 

Říkovice 10,73 

Stará Ves 9,47 

Turovice 9,14 

Věžky 5,26 

Vlkoš 9,20 

Želatovice 5,70 

Celkem DSO 6,72  

Přerov 11,28  

OK 8,89  

ČR 9,7  
Zdroj: www.mapaexekuci.cz 

 

SHRNUTÍ 

• Území mikroregionu Moštěnka je tvořeno 22 obcemi, z nichž pouze dvě převyšují hranici 

1 000 obyvatel, jde o mikroregion malých obcí. Obyvatelstvo je téměř rovnoměrně tvořeno muži 

(50,4 %) a ženami (49,6 %). Z hlediska věku převažují muži v kategorii předproduktivního věku 

(7,7 %) a produktivního věku (34,9 %). Pouze v kategorii postproduktivního věku je více žen (11,5 

%), což lze vysvětlit jejich vyšší průměrnou délkou života. 
 

• Počet obyvatel v mikroregionu Moštěnka měl v průběhu posledních let spíše mírně klesající 

tendenci. Populačně silná generace 70. let 20. století již dosáhla maximální plodnosti a v dalších 

letech se pravděpodobně nebude rodit více dětí. Celorepublikově se oslabí klíčová věková 

kategorie pro zakládání rodin. Do roku 2050 dle prognózy demografického vývoje v Olomouckém 

kraji lze očekávat pokles počtu obyvatel a jejich stárnutí. I u mikroregionu Moštěnka můžeme 

očekávat tento vývoj, který bude korespondovat s vývojem České republiky a je předpoklad, že se 
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zde tento trend projeví výrazněji. Tento vývoj se promítne i do potřeby rozšíření stávajících či 

vzniku nových služeb pro seniory. Průměrný věk v mikroregionu je 43,3 let – již nyní má 

mikroregion starší obyvatelstvo než Česká republika (průměrný věk 42 let) a Olomoucký kraj 

(průměrný věk 42,4 let). I index stáří je v mikroregionu výrazně vyšší. 
 

• Celkem 27 % domácností v regionu je tvořeno domácnostmi jednotlivců a 13 % domácností tvoří 

neúplné rodiny. 
 

• Podíl osob v exekuci je v mikroregionu 6,7 %. Osamělí senioři, nemocní, matky samoživitelky 

a lidé v exekuci patří nejen v regionu, ale i celorepublikově, k osobám více ohroženým sociálními 

problémy. Tři obce v mikroregionu překračují podílem osob v exekuci celorepublikový průměr. 
 

• Nezaměstnanost v mikroregionu je vyšší než celorepubliková či v Olomouckém kraji, ale i zde se 

blíží přirozené míře nezaměstnanosti, nepříznivější má mikroregion i vzdělanostní strukturu – to 

vše jsou faktory, které ovlivňují sociální situaci obyvatel.   

 

 VYHODNOCENÍ DAT Z DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU A DALŠÍCH 

ŠETŘENÍ 
 

V území se uskutečnila čtyři dotazníková šetření: mezi starosty obcí, uživateli sociálních služeb 

(i potenciálními) a veřejností, mezi poskytovateli sociálních služeb, mezi obyvateli regionu se 

zaměřením na oblast dobrovolnictví. Ve 13 obcích se také uskutečnila setkání s občany 

k problematice střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v mikroregionu, na některých 

setkáních byli přítomni také občané z okolních obcí. 

 

 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI STAROSTY OBCÍ DSO MIKROREGIONU 
MOŠTĚNKA 

Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb a nastavení jeho priorit bylo jako jedno ze čtyř 

uskutečněných dotazníkových šetření provedeno v únoru–březnu 2018 dotazníkové šetření mezi 

starosty obcí DSO mikroregionu Moštěnka. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 18 obcí z celkového 

počtu 22 obcí mikroregionu, tedy 81,7 % obcí. Ve čtyřech obcích, které se dotazníkového šetření 

nezúčastnily (Radkovy, Radkova Lhota, Lipová, Věžky) žilo v roce 2017 8,9 % obyvatelstva 

mikroregionu.  

Výčet obcí, které se zúčastnily dotazníkového šetření: Beňov, Bezuchov, Bochoř, Čechy, Dobrčice, 

Domaželice, Dřevohostice, Horní Moštěnice, Křtomil, Líšná, Nahošovice, Podolí, Přestavlky, Říkovice, 

Stará Ves, Turovice, Vlkoš, Želatovice. 
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VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI STAROSTY OBCÍ 

Osoby ohrožené sociálními problémy 

V obcích mikroregionu Moštěnka se nejčastěji vyskytují následující skupiny osob ohrožených 

sociálním vyloučením: osoby potřebující soustavnější péči – tedy především senioři a osoby se 

zdravotním postižením, osoby drogově závislé, osoby bez přístřeší. Především u osob ohrožených 

závislostmi a domácím násilím starostové obcí uváděli, že tento údaj se velmi těžko zjišťuje. Obec 

Dřevohostice je zapojena do sítě pomoci osobám odsouzeným k odpracování trestu alternativní 

formou – veřejně prospěšné práce organizované Mediační a probační službou Přerov a v obci se 

nachází Výchovný ústav a střední škola, ul. Novosady, s cca 20 klienty, kde jsou umístěni i chovanci 

odsouzení za těžší trestné činy, kteří ale vzhledem k věku pod 18 let nemohou být umístění do 

vězeňského zařízení. Tato obec je také druhým největším opatrovníkem mentálně postižených osob 

v Olomouckém kraji – stará se o 50 klientů Centra Dominika Kokory, pracoviště Dřevohostice. Zvláštní 

skupinu občanů ohrožených sociálním vyloučením tvoří či mohou tvořit občané s trvalým pobytem 

na obecních úřadech. Těchto občanů je 462 – 4,2 % z celkového počtu obyvatel mikroregionu 

a nacházejí se v každé obci. Nejde jen o bezdomovce, ale například i občany v exekuci či vyhýbající se 

soudním obsílkám. 

Graf 1: Osoby ohrožené sociálními problémy v obcích mikroregionu Moštěnka 

 
 

Graf 2: Počet obcí mikroregionu z 18 respondentů, v nichž se nacházejí občané se sociálními problémy 
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Potřebnost sociálních služeb 

V DSO mikroregionu Moštěnka má jedna obec zřízenu sociální službu. Jedná se o obec Čechy, která 

provozuje pečovatelskou službu. Tato služba je vedle obce Čechy poskytována i sousední obci 

Domaželice. Ostatních 21 obcí mikroregionu sociální službu nezřizuje.  

Celkem 16 obcí uvedlo, že v katastru jejich obce působí sociální služba, konkrétně ve všech 16 obcích 

jde o Charitní pečovatelskou službu Charity Přerov. V sedmi obcích působí minimálně jedna další 

sociální služba (např. v Beňově SAS).  Jedinou obcí, která uvedla, že v ní nepůsobí žádná služba, je 

obec Bezuchov, která však spadá pod územní působnost Charity Hranice.  V dotazníku bylo u třech 

obcí uvedeno, že v nich působí odlehčovací služba. Vzhledem k tomu, že v regionu odlehčovací služba 

nefunguje, nejspíše šlo o záměnu s pečovatelskou službou. Dvě obce – Bochoř a Horní Moštěnice 

uvedly, že v jejich území působí dluhová a finanční poradna (společnost Abivia).  

Finančně v roce 2017 podpořilo 9 obcí poskytovatele z jiné obce.  

Graf 3: Potřebnost sociálních služeb v 18 obcích mikroregionu 

 
 

Graf 4: Sociální služby poskytované v 18 obcích mikroregionu podle starostů obcí 
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Vybavenost obcí z hlediska sociální oblasti 

Vybavenost obcí není v mikroregionu rozložena rovnoměrně, především u menších obcí je podle 
očekávání nižší. Celkem 6 obcí v mikroregionu disponuje obecními byty (Beňov, Domaželice, 
Dřevohostice, Horní Moštěnice, Říkovice, Vlkoš), 1 obec byty pro seniory (Bochoř), 2 obce 
startovacími byty (Bochoř, Dřevohostice) a 2 obce sociálními byty (Dřevohostice, Horní Moštěnice). 

V 10 obcích se nachází volné budovy nejen v majetku obce, z toho obce Bochoř a Beňov mají 
s volnými budovami záměr z oblasti sociálních služeb – plánují založení komunitních center. 

Obce postrádají ubytovací kapacity pro seniory, mladé lidi a rodiny a osoby sociálně slabé a s tím úzce 
souvisí plánované záměry. Celkem ve 4 obcích plánují výstavbu KODUSů (komunitních domů seniorů) 
– Domaželice, Dřevohostice, Horní Moštěnice a Turovice. Obec Dřevohostice uvažuje o vzniku tzv. 
„chráněného bydlení“ pro cca 4-6 klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením (Centrum 
Dominika Kokory), kteří budou přemístěni do již určeného domu v Dřevohosticích, kde by se měli 
naučit žít mimo areál sociálního ústavu a jen s občasnou pomocí zázemí a personálu Domova pro 
osoby se zdravotním postižením.   

Sociální oblast má do strategického dokumentu obce zapracováno 6 obcí – Beňov, Bochoř, Čechy, 
Křtomil, Přestavlky a Stará Ves. 

Graf 5: Vybavenost a záměry obcí z hlediska sociální oblasti 

 

 

Volnočasové aktivity v obcích 

Z hlediska komunitního života v obci, navazování a udržování sociálních kontaktů mezi občany 

i prevence před rizikovými jevy je důležitý společenský život v obci a možnost volnočasových aktivit. 

Lepší situace je v přípravě akcí pro rodiny, děti a mládež, neboť sem spadají i nejčetnější kulturní akce 

konané v obcích typu šibřinky, drakiáda, masopust apod., které jsou určené všem občanům v obci. 

Celkem 13 představitelů obcí uvedlo, že se v obci volnočasové aktivity pro děti a mládež konají 

pravidelně, 4 uvedli nepravidelně nebo zřídka a v jedné obci se tyto akce nekonají vůbec. 
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Volnočasové aktivity pro seniory jako pravidelné označilo 10 představitelů obcí, jako nepravidelné či 

konané zřídka 6 starostů a ve dvou obcích se tyto aktivity nepřipravují. Důvodem je blízkost větší 

obce, která tradičně tyto akce připravuje i pro menší sousední ves, nebo malá velikost obce a s tím 

související příprava akcí společných vždy pro všechny věkové kategorie. 

Graf 6: Volnočasové aktivity v obcích 

 

 
Informovanost obyvatel o sociálních službách 

K informovanosti obyvatel v oblasti sociálních služeb pouze 2 představitelé obcí uvedli, že občané 

mají ucelené informace o sociálních službách a 6 představitelů obcí uvedlo „spíše ano“. Nejvíce 

starostů obcí, celkem 10, odpovědělo „spíše ne“. Pokud občané disponují ucelenými informacemi 

v této oblasti, pak 1 starosta na otázku, zda se občané umí v problematice sociálních služeb 

orientovat, odpověděl „ano“, 5 starostů „spíše ano“ a 1 starosta „spíše ne“. Informovanost 

o sociálních službách je v mikroregionu celkově slabší. 

Graf 7A,B: Dostupnost informací pro občany o sociálních službách, schopnost orientace v této oblasti  
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S otázkou informovanosti o sociálních službách v regionu souvisí možnost zřízení kontaktního 

pracovníka pro tuto oblast v obci a sociálního pracovníka pro mikroregion.  

Celkem 11 starostů se domnívá, že osoba kontaktního pracovníka v obci může být přínosem pro 

sociální oblast v obci. Představitelé 4 obcí se domnívají, že „spíše ano“, 2 představitelé obcí „spíše ne“ 

a 1 starosta neví. 

Stejně tak 11 starostů se domnívá, že osoba sociálního pracovníka pro mikroregion může být 

přínosem pro sociální oblast v místě. Představitelé 3 obcí se domnívají, že „spíše ano“, 2 představitelé 

obcí „spíše ne“. Jeden starosta se nedomnívá, že by byl přínosem a 1 starosta neví. 

Graf 8A, B: Zhodnocení možnosti přínosu kontaktního pracovníka pro sociální oblast v obci a sociálního 
pracovníka pro mikroregion představiteli obcí  

 

 

Sociální problémy v obcích mikroregionu 

Jako největší sociální problémy v obcích mikroregionu Moštěnka jsou vnímány stárnutí obyvatelstva, 

zajištění pomoci seniorům a zajištění odpovídajícího bydlení či pobytové služby pro seniory a s tím 

spojený finanční příspěvek obce poskytovateli pobytové služby – tuto problematiku jako častou 

identifikovalo 9 představitelů obcí. Dále je to zajištění pomoci osobám sociálně slabým, sociálně 

slabým rodinám, silně je vnímáno nesnadné postavení matek samoživitelek – uvedeno starosty 

5 obcí. S tím je spojena problematika exekucí a dluhů – uvedeno 2 představiteli obcí. Další 

problematickou skupinou obyvatel jsou závislé osoby, především na drogách a alkoholu – uvedeny ve 

2 obcích, ale problémy s návykovými látkami uvedlo (Tabulka 32) více obcí. Jinak problematické osoby 

(např. mládež vzhledem k vandalismu) identifikovali 3 představitelé obcí. Další problémy, které 

vznikají v souvislosti se sociální oblastí a vyplynuly z dotazníku, jsou: zajištění informovanosti, 

opatrovnictví a trvalé bydliště na OÚ. 
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Graf 9:Nejčastější sociální problémy v obci 

 

 

Možnosti spolupráce obcí v rámci mikroregionu v sociální oblasti 

Zástupci obcí mikroregionu Moštěnka měli uvést, jaký druh spolupráce očekávají od mikroregionu 

v oblasti sociálních služeb. Nejvíce představitelů obce, celkem 8 uvedlo, že očekává zlepšení 

spolupráce obcí v sociální oblasti a zajištění koordinace.  Následuje spolupráce na zajištění sociálního 

pracovníka/poradenství pro mikroregion (zájem i o terénní odborné sociální poradenství v oblasti 

dluhové problematiky) – v 5 obcích a zajištění informovanosti občanů – ve 4 obcích mikroregionu. 

Dva starostové by přivítali zajištění kontaktního pracovníka (kontaktní pracovník již v některých 

obcích začíná fungovat) a pro dva starosty je důležitá spolupráce v mikroregionu při zajištění bydlení 

seniorů. Dále je očekávána spolupráce ve zdravotní oblasti, při poskytování pomůcek a při rozšíření 

kapacit Pečovatelské služby Čechy. 
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Graf 10: Druh spolupráce očekávaný od obcí mikroregionu Moštěnka v oblasti sociálních služeb 

 

 

SHRNUTÍ: 

• Posílení sociálních služeb vč. služeb odborného sociálního poradenství zaměřeného na oddlužení 

V DSO mikroregionu Moštěnka má 1 obec (Čechy) zřízenu sociální službu, ostatních 21 obcí 

mikroregionu sociální službu nezřizuje. Celkem 16 obcí uvedlo, že v katastru jejich obce působí 

minimálně 1 sociální služba, obec Bezuchov spadá pod územní působnost Charity Hranice. 

Ve dvou obcích funguje dluhová a finanční poradna, zájem je o terénní odborné sociální 

poradenství v oblasti dluhové problematiky. 
 

• Zájem o vytvoření komunitního centra, výstavbu bytů pro seniory, startovacích bytů, sociálních 

bytů 

Celkem 6 obcí v mikroregionu disponuje obecními byty, 1 obec byty pro seniory, 2 obce 

startovacími byty a 2 obce sociálními byty. Dvě obce plánují vytvoření komunitního centra, ve 

4 obcích plánují výstavbu KODUSů (Domaželice, Dřevohostice, Horní Moštěnice a Turovice). 
  

• Prostor pro rozvoj volnočasových aktivit v obcích 

Ve většině obcí se volnočasové aktivity pro rodiny, děti a mládež a pro seniory konají pravidelně, 

pouze ve 3 obcích se aktivity pro některou z těchto skupin nepřipravují. 
 

• Posílení informovanosti v sociální oblasti 

Většina starostů obcí mikroregionu se domnívá, že občané spíše nemají ucelené informace ze 

sociální oblasti, že sociální pracovník pro mikroregion i kontaktní pracovník pro obce mohou být 

užiteční. 
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• Zajištění pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením 

K nejčastějším sociálním problémům v obcích patří stárnutí obyvatel a zajištění jim pomoci, 

pomoc sociálně slabým, zajištění bydlení seniorům a problematičtí obyvatelé.  
 

• Posílení spolupráce obcí v mikroregionu Moštěnka 

Nejčastěji je představiteli obcí očekávaná spolupráce v oblasti zlepšení spolupráce obcí 

a koordinace v oblasti sociálních služeb, zaštítění sociálního pracovníka pro mikroregion 

a zajištění informovanosti.  

 

 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
A VEŘEJNOSTÍ 

Šetření se uskutečnilo mezi uživateli sociálních služeb a veřejností v mikroregionu Moštěnka formou 

dotazníkového šetření s uzavřenými a jednou otevřenou otázkou. Dotazníky k respondentům, na 

základě kvótního výběru, distribuovali poučení tazatelé, ve 12 obcích mikroregionu. Velikost souboru 

byla stanovena 20 dotazníků ze zapojené obce. Věková kategorie respondentů byla 16+. Dotazník se 

vedle hlavní oblasti, kterou jsou sociální služby, také okrajově týkal navazující zdravotní oblasti, 

konkrétně ošetřovatelské služby. 

Dotazníkového setření se účastnilo celkem 219 respondentů z 12 obcí mikroregionu:  

Dřevohostice – 20, Dobrčice – 20, Beňov – 20, Vlkoš – 12, Želatovice – 21, Horní Moštěnice – 18, 

Nahošovice – 20, Stará Ves – 18, Líšná – 20, Křtomil – 18, Čechy 16, Beňov – 16, z toho 35,6 % mužů 

a 56,8 % žen, 4,6 % respondentů pohlaví neuvedlo.   

Nejvíce respondentů – 44,3 % bylo ve věku 56+, jen o něco méně pak ve věku 27–55 let – 42,5 %, 

výrazně méně pak ve věku 16–26 let – 11,9 %.  

Tabulka 11: Rozložení respondentů podle věku a pohlaví 

Věková kategorie 

Pohlaví 
Celkem 

Muži Ženy Neuvedeno 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

16–26 let 8 30,8 14 53,8 4 15,4 26 11,9 

27–55 let 34 36,6 56 60,2 3 3,2 93 42,5 

56+ let 34 35 60 61,9 3 3,1 97 44,3 

Neuvedeno 2 66,6 1 33,3 - 0 3 1,4 

Celkem 78 35,6 131 59,8 10 4,6 219 100 
 

 

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A VEŘEJNOSTI 

Sociální služby využívané obyvateli mikroregionu 

Uživatelé sociálních služeb a veřejnost jsou v celku s poskytovanými službami na území mikroregionu 

spokojeni. Ve slovním hodnocení většiny respondentů, kteří se k otázce vyjádřili, převažuje kladné 

hodnocení kvality sociálních služeb. Ze zkoumaného vzorku respondentů jich téměř čtvrtina (22,8 %) 

využívá alespoň jednu sociální službu. Jde o 50 respondentů, kteří celkem využívají 53 sociálních 

služeb. 
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K nejvíce uváděným sociálním službám patřily ošetřovatelská služba2 (18 respondentů), domov pro 

seniory (12 respondentů) a pečovatelská služba (10 respondentů). Jeden z respondentů uvedl SAS 

a jeden z respondentů hospicovou službu. Jiné služby (11 respondentů) se týkaly pomoci 

v domácnosti, půjčování kompenzačních pomůcek nebo nebyly blíže určeny. 

Graf 11: Sociální služby v mikroregionu využívané respondenty  

 
 

Graf 12: Využívání sociálních služeb respondenty nebo jejich rodinnými příslušníky podle věkových kategorií 

 

 

 

                                                           
2 V dotazníku pro uživatele sociálních služeb a veřejnost byl použit dřívější termín „Ošetřovatelská služba“.  
Z důvodu, že si tuto službu, poskytovanou Charitou Přerov, lidé často zaměňovali s Charitní pečovatelskou 
službou (a pravděpodobně k tomu došlo i při vyplňování tohoto dotazníku), byl název služby změněn na Domácí 
zdravotní péče. Z důvodu návaznosti výstupů na vyplněný dotazník je však nadále ve výstupech z dotazníku 
používán název „Ošetřovatelská služba“  
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Chybějící sociální služby/jejich kapacity v mikroregionu podle respondentů 

Při šetření chybějících sociálních služeb 77,2 % respondentů uvedlo, že jim v regionu chybí některá 

ze sociálních služeb, popř. nemá dostatečnou kapacitu – z toho bylo 34,2 % osob ve věku 27-55 let, 

31,1 % osob ve věku 56+ a 11,9 % osob ve věku 16-26 let. Celkem 22,8 % respondentů uvedlo, že jim 

sociální služby nechybí. 

Graf 13: Počet respondentů, kterým chybí sociální služby/jejich kapacity v regionu podle věku respondentů 

 
 

Sociální služba/její kapacity, která v regionu podle respondentů chybí nejvíce, je Domov pro seniory – 

uvedlo 35,5 % respondentů. Následně je to Odborné sociální poradenství – 17,2 % respondentů, 

Pečovatelská služba – 13,6 % respondentů. V souvislosti se zajištěním péče byla uvedena i zdravotní 

Ošetřovatelská služba – 10,1 % respondentů s kladnou odpovědí na otázku. 

Graf 14: Chybějící sociální služby/jejich kapacity v regionu 
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Respondentům ve věkové kategorii 16–26 let nejvíce chybí následující sociální služby/jejich kapacity: 

Terénní programy pro ohrožené osoby, Odborné sociální poradenství a Domov pro seniory. 

Respondenti ve střední věkové kategorii 27–55 let stejně jako nejstarší věková kategorie respondentů 

ve věku 56+ nejčastěji uváděli: Domov pro seniory, Odborné sociální poradenství a Pečovatelskou 

službu.  

Graf 15: Chybějící sociální služby/jejich kapacity v regionu podle věkových kategorií respondentů 
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Tabulka 12: Zjištění zájmu o zřízení komunitního centra (KC) v DSO mikroregionu Moštěnka 

Věková kategorie 

Zájem respondentů o zřízení KC v DSO mikroregionu Moštěnka 

ANO NE Neuvedeno Celkem 

Počet % Počet % Počet % Počet 

16–26 let 14 53,8 11 42,3 1 3,8 26 

27–55 let 61 65,6 31 33,3 1 1,1 93 

56+ let 73 75,3 20 20,6 4 4,1 97 

Neuvedeno 1 33,3 2 66,7 0 0 3 

Celkem 149 68,0 64 29,2 6 2,7 219 
 

V případě zřízení komunitního centra v jiné obci a zajištění dopravy by zájem navštěvovat komunitní 

centrum mělo 42,9 % dotázaných. 

Opět byl největší zájem u respondentů starších 56 let (48,5 %), zájem u osob ve věku 16–26 a 27–55 

se blížil k 40 %. 

Tabulka 13: Zjištění zájmu navštěvovat komunitní centrum v jiné obci DSO při zajištění dopravy 

Věková kategorie 

Zájem respondentů o navštěvování 
KC v jiné obci DSO mikroregionu Moštěnka v případě zajištění dopravy 

ANO NE Neuvedeno Celkem 

Počet % Počet % Počet % Počet 

16–26 let 10 38,5 15 57,7 1 3,8 26 

27–55 let 37 39,8 53 57,0 3 3,2 93 

56+ let 47 48,5 44 45,4 6 6,2 97 

Neuvedeno 0 0 3 100,0 0 0 3 

Celkem  94 42,9 115 52,5 10 4,6 219 

 
Informovanost respondentů v oblasti sociálních služeb 

Nejvíce respondentů (39 %) uvedlo, že spíše nemá dostatek informací o sociálních službách. Více než 

50 % respondentů se k otázce informovanosti o sociálních službách vyjádřilo kladně – určitě dostatek 

informací má 14,2 % respondentů a spíše dostatek informací jich má 37,2 %. Nespokojenost 

s dostatkem informací projevilo 9,6 % respondentů. Výsledek dokumentuje Graf 16. 

Graf 16: Míra informovanosti respondentů o sociálních službách 
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V případě potřeby rady při řešení problému ze sociální oblasti by více než třetina respondentů využila 

internet. Čtvrtina respondentů by se obrátila na člena rodiny, téměř 20 % dotazovaných na starostu 

či zaměstnance obce a 14 % respondentů na známého nebo přítele. Necelá 3 % dotazovaných neví, 

na koho by se v této situaci obrátili.  

Respondenti ve věku 16–27 let by nejčastěji jako zdroj informací využili internet nebo člena rodiny, 
více než polovina dotazovaných ve věku 27–55 let jako nejdůležitější zdroj uvádí internet a téměř 
třetina účastníků dotazníkového šetření ve věku 56+ by se v případě potřeby rady obrátili na starostu 
či zaměstnance obce. 

Tabulka 14: Zdroje informací v případě potřeby rady v oblasti sociálních problémů  

Věková kategorie 

Zdroje informací v případě potřeby rady v oblasti sociálních problémů* 
Starosta/zaměs

tnanec obce 
Člen rodiny Známý/přítel Internet Nevím 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

16–26 let 1 - 12 - 4 - 12 - 0 - 

27–55 let 13 - 25 - 14 - 55 - 4 - 

56+ let 35 - 24 - 17 - 28 - 3 - 

Neuvedeno 0 - 2 - 0 - 1 - 0 - 

Celkem 49 19,6 63 25,2 35 14,0 96 38,4 7 2,8 
*možnost vybrat současně více odpovědí 
 

Graf 17: Zdroje informací v případě potřeby rady v oblasti sociálních problémů 

 

 
Zájem o služby kontaktního pracovníka v obci 

Pokud by obec měla zřízenu pozici kontaktního pracovníka obce (člověk určený obcí, který řeší 
v případě zájmu sociální situace obyvatel), více než 2/3 respondentů by využilo jeho služeb. Největší 
zájem projevili dotazovaní ve věku 56+ – více než ¾ respondentů, nejmenší pak respondenti ve věku 
16–26 let – necelá ½ respondentů. Lze říci, že se vzrůstajícím věkem respondentů zájem o využívání 
služeb kontaktního pracovníka obce roste. 

Tabulka 15: Míra zájmu respondentů využívat služeb kontaktního pracovníka obce* 

Věková kategorie 

Zájem o využití služeb kontaktního pracovníka 

ANO NE Odpověděl  Nevedeno 

Počet % Počet % Počet Počet 

16–26 let 12 48,0 13 52 25 1 

27–55 let 56 62,2 34 37,8 90 3 

56+ let 71 78,0 20 22,0 91 6 

Neuvedeno 2 100,0 0 0 2 1 

Celkem 141 67,8 67 32,2 208 11 
*Kontaktní pracovník je člověk určený obcí, který řeší v případě zájmu sociální situace obyvatel 

19,6%

25,2%

14,0%

38,4%

2,8%

Zdroje informací v případě potřeby 
rady v oblasti sociálních problémů

Starosta/zaměstnanec
obce
Člen rodiny

Známý/přítel

Internet
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Graf 18: Zájem o využití služeb kontaktního pracovníka v DSO mikroregionu Moštěnka 

 

 
Možnosti volnočasových aktivit podle respondentů 

Pořádání kulturních, volnočasových a společenských akcí je pro aktivní a plnohodnotný komunitní 
život v obci základním předpokladem. Při hodnocení množství akcí pro seniory se více než 60 % 
respondentů vyjádřilo kladně – určitě ano uvedlo 27,4 % respondentů, spíše ano 33,7 % 
dotazovaných. Jako spíše nedostatečné hodnotí množství akcí pro seniory nejvíce respondentů – 
34,1 % a nespokojeno je 4,8 % dotazovaných. Nejlépe hodnotí množství akcí pro seniory sami 
nejstarší respondenti – 66,3 % kladných odpovědí.  

Tabulka 16: Zhodnocení množství akcí pro seniory respondenty  

Věková 
kategorie 

Dostatečné množství akcí pro seniory 

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE 
Neodpo
vědělo 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet 

16–26 let 9 34,6 4 15,4 12 46,2 1 3,8 0 

27–55 let 18 20,7 32 36,8 30 34,5 7 8,0 6 

56+ let 29 31,5 32 34,8 29 31,5 2 2,2 5 

Neuvedeno 1 33,3 2 66,7 0 0 0 0 0 

Celkem 57 27,4 70 33,7 71 34,1 10 4,8 11 
 

Množství akcí pro rodiny s dětmi bylo hodnoceno lépe než pro seniory. Souvisí to se skutečností, že 
akce pro rodiny s dětmi zahrnují širší okruh respondentů vč. seniorů (prarodičů). 

K hodnocení množství akcí pro rodiny s dětmi se více než 70 % respondentů vyjádřilo kladně – určitě 
ano uvedlo 31,8 % respondentů, spíše ano nejvíce dotazovaných – 38,4 %. Jako spíše nedostatečné 
hodnotí množství akcí pro rodiny s dětmi 25,1 % respondentů a nespokojeno je 4,7 % dotazovaných. 
Nejlépe hodnotí množství akcí pro rodiny s dětmi respondenti ve věku 56+ – více než  ¾ kladných 
odpovědí v této věkové skupině. 

Tabulka 17: Zhodnocení množství aktivit pro rodiny s dětmi respondenty  

Věková 
kategorie 

Dostatečné množství aktivit pro rodiny s dětmi 

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Neodpo
vědělo 

Počet % Počet % Počet % Počet %  

16–26 let 9 34,6 8 30,8 8 30,8 1 3,8 0 

27–55 let 23 24,7 39 41,9 25 26,9 6 6,5 0 

56+ let 35 39,3 33 37,1 19 21,3 2 2,2 8 

Neuvedeno 0 0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 

Celkem 67 31,8 81 38,4 53 25,1 10 4,7 8 

 

64,4%
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5,0%

Zájem o využití služeb kontaktního 
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NE
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Graf 19: Zhodnocení množství aktivit pro rodiny s dětmi respondenty 

Graf 20: Zhodnocení množství akcí pro seniory respondenty 

       
 

Malometrážní bydlení z pohledu respondentů 

Z hlediska bydlení roste zájem o malometrážní byty jako vhodné bydlení především pro seniory, 

startovací byty pro mladé rodiny nebo bydlení pro sociálně slabé. 

Nejmenší zájem o malometrážní bydlení projevili respondenti ve věkové skupině 27–55 let, kdy 

kladně na zájem o malometrážní bydlení odpověděla necelá ¼ z nich. Největší zájem se ukázal 

u nejmladší věkové skupiny 16–26 let, kdy se kladně vyjádřilo 40 % z této věkové kategorie 

respondentů. V nejstarší věkové kategorii 56+ byl zájem o malometrážní bydlení u více než 30 % 

respondentů. 

Tabulka 18: Zájem respondentů o malometrážní bydlení 

Věková kategorie 

Zájem o malometrážní bydlení 

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

16–26 let 7 28,0 3 12,0 4 16,0 11 44,0 

27–55 let 10 10,9 11 12,0 19 20,7 52 56,5 

56+ let 11 12,0 18 19,6 20 21,7 43 46,7 

Neuvedeno 0 0 0 0 1 33,3 2 66,7 

Celkem 28 13,2 32 15,1 44 20,8 108 50,9 

 
Graf 21: Zájem o malometrážní bydlení 
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Zájem respondentů využívat dobrovolnickou práci 

V mikroregionu v současnosti neexistuje žádná dobrovolnická síť. Dobrovolnictví se zde odehrává 
především neorganizovaně, formou přímé domluvy nebo sousedské výpomoci. V místním 
venkovském prostoru menších obcí je dobrovolnictví nejčastější v rámci spolků.  
Více než 30 % respondentů se k zájmu o využívání dobrovolnické práce vyjádřilo kladně. Zájem určitě 
využívat dobrovolnickou práci projevilo 8,4 % respondentů, spíše ano 22 % respondentů. Nezájem 
o využití dobrovolnické práce uvedlo 38,3 % respondentů, spíše nemá zájem 31,3 % dotázaných. 

Graf 22: Zájem respondentů v mikroregionu Moštěnka využívat dobrovolnickou práci  

 

Nejmenší zájem o využívání dobrovolnické činnosti je mezi respondenty ve věku 27–55 let, největší 
zájem je u nejmladší skupiny 16–26 let, rozdíly však nejsou příliš výrazné.  

Tabulka 19: Míra zájmu respondentů využívat dobrovolnickou práci  

Věková kategorie 

Míra zájmu respondentů využívat dobrovolnickou práci 

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

16–26 let  3 11,5 6 23,1 5 19,2 12 46,2 

27–55 let  7 7,6 20 21,7 37 40,2 28 30,4 

56+ let  8 8,6 21 22,6 25 26,9 39 41,9 

Neuvedeno - - - - - - 3 100 

Celkem - 214 18 8,4 47 22,0 67 31,3 82 38,3 

 
Konkrétní dobrovolnickou práci v sociální oblasti by celkem využilo 7,9 % respondentů. 
O dobrovolnickou práci pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením pro sebe nebo své rodinné 
příslušníky projevilo zájem 6,5 % respondentů, o dobrovolnickou práci pro rodiny 1,4 % 
dotazovaných. 

Tabulka 20: Zájem respondentů o využívání konkrétní dobrovolnické práce 

Věková kategorie 

Zájem respondentů o využívání konkrétní dobrovolnické práce 

Dobrovolnická 
práce pro 

seniory/OZP 

Dobrovolnická 
práce pro rodiny 

s dětmi 
Jiná Celkem 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

16–26 let 2 7,7 1 3,8 0 0 3 11,5 

27–55 let 4 4,3 2 2,2 0 0 6 6,5 

56+ let 8 8,2 0 0 0 0 8 8,2 

Celkem  14 6,5 3 1,4 0 0 17 7,9 
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22,0%

31,3%

38,3%

Zájem respondentů využívat 
dobrovolnickou práci
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Co chybí respondentům v obcích ke spokojenému životu?  

V závěru dotazníku měli respondenti možnost uvést, co jim v obcích chybí ke spokojenému životu. Na 
tuto otevřenou otázku byly zaznamenány tyto odpovědi: 

– Větší aktivita obyvatel, větší zájem o dění v obci 
– Zlepšení občanské vybavenosti v obci (MŠ, ZŠ, obchod, zdravotní centrum, ordinace pediatra, 

kulturní a sportovní zařízení, chodníky, cukrárna, park, koupaliště, restaurace, bankomat) 
– Dům pro seniory nebo malometrážní bydlení 
– Rozšíření služeb, např. kadeřnice, manikúra, masáže 
– Autobusová/vlaková doprava v pozdějších nočních hodinách 
– Cyklostezky 
– Více kulturních a společenských akcí 
– Lepší vztahy mezi občany, spolupráce mezi zájmovými organizacemi 
– Vzájemná spolupráce občanů při organizování společenských akcí a různých aktivit 
– Více kroužků pro děti 
– Zlepšení informovanosti v dané lokalitě o sociálních službách (např. leták, v novinách) 
– Pomoc v domácnosti a zahradě 
– Sociální služby nejen po seniory 
– Zdraví a peníze 

 

SHRNUTÍ: 

• Potřeba posílení sociálních služeb v regionu 

Uživatelé sociálních služeb a veřejnost jsou s poskytovanými službami na území mikroregionu 

v celku spokojeni. Ze zkoumaného vzorku respondentů jich téměř čtvrtina (22,8 %) využívá 

alespoň jednu sociální službu nebo ošetřovatelskou službu (zdravotní služba). K nejvíce 

uváděným patřily ošetřovatelská služba (18 respondentů), domov pro seniory (12 respondentů) 

a pečovatelská služba (10 respondentů).  

Při šetření chybějících sociálních služeb 77,2 % respondentů uvedlo, že jim v regionu chybí 

některá ze sociálních služeb, popř. nemá dostatečnou kapacitu. Sociální služba/její kapacity, která 

v regionu podle respondentů chybí nejvíce, je Domov pro seniory, následuje Odborné sociální 

poradenství a Pečovatelská služba. Mladí lidé mají zájem o terénní programy pro závislosti. 

V souvislosti se sociálními službami byla jako chybějící či s nedostatečnou kapacitou často 

uvedena také Ošetřovatelská služba – zajištění odborné zdravotní péče. 
 

• Potřeba posílení informovanosti v oblasti sociálních služeb 

Nejvíce respondentů (39 %) uvedlo, že spíše nemá dostatek informací o sociálních službách. Více 

než 50 % respondentů se k otázce informovanosti o sociálních službách vyjádřilo kladně – určitě 

dostatek informací má 14,2 % respondentů a spíše dostatek informací jich má 37,2 %. 

Nespokojenost s dostatkem informací projevilo 9,6 % respondentů. 

V případě potřeby rady při řešení problému ze sociální oblasti by více než třetina respondentů 

využila internet. Čtvrtina respondentů by se obrátila na člena rodiny, téměř 20 % dotazovaných 

na starostu či zaměstnance obce a 14 % respondentů na známého nebo přítele. Necelá 3 % 

dotazovaných neví, na koho by se v této situaci obrátili. 
 

• Zájem o činnost komunitních center 

V mikroregionu v současnosti nepůsobí žádné komunitní centrum, zájem o zřízení komunitního 

centra by mělo 68 % respondentů. V případě zřízení komunitního centra v jiné obci a zajištění 

dopravy zájem navštěvovat komunitní centrum projevilo 42,9 % dotázaných.  
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• Zájem o využívání služeb kontaktního pracovníka v obci 
Pokud by obec měla zřízenu pozici kontaktního pracovníka obce (člověk určený obcí, který řeší 

v případě zájmu sociální situace obyvatel), více než 2/3 respondentů by využilo jeho služeb. 
 

• Zájem využívat dobrovolnickou činnost 
V mikroregionu v současnosti neexistuje žádná dobrovolnická síť. Více než 30 % respondentů se 

k zájmu o využívání dobrovolnické práce vyjádřilo kladně. Zájem určitě využívat dobrovolnickou 

práci projevilo 8,4 % respondentů, spíše ano 22 % respondentů. Nezájem o využití dobrovolnické 

práce uvedlo 38,3 % respondentů, spíše nemá zájem 31,3 % dotázaných. Konkrétní 

dobrovolnickou práci v sociální oblasti by celkem využilo 7,9 % respondentů. O dobrovolnickou 

práci pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením pro sebe nebo své rodinné příslušníky 

projevilo zájem 6,5 % respondentů, o dobrovolnickou práci pro rodiny 1,4 % dotazovaných. 
 

• V obcích mikroregionu je prostor pro rozvoj volnočasových aktivit 
Při hodnocení množství akcí pro seniory se více než 60 % respondentů vyjádřilo kladně. Množství 

akcí pro rodiny s dětmi bylo hodnoceno lépe než pro seniory (jde o akce s širším záběrem 

věkových skupin obyvatel). K hodnocení množství akcí pro rodiny s dětmi se více než 70 % 

respondentů vyjádřilo kladně. 
 

• Posílení kapacity malometrážního bydlení v mikroregionu 

Největší zájem o malometrážní bydlení se ukázal u nejmladší věkové skupiny 16–26 let, kdy se 

kladně vyjádřilo 40 % z této věkové kategorie respondentů. Nejmenší zájem projevili respondenti 

ve věkové skupině 27-55 let, kdy kladně na zájem o malometrážní bydlení odpověděla necelá 

¼ z nich.  

 

 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – 
ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DSO 
MIKROREGIONU MOŠTĚNKA 

 PŘEDMĚT A CÍL ANALÝZY POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Střednědobé plánování sociálních služeb je zaměřeno na zjišťování potřeb obyvatel, uživatelů 

a poskytovatelů sociálních služeb na stanoveném území DSO mikroregionu Moštěnka. Jeho smyslem 

je hledání nejlepších řešení při naplňování zjištěných potřeb v oblasti sociální péče a služeb. Jedná se 

tedy o metodu plánování sociálních služeb na vybraném území, které plně akceptuje místní specifika, 

potřeby jednotlivých cílových skupin uživatelů i potencionálních zájemců o služby. Celý proces je 

naplňován ve spolupráci s místními samosprávami, poskytovateli i uživateli sociálních služeb dle zák. 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (dále jen zákon), vyhláškou č. 387, kterou se 

mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 

ve znění pozdějších předpisů a Minimálními kritérii kvality plánování rozvoje sociálních služeb na 

krajské úrovni ISBN 978-80-7421-118-8.  

Jedním z nezbytných informačních zdrojů a podkladů pro zpracování střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb je Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb spolu s Analýzou finančních 

zdrojů. Analýza poskytovatelů je kvantitativním „zmapováním“ současné situace v oblasti sociálních 

služeb, nepopisuje ani nehodnotí kvalitu poskytovaných služeb. Zjištěné informace budou využity 
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jako jeden ze zdrojů pro zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb pro DSO mikroregionu 

Moštěnka (dále jen mikroregion) na období 2019–2021 a při zpracování tzv. Katalogu sociálních 

služeb určeného pro širokou veřejnost.     

Cílem předložené analýzy poskytovatelů sociálních služeb je:  

• aktualizovat základní údaje o poskytovatelích sociálních služeb v mikroregionu Moštěnka 

(např. identifikační údaje, právní forma, územní působnost apod.), 

• zjistit a popsat aktuální informace o poskytovaných sociálních službách (druhy a formy 

poskytovaných služeb, cílové skupiny a počty uživatelů, personální zajištění služby apod.), 

• identifikovat chybějící či problematické oblasti v síti sociálních služeb (např. dostupnost či 

návaznost poskytovaných služeb, chybějící články poskytované péče apod.), 

• aktualizovat kapacity jednotlivých služeb a jejich skutečné využívání k datu 31. 12. 2017. 

 SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT 

Zdrojem informací pro zpracování analýzy poskytovatelů sociálních služeb se stal dotazník, který byl 

poskytnut hlavním poskytovatelům sociálních služeb, působícím na území DSO mikroregionu 

Moštěnka. Analýza zahrnuje informace získané od 5 poskytovatelů 11 registrovaných sociálních 

služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Sběr dat 

se zpracováním analýzy probíhal ve období 01-04/2018.  

Poskytované sociální služby ve vybraných obcích DSO mikroregionu Moštěnka. Dle registru 

poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR existují sociální služby, které mají územní působnost v SO 

ORP Přerov, tedy i na území DSO mikroregionu Moštěnka, avšak nebyl zjištěn výskyt jejich 

poskytování. Proto jsou uvedeny tyto služby pouze v přehledu a nejsou zahrnuty do analýzy. 

Dále jsou to sociální služby, které obsluhují klienty z DSO mikroregionu Moštěnka. 

Tabulka 21: Aktuální územní působnost dle KISSoS Olomouckého kraje – DSO mikroregionu Moštěnka (3/2018) 

NÁZEV-POSKYTOVATEL NÁZEV-SLUŽBY DRUH SLUŽBY OBEC-NÁZEV 

Alfa handicap sdružení 
občanů se zdravotním 
postižením přerovského 
regionu z.s. 

Služby osobní 
asistence přerovského 
regionu 

Osobní asistence (§39) Horní Moštěnice 

Centrum Dominika 
Kokory p.o. 

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 
(§48) 

Dřevohostice 

Duševní zdraví o.p.s. 
Klub denního 
stacionáře 

Sociální rehabilitace 
(§70) 

Horní Moštěnice, 
Lipová, Dřevohostice, 
Turovice, Nahošovice  

SOS dětské vesničky z.s. 

SOS Kompas, středisko 
sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s 
dětmi 

sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny 
s dětmi (§65) 

Horní Moštěnice, 
Lipová 

Židovská obec Olomouc 

Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním 
postižením 

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

Beňov 
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1

1

1

1

1

Právní forma poskytovatelů SSL
obecně prospěšná
společnost
církevní právnická
osoba
obec

příspěvková
organizace kraje

 POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DSO MIKROREGIONU MOŠTĚNKA 

Přehled registrovaných sociálních služeb 

V tabulce jsou uvedeny: 

• Sociální služby, které jsou realizovány ať už terénní, ambulantní nebo pobytovou formou na 

území mikroregionu (červené písmo)  

• Sociální služby, které jsou časově a místně nedostupné a jsou realizovány v okolí 

mikroregionu, především však v Přerově 

Název poskytovatele Název registrované služby 
Identifikát
or služby 

Adresa 

1 Člověk v tísni o.p.s. 

1 
Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

9402652 
Komenského 15, 
Přerov 

2 Terénní programy 8373997 

2 Charita Přerov 
3 

Občanská poradna a poradna 
pro dlužníky 

8311953 
9. května 1925/82, 
Přerov 

4 Charitní pečovatelská služba 7245387 

3 KAPPA-HELP, z.s. 

5 
Kontaktní centrum KAPPA-
HELP 

9567487 
Kojetínská 382/11, 
Přerov 

6 
Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež – METRO 

2932606 
Boženy Němcové 
101/16, Přerov 

7 
Terénní programy KAPPA-
HELP3 

1403846 
Kojetínská 382/11, 
Přerov 

8 Centrum pomoci a bezpečí4 4614010 
Boženy Němcové 
101/16, Přerov 

4 Obec Čechy 9 Pečovatelská služba Čechy 6694421 Čechy 30 

5 
Domov pro seniory 
Radkova Lhota, p.o. 

1
0 

Domov pro seniory 2773816 
Radkova Lhota 16, 
Dřevohostice 1

1 
Domov se zvláštním režimem 8409320 

 

Právní formy poskytovatelů sociálních služeb  

Graf 23: Právní forma poskytovatelů sociálních služeb na území DSO mikroregionu Moštěnka 

Z celkového počtu pěti oslovených 

poskytovatelů uvedených registrovaných 

sociálních služeb má každý ze subjektů 

odlišnou právní formu. Uvedení 

poskytovatelé sociálních služeb poskytují 

celkem 11 sociálních služeb, na které lze 

nahlížet z různých úhlů pohledu.  

                                                           
3 Terénní programy organizace KAPPA-HELP, z.s. mají působnost i v mikroregionu Moštěnka, dle časových 
možností do něj terénní pracovníci zajíždějí. Na základě poptávky klienta je možnost častější spolupráce. 
Monitoring probíhá min. 1x za 6 měsíců 
4 Služba je anonymní, nevede evidenci odkud klienti přichází, mohou jimi být i obyvatelé MR Moštěnka 
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sociální 
poradenství; 

2; 18%

služby 
sociální 

péče; 4; 36%

služby 
sociální 

prevence; 5; 
46%

Členění dle druhu sociální služby §32 
zákona

sociální poradenství

služby sociální péče

služby sociální
prevence

sociální 
poradenství; 

1; 16%

služby 
sociální 

péče; 4; 67%

služby 
sociální 

prevence; 1; 
17%

Členění dle druhu sociální služby §32 
zákona

sociální poradenství

služby sociální péče

služby sociální
prevence

Pohled na poskytované sociální služby členění dle druhu (§32)  

Dle druhu členíme sociální služby na sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální 

prevence.  

Významné sociální služby v okolí mikroregionu a v mikroregionu 

Graf 24: Odborné sociální poradenství na území DSO mikroregionu Moštěnka 

V uvedeném grafu jsou zahrnuty 

významné nejbližší sociální 

služby. Důležitou informací je, že 

každá sociální služba poskytuje 

základní sociální poradenství. 

V uvedeném grafu je znázorněno 

zastoupení odborného sociálního 

poradenství písm. b) odst. 1, §32 

zákona. 

 

 

 

 

Sociální služby poskytované na území mikroregionu nebo jejím obyvatelům 

Graf 25: Členění dle druhu sociální služby §32 zákona 

V uvedeném grafu jsou uvedeny sociální služby, které mají sídlo v mikroregionu nebo poskytují 

sociální práci občanům mikroregionu. 

Jak je patrné z obou uvedených 

grafů, jsou na území 

mikroregionu poskytovány 

sociální služby péče. Sociální 

poradenství – odborné sociální 

poradenství je poskytováno 

v Přerově, avšak službu využívají 

i občané mikroregionu. 

Z pěti sociálních služeb prevence 

jsou všechny mimo území 

mikroregionu, ale pouze jedna 

pracuje s občany z mikroregionu. 

To je ovlivněno registrací 

sociálních služeb a sítí sociálních 

služeb Olomouckého kraje, kde je stanoveno mimo jiné i na jakém území má být sociální služba 

realizována.  
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Pohled na poskytované sociální služby dle formy jejich poskytování. Služby ambulantní, terénní 

a pobytové 

Červeně jsou vypsány sociální služby, jejichž klienty jsou obyvatelé mikroregionu. 

Tabulka 22: Poskytované sociální služby podle formy jejich poskytování 

Poskytovatel sociální 
služby 

Odborné sociální poradenství 
Forma sociální služby 

Ambulantní 
služby 

Terénní 
služby 

Pobytové 
služby 

Charita Přerov Občanská poradna a poradna pro dlužníky X   

KAPPA-HELP, z.s. Centrum pomoci a bezpečí X   

Poskytovatel sociální 
služby 

Služby sociální péče 
Forma sociální služby 

Ambulantní 
služby 

Terénní 
služby 

Pobytové  
 služby 

Domov pro seniory 
Radkova Lhota, p.o. 

Domov pro seniory     X 

Domov pro seniory 
Radkova Lhota, p.o. 

Domov se zvláštním režimem     X 

Obec Čechy Pečovatelská služba Čechy  X    

Charita Přerov Pečovatelská služba  X  

Poskytovatel sociální 
služby 

Služby sociální prevence 
Forma poskytování sociální služby 

Ambulantní 
služby 

Terénní 
služby 

Pobytové 
služby 

KAPPA-HELP, z.s. 

Kontaktní centrum KAPPA-HELP X X   

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 
METRO 

X X   

Terénní programy KAPPA-HELP   X   

Člověk v tísni o.p.s. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

  X   

Terénní programy    X   

 

Pohled na služby dle cílových skupin a věkové struktury klientů 

Tabulka 23: Uživatelé sociálních služeb péče v DSO mikroregionu Moštěnka 

Uživatelé sociálních služeb 
péče 

Domov se 
zvláštním 
režimem (1) 

Domov pro 
seniory (1) 

Pečovatelská 
služba (2) 

CELKEM 

Počet uživatelů 
k 31.12.2017 

126 79 193 398 

Ve věku 

27–65 let 19 11 17 47 

66–75 let 24 7 26 57 

76–85 let 49 39 48 136 

86–95 let 32 19 98 149 

nad 96 let 2 3 4 9 
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Uživatelé sociálních služeb 

Uvedené údaje v této podkapitole se vztahují k uzavřenému roku 2017. 

V rámci mikroregionu bylo podpořeno v Pečovatelských službách obce Čechy a Charity Přerov 131 

osob z mikroregionu.  

V Občanské poradně a poradně pro dlužníky Charity Přerov bylo pracováno s 21 osobami 

z mikroregionu.  

Ve službách prevence bylo podpořeno Člověkem v tísni o.p.s. pobočka Přerov – terénní programy 

6 osob z mikroregionu. Citace: „Počet uživatelů pocházejících z obcí mikroregionu ve vztahu ke službě 

terénní sociální práce je ovlivněn především naplněním stávající kapacity pracovníků zájemci o služby 

v Přerově a na Kojetínsku. V těchto oblastech jsme schopni provádět i monitoring. Naproti tomu 

dosavadní uživatelé z mikroregionu Moštěnka nejsou výsledkem monitoringu, který zde z důvodu 

kapacity nejsme schopni provádět. Obyvatelé vzdálenějších obcí bývají zpravidla doporučeni např. 

starosty, či jiného úřadu, službu vyhledají a navštěvují v našem místě poskytování, i díky spádovosti 

Přerova pro vyřizování jejich dalších náležitostí. Terénní sociální pracovník pojme ve výši jednoho 

úvazku za období jednoho roku kolem padesáti až osmdesáti klientů, což je i odhadovaný počet 

možných zájemců o služby, který by vyplynul ze systematičtějšího monitoringu v jednotlivých obcích 

při navýšení kapacity“.   

Tabulka 24: Počet uživatelů dle stupně závislosti 

Počet uživatelů dle stupně závislosti 
Domov se 
zvláštním       
režimem (1) 

Domov pro    
seniory (1) 

Pečovatelská 
služba (2) 

I. stupeň závislosti 3 6 29 

II. stupeň závislosti 20 14 35 

III. stupeň závislosti 20 31 22 

IV. stupeň závislosti 82 27 39 

bez stupně závislosti 1 1 68 

Celkem (tj. dle počtu uživatelů k 31. 12. 2017) 126 79 193 

 

Tabulka 25: Počty klientů sociálních služeb dle cílových skupin 

Cílová skupina poskytovaných služeb péče   
dospělí 

celkem 
ženy muži 

x Osoby se zdravotním postižením celkem 36 13 49 

 
x s tělesným postižením 24 8 32 

x s chronickým onemocněním 12 5 17 

x Senioři 77 55 132 
 

V tabulce jsou uvedeny počty osob dle cílových skupin, které jsou pokryty pečovatelskými službami 

nebo jsou klienty domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. 
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 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POSKYTOVANÝM SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM 

Služby péče 

• Ve vyplněném dotazníku byla uvedena dostatečná kapacita u obou pobytových služeb 

Domov se zvláštním režimem a Domov pro seniory Radkov Lhota, p.o. Dále pak však uvádí 

600 žádostí o umístění do zařízení. Obě pobytové služby jsou zcela bezbariérové. 

o Komentář: skutečný stav dostatečnosti kapacity bude zřejmý po realizaci centrálního 

registru čekatelů do těchto zařízení, na kterém pracuje KÚ OK. 

• Pečovatelská služba Charita Přerov v rámci poskytování služby plánuje na základě zjištěné 

potřebnosti (čekací doba 3–10 dnů) rozšířit o 1 pracovní úvazek pracovníka v přímé péči – 

pečovatelka.  

• Pečovatelská služba obec Čechy v rámci poskytování služby plánuje na základě zjištěné 

potřebnosti (čekací doba 10 dnů) rozšířit poskytování služby i v okolních obcích a navýšit 

personální obsazení o 1 pracovní úvazek pracovníka v přímé péči – pečovatelka.  

 

Služby sociální prevence a odborné sociální poradenství 

• Dostupnost služby prostředky městské hromadné dopravy – všechny služby (realizované na 

území města Přerov) jsou dostupné prostředky městské hromadné dopravy.  Na území 

mikroregionu pak tato dostupnost schází. 

• Časové a místní dostupnosti sociálních služeb je třeba věnovat pozornost.  

KAPPA-
HELP, z.s. 

Kontaktní centrum KAPPA-HELP 9567487 Kojetínská 382/11, Přerov 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 
METRO 

2932606 
Boženy Němcové 101/16, 
Přerov 

Terénní programy KAPPA-HELP 1403846 Kojetínská 382/11, Přerov 

Centrum pomoci a bezpečí 4614010 
Boženy Němcové 101/16, 
Přerov 

Uvedené služby jsou realizovány v Přerově a nemají v registru dosah na území mikroregionu, 

výjimkou jsou Terénní programy KAPPA-HELP, které mají dosah na mikroregion Moštěnka. Centrum 

pomoci a bezpečí KAPPA-HELP uvedlo nedostatečnou kapacitu odůvodněnou 10denní čekací dobou5.  

Člověk v tísni o.p.s. 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

9402652 

Terénní programy 8373997 

Uvedené služby jsou realizovány v Přerově a nemají v registru dosah na území mikroregionu. Přesto, 

že v terénních programech je podpořeno 6 osob z mikroregionu, bude stěžejní zaměřit se na místní 

a časovou dostupnost. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi uvedly nedostatečnou kapacitu v Přerově odůvodněnou 

čekací dobou 14 dnů. Na území mikroregionu pak absentují úplně.  Důležité při plánování opatření je 

porovnat ho s výstupy analytických výstupů potřeb zadavatelů, uživatelů a veřejnosti.  

U obou služeb bylo uvedeno, že poskytovatel nedisponuje volnou kapacitou pro provedení 

monitoringu na území mikroregionu. 

                                                           
5 Nedostatečná kapacita byla z důvodu nezařazení služby do krajské sítě – od roku 2019 služba do sítě zařazena, 
předpokládá se vyšší financování a tím i vyšší kapacity pracovníků v přímé péči a menší čekací doba klienta. 
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Charita Přerov 
Občanská poradna a poradna 
pro dlužníky 

8311953 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky je aktuálně velmi žádanou službou. Její kapacita není 
dostatečná. Na území mikroregionu pak absentuje úplně.  Důležité při plánování opatření je porovnat 
ho s výstupy analytických výstupů potřeb zadavatelů, uživatelů a veřejnosti.  
 
Další informace 

• Prostorové a materiální zázemí – většina poskytovatelů má dostatečné prostorové a materiální 

zázemí, pouze jedna služba vyjádřila potřebu vybavení pro práci s klientem a současně vybavení 

místnosti pro rodinné terapie.   

• Čekací doby na umístění do služby se u terénní služby pohybují od 0–30 dnů, u pobytových služeb 

30–365 dní. U DZR není uvedena čekací doba, ale je uveden pořadník 600 žádostí. 

• V doplňujících odpovědích byly uvedeny chybějící sociální služby a návazné služby: 

o Odlehčovací služba 2x 

o Dům na půl cesty 2x 

o Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova 1x 

o Dostupné bydlení pro sociálně slabé osoby a rodiny 1x 

o Terapeutická péče pro obzvlášť zranitelné oběti násilí 1x 

 

SHRNUTÍ 

• Služby péče na území DSO mikroregionu Moštěnka jsou zastoupeny třemi významnými 

poskytovateli sociálních služeb. U pobytových služeb není z dotazníku zcela jasné, zda stávající 

kapacity jsou dostatečné. U terénních služeb – pečovatelská služba – je zřejmé, že bude třeba 

pracovat s navýšením pracovníků v přímé péči a rozšířením územní působnosti. 

• Odborné sociální poradenství je poskytováno pouze v Přerově. Vzhledem k oblasti zadluženosti 

obyvatel doporučujeme porovnat s analytickými dokumenty zjišťování potřeb zadavatelů, 

uživatelů sociálních služeb a veřejnosti. Především však s dostupnou relevantní aplikací  

http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/  

Obrázek 3: Mapa exekucí – ORP Přerov 

 

http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/
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Nejvýznamnější potřebné sociální služby identifikované poskytovateli sociálních služeb, které se 

objevily vícekrát než jednou: 

a) Služby sociální prevence na území mikroregionu absentují s výjimkou terénních programů KAPPA-

HELP, především chybí sociálně aktivizační služby. 

b) Služby péče na území mikroregionu absentují odlehčovací služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením.  

Individuálními rozhovory byla dále identifikována potřebnost terénní hospicové péče, zejména 

z důvodu, že ve společnosti se začíná vracet rodinná soudržnost, kdy osoby v terminálním stádiu 

nemoci chtějí dožít doma, mezi svými blízkými. 

 

 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ K POTENCIÁLU DOBROVOLNICTVÍ  

Potenciál dobrovolnictví se zjišťoval u veřejnosti mikroregionu Moštěnka formou dotazníkového 

šetření. Dotazníky k respondentům, na základě náhodného výběru, distribuovali poučení tazatelé. 

Věková kategorie respondentů byla 15+. Termín dotazníkového šetření byl leden-duben 2018. 

Dotazníkového šetření se účastnilo celkem 230 respondentů, z toho 39 % mužů a 60 % žen.  Nejvíce 

respondentů – 37 % bylo ve věku 50–69 let, jen o něco méně pak ve věku 30–49 let – 33 %, méně pak 

ve věku 70+ (16 %) a 15–29 let (14 %).  

 

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K POTENCIÁLU DOBROVOLNICTVÍ 

Dobrovolnická činnost vykonávaná v mikroregionu v současnosti 

Počet respondentů, kteří uvedli, že v současnosti v mikroregionu Moštěnka vykonávají neformální 

dobrovolnickou činnost v sociální oblasti, je 19,7 %. Nejčastější činností vykonávanou v rámci 

dobrovolnické činnosti v sociální oblasti je sousedská výpomoc (23,9 % respondentů z těch, kteří 

vykonávají dobrovolnickou činnost), následuje práce se seniory (20,9 % respondentů z těch, kteří 

vykonávají dobrovolnickou činnost) a činnost v nějakém místním spolku uvedena 19,4 % respondenty 

z těch, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost. Pomoc obci při jejích sociálních aktivitách označilo 

16,4 % respondentů z těch, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost. Práci s dětmi či 

hendikepovanými uvedlo pouze 9 % dotázaných a práci zaměřenou na jinak znevýhodněné osoby 

pouze 1 % respondentů z těch, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost. 

Tabulka 26: Vykonávání neformální dobrovolnické činnosti v mikroregionu Moštěnka v současnosti 

Vykonávání neformální dobrovolnické činnosti v současnosti Počet % 

ANO  45  20 

 v tom typ 
činnosti:* 

Činnost v nějakém místním spolku 13  19,4  

Pomoc při aktivitách obce v soc. oblasti 11  16,4  

Sousedská výpomoc 16  23,9  

Práce se seniory 14  20,9  

Práce s dětmi 6  9  

Práce s hendikepovanými 6  9  

Práce zaměřené na jinak znevýhodněné osoby 1  1,5  

Jiná 0  0  

NE  187  80 
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Počet respondentů, kteří uvedli, že v současnosti v mikroregionu Moštěnka vykonávají formální 
dobrovolnickou činnost v sociální oblasti, je 2,6 %. 

Tabulka 27: Vykonávání formální dobrovolnické činnosti v mikroregionu Moštěnka v současnosti 

Vykonávání formální dobrovolnické činnosti v současnosti Počet % 

ANO 6 2,6 

 

Zájem o zapojení se do dobrovolnické činnosti v budoucnosti 

Více než 42 % respondentů se k ochotě zapojit se do neformálního dobrovolnictví vyjádřilo kladně. 
Ochotu jistě se zapojit do neformálního dobrovolnictví vyjádřilo 14,8 % respondentů, spíše ano 
27,4 % respondentů.  Nezájem zapojit se do neformálního dobrovolnictví uvedlo 30 % respondentů, 
spíše nemá zájem zapojit se 27,8 % dotázaných.  

Tabulka 28:  Ochota respondentů zapojit se do neformálního dobrovolnictví v DSO mikroregionu Moštěnka  

Ochota respondentů zapojit se do neformálního dobrovolnictví v DSO mikroregionu Moštěnka 

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

34 14,8 63 27,4 64 27,8 69 30 
 

Graf 26: Ochota respondentů zapojit se neformálního dobrovolnictví 

 

 
Největší zájem zapojit se do neformálního dobrovolnictví v mikroregionu projevili respondenti 
ve věku 15–29 let – více než ½ z nich se k možnosti zapojení vyjádřila kladně. Nejmenší zájem se 
ukázal u nejstarší věkové kategorie 70+, kdy nezájem zapojit se do neformálního dobrovolnictví 
označilo 52 % dotázaných a dalších 17 % uvedlo možnost spíše ne.  

Tabulka 29: Ochota respondentů zapojit se do neformálního dobrovolnictví v DSO podle věku 

Ochota zapojit 

se do 

neformálního 

dobrovolnictví 

Věková kategorie 

Celkem-
počet 

Celkem 
% 

15–29 let 30–49 let 50–69 let 70+ 

Počet  % Počet  % Počet  % Počet  % 

Ano  6 20 14 19 11 13 3 9 34 15 

Spíše ano 10 34 18 24 26 32 7 21 61 28 

Spíše ne 9 30 22 30 20 24 6 18 57 26 

Ne 5 16 21 28 25 31 17 52 68 31 
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Graf 27: Ochota respondentů zapojit se do neformálního dobrovolnictví v DSO podle věku 

 

V rámci neformálního dobrovolnictví v sociální oblasti je možno vykonávat různé druhy 

dobrovolnických činností.  Nejvíce preferovanou činností mezi dotazovanými je „sousedská 

výpomoc“, kterou označila více než ¼ respondentů. Dalšími preferovanými činnostmi jsou 

„společník“ – tuto možnost vybralo 16 % dotazovaných a „pomoc s nákupem“, kde se k odpovědi 

přihlásilo 14 % respondentů. Nad 10 % respondentů vybralo „pomoc s dovozem a odvozem“ 

a „organizování společných akcí“. „Pomoc s dětmi“ či „doučování dětí“ by chtělo dělat 8 % 

respondentů. 

Tabulka 30: Respondenty preferované dobrovolnické činnosti  

Preferované dobrovolnické činnosti* Počet % 

Společník 24 16 

Sousedská výpomoc 40 28 

Pomoc s nákupem 28 14 

Doprovod a dovoz 17 12 

Pomoc s dětmi 12   8 

Doučování dětí 12   8 

Lektorská činnost 3   2 

Organizování společných akcí 16 11 

Jiné 1   1 
*respondent mohl vybrat více činností zároveň 
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Graf 28: Respondenty preferované dobrovolnické činnosti v DSO mikroregionu Moštěnka 

 

 
Více než ½ respondentů z těch, kteří jsou ochotni se zapojit do neformálního dobrovolnictví, je 

ochotna věnovat se dobrovolnické činnosti 2 hodiny týdně. Časovou dotaci méně než 2 hodiny týdně 

pro dobrovolnickou činnost uvádí 35 % respondentů, kteří jsou ochotni se zapojit do neformálního 

dobrovolnictví a více než 2 hodiny uvedlo 11 % těchto respondentů. 

Tabulka 31: Ochota – časová dotace – respondentů zapojit se do neformálního dobrovolnictví v DSO 

Časová dotace/týden Počet % 

2 hod. týdně 34 54 

Méně než 2 hod. týdně 22 35 

Více než 2 hod týdně 7 11 

 

SHRNUTÍ: 

• I když v mikroregionu v současnosti nefunguje žádná dobrovolnická síť (organizace), formálnímu 

dobrovolnictví v regionu se věnuje 2,6 % respondentů a neformálnímu dobrovolnictví 19,7 % 

respondentů.  

Nejčastější činností vykonávanou v rámci dobrovolnické činnosti v sociální oblasti je sousedská 

výpomoc, práce se seniory a činnost v nějakém místním spolku. 
 

• Dobrovolnictví v mikroregionu Moštěnka má potenciál rozvoje – více než 40 % respondentů se 

k ochotě zapojit se do neformálního dobrovolnictví vyjádřilo kladně.  

Největší zájem zapojit se do neformálního dobrovolnictví v mikroregionu projevili respondenti 

ve věku 15–29, nejmenší zájem se ukázal u nejstarší věkové kategorie 70+.  

Nejvíce preferovanou činností mezi dotazovanými je „sousedská výpomoc“, dalšími 

preferovanými činnostmi jsou „společník“ a „pomoc s nákupem“. 

Více než ½ respondentů z těch, kteří jsou ochotni se zapojit do neformálního dobrovolnictví, je 

ochotna věnovat se dobrovolnické činnosti 2 hodiny týdně.  
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 ŠETŘENÍ USKUTEČNĚNÁ NA SETKÁNÍCH S OBČANY V OBCÍCH  

V období leden-duben 2018 se v 13 obcích mikroregionu uskutečnila setkání s občany k sociální 

oblasti a komunitnímu plánování sociálních služeb. Na těchto jednáních byli účastníci seznámeni 

s tvorbou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v mikroregionu Moštěnka a na závěr 

každého setkání se uskutečnila diskuze k fungování sociální oblasti v mikroregionu. 

VÝSTUPY ZE SETKÁNÍ S OBČANY V OBCÍCH 

Tabulka 32: Výstupy ze setkání s občany v obcích mikroregionu Moštěnka 

Obec Datum setkání Výstupy 

Beňov 17. 1. 2018 Široký okruh volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 

i seniory, možnost dluhového a finančního 

poradenství, souvztažnost mezi fungováním spolků 

a podporou obce, návrh autobusovým linkám 

Beňov–Líšná zřídit zastávku u Svisle (Přerov) 

a v návaznosti na plánovou novou zástavbu zastávku 

v horní části obce Beňov  

Domaželice + Čechy 23. 1. 2018 Zajištěny volnočasové aktivity pro děti i seniory, mají 

vlastní Pečovatelskou službu Čechy 

Křtomil 31. 1. 2018 Široký okruh volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 

i seniory, zájem o pomoc pro neformálně pečující 

osoby, v obci chybí více aktivních lidí, zájem o činnost 

komunitního centra, zájem o preventivní programy – 

finanční gramotnost, posílení sociálních kompetencí 

apod., dluhové problémy, chybí bezbariérovost 

dopravy u prostředků VHD + nedostatečná dopravní 

obslužnost, chybí doprovody seniorů + OZP (senior 

taxi), návrh zařadit autobusovým linkám ve směru 

Bystřice pod Hostýnem navíc zastávku u obchodního 

centra Galerie Přerov 

Lipová 22. 2. 2018 Základní akce pro děti a seniory, chybí zařízení pro 

osoby s nízkým věkem a demencí 

Líšná  26. 2. 2018 V Líšné začalo v souvislosti s komunitním plánováním 

fungovat mateřské centrum, zajištěny volnočasové 

aktivity pro děti a základně pro seniory, objevuje se 

problém s uživateli návykových látek, v obci chybí 

více aktivních lidí, vzdělaní mladí lidé opouštějí 

region, potřeba lepší informovanosti v sociální 

oblasti, dluhové problémy, chybí bezbariérovost 

dopravy u prostředků VHD + nedostatečná dopravní 

obslužnost, chybí doprovody seniorů + OZP (senior 

taxi), zájem o dobrovolnictví a kontaktního 

pracovníka v obci pro sociální oblast, zájem 
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o rozšíření Pečovatelské služby Čechy 

Dřevohostice + Turovice 27. 2. 2018 Široký okruh volnočasových aktivit pro děti i seniory, 

funguje zde seniorský klub, zájem o dluhové 

a finanční poradenství, zájem o služby SAS, chybí zde 

dětské zdravotní středisko, objevuje se problém 

s uživateli návykových látek, potřeba lepší 

informovanosti v sociální oblasti, nedostatečná 

kapacita pobytových sociálních služeb pro seniory 

a OZP, chybí bezbariérovost dopravy u prostředků 

VHD, zájem o dobrovolnictví a kontaktního 

pracovníka v obci pro sociální oblast 

V Turovicích funguje Turovjáček, akce po seniory se 

odehrávají především v blízkých Dřevohosticích 

Horní Moštěnice 28. 2. 2018 Široký okruh volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 

i seniory, bohatá spolková činnost, zajištěno 

oddlužení pro občany, zájem o služby SAS, chybí zde 

dětské zdravotní středisko, působí zde Senior Přerov, 

nedostatečná kapacita pobytových sociálních služeb 

pro seniory a OZP, chybí bezbariérovost dopravy 

u prostředků VHD 

Stará Ves 7. 3. 2018 Zajištěny volnočasové aktivity pro děti i seniory, je 

zde Církevní dětský domov Emanuel, v obci chybí 

prostory pro vnitřní volnočasové aktivity, zájem 

o preventivní programy – finanční gramotnost, 

posílení sociálních kompetencí apod., potřeba lepší 

informovanosti v sociální oblasti, chybí malometrážní 

byty pro soběstačné seniory + nedostatečná kapacita 

pobytových sociálních služeb pro seniory a OZP, 

chybí bezbariérovost dopravy u prostředků VHD, 

dluhové problémy, zájem o dobrovolnictví 

a kontaktního pracovníka v obci pro sociální oblast, 

chybí doprovody seniorů + OZP (senior taxi) 

Nahošovice 8. 3. 2018 Základně zajištěny volnočasové aktivity pro děti, 1x 

ročně setkání seniorů, problém s uživateli 

návykových látek 

Želatovice 12. 3. 2018 Široký okruh volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 

i seniory, vzdělaní mladí lidé opouštějí region, zájem 

o preventivní programy – finanční gramotnost, 

posílení sociálních kompetencí apod., potřeba 

startovacích bytů pro mladé rodiny, potřeba lepší 

informovanosti v sociální oblasti – zájem 

o kontaktního pracovníka v obci, nedostatečná 

kapacita pobytových sociálních služeb pro seniory 
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a OZP, chybí bezbariérovost dopravy u prostředků 

VHD, dluhové problémy 

Přestavlky 15. 3. 2018 Nedostatečná kapacita pobytových sociálních služeb 

pro seniory a OZP, chybí bezbariérovost dopravy 

u prostředků VHD + nedostatečná dopravní 

obslužnost, dluhové problémy 

Bochoř + Vlkoš + Věžky 22. 3. 2018 V Bochoři široké spektrum aktivit pro seniory vč. 

Univerzity 3. věku, je zde zajištěno oddlužení pro 

občany, požadavek lépe využívat místní lázně – např. 

vyšší sleva pro místní občany/seniory, je zde Dům 

klidného stáří a byty pro seniory bez pečovatelské 

služby, potřeba lepší informovanosti v sociální 

oblasti, nedostatečná kapacita pobytových sociálních 

služeb pro seniory a OZP, chybí bezbariérovost 

dopravy u prostředků VHD, chybí doprovody seniorů 

+ OZP (senior taxi), zájem o dobrovolnictví 

a kontaktního pracovníka v obci pro sociální oblast 

Vlkoš – potřeba startovacích bytů pro mladé rodiny, 

chybí malometrážní byty pro soběstačné seniory + 

nedostatečná kapacita pobytových sociálních služeb 

pro seniory a OZP, potřeba lépe informovat 

o volných kapacitách v domovech pro seniory, chybí 

bezbariérovost dopravy u prostředků VHD, zájem 

o dobrovolnictví a kontaktního pracovníka v obci pro 

sociální oblast, chybí doprovody seniorů + OZP 

(senior taxi) 

Dobrčice  3. 4. 2018 Volnočasové aktivity mají všechny skupiny obyvatel 

dohromady, 1x měsíčně se schází senioři, do 

budoucna by rádi vybudovali dětskou skupinu nebo 

mateřské centrum, nedostatečná kapacita 

pobytových sociálních služeb pro seniory a OZP, 

chybí bezbariérovost dopravy u prostředků VHD + 

nedostatečná dopravní obslužnost, chybí doprovody 

seniorů + OZP (senior taxi), zájem o paliativní péči, 

hospicovou péči a neformální péči doma 
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 NOSNÁ ČÁST  
 

 

 VIZE 
 
V rámci přípravy střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb byla vytvořena vize budoucího stavu 

sociálních služeb a služeb návazných v DSO mikroregionu Moštěnka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato vize je naplňována prostřednictvím níže uvedených cílů a opatření. 

 

 PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH 

PODPORY PRO OBDOBÍ 2019–2021 
 

S ohledem na zjištění a potřeby uvedené v analytických podkladech pro tvorbu SPRSS, poskytnuté při 

jednáních pracovních skupin a Řídící skupiny, při setkáních s občany a zástupci samospráv bylo 

v rámci 4 oblastí (oblast péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, oblast péče o rodinu, děti 

a mládež, oblast péče o ohrožené osoby sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené a oblast 

systémových opatření) navrženo 9 cílů a zpracováno následujících 25 opatření.  

Nastavené cíle jsou v souladu se Strategií rozvoje DSO mikroregionu Moštěnka 2014–2020, 

především specifickými cíli 1.1 Kvalitní služby pro region, 1.2 Občanská vybavenost v obcích, 1.3 Lidé, 

tradice a dědictví a 1.4 Mikroregion sobě – aktivizace místního potenciálu. 

Tabulka 33: Přehled oblastí, cílů a opatření střednědobého plánování 

OBLASTI CÍLE OPATŘENÍ 

OBLAST PÉČE O 
SENIORY A 
OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM 

1 Zachování a rozvoj SSL pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

1.1 Zachování a rozvoj Pečovatelské služby (§40) Čechy 

1.2 Zachování a rozvoj Pečovatelské služby (§40) Charity 
Přerov 

1.3 Zachování a rozvoj Domova pro seniory (§49) 
Radkova Lhota, p.o. 

1.4 Zachování a rozvoj Domova se zvláštním režimem 

Mikroregion Moštěnka má na svém území místně a časově dostupnou síť sociálních 

a návazných služeb, reflektující ekonomické možnosti jejich financování a potřeby 

uživatelů. 

V území působí komunitní sociální pracovník a v obcích kontaktní pracovníci, je dobře 

nastaveno informování o možnostech využití sociálních služeb a o aktivitách 

se sociálními službami souvisejícími. 

Při procesu aktualizace základní sítě služeb spolu jednotlivé obce mikroregionu 

spolupracují, investiční záměry obcí jsou zkoordinované. 
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(§50) Radkova Lhota, p.o. 

2 Vznik nových SSL pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením 

2.1 Podpora vzniku odlehčovací služby (§44) na území 
DSO mikroregionu Moštěnka 

3 Podpora vzniku návazných 
služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

3.1 Podpora klubových a volnočasových aktivit pro 
seniory 

3.2 Podpora vzniku individuální dopravy pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 

OBLAST PÉČE O 
RODINU, 
MLÁDEŽ A DĚTI 

4 Podpora zajištění místní a 
časové dostupnosti sociálních 
služeb pro rodiny s dětmi 

4.1 Zajištění místní a časové dostupnosti sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (§65) Člověk 
v tísni o.p.s. na území DSO mikroregionu Moštěnka 

5 Podpora udržení a vzniku 
návazných služeb pro rodiny 
s dětmi 

5.1 Podpora udržení stávajících mateřských center 
a případný vznik nových mateřských center 

OBLAST PÉČE O 
OHROŽENÉ 
OSOBY 
SOCIALNÍM 
VYLOUČENÍM 
NEBO SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÉ 

6 Rozšíření místní a časové 
dostupnosti sociálních služeb 
pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby sociálně 
vyloučené 

6.1 Podpora zajištění dostupnosti odborného 
dluhového poradenství (odst. 3, §37) ambulantní 
formou na území DSO mikroregionu Moštěnka 

6.2 Podpora zajištění pravidelné dostupnosti terénních 
programů (§69) na území DSO mikroregionu Moštěnka 
– KAPPA-HELP, z.s. 

   

OBLAST 
SYSTÉMOVÝCH 
OPATŘENÍ 

7 Podpora aktivit 
podporujících zkvalitnění 
života v DSO mikroregionu 
Moštěnka 

7.1 Podpora neformálního/formálního dobrovolnictví 

7.2 Podpora pečujících osob 

7.3 Podpora udržení zdravotní hospicové péče 

7.4 Posilování informovanosti v regionu (aktualizace 
katalogu poskytovatelů SSL a návazných služeb) 

7.5 Koncepce preventivních programů pro děti a mládež 

7.6 Podpora programů prevence zadlužování, užívání 
návykových látek apod. pro veřejnost 

7.7 Zajištění udržitelnosti sociálního pracovníka 
a kontaktních pracovníků na obcích 

7.8 Zvyšování vzdělanosti sociálního pracovníka 
a kontaktních osob DSO mikroregionu Moštěnka 

8 Rozvoj v oblasti bydlení 
a proobčanských aktivit – 
Investiční projekty  

8.1 Přestavba budovy č.p. 6 na Komunitní centrum 
a malometrážní/sociální byty (4-5) Beňov 

8.2 Mapování možností vzniku prostor pro občanské 
a zájmové aktivity ve Staré Vsi 

8.3 Zjišťování možností finančního zajištění výstavby 
multifunkčního zařízení v Želatovicích 

8.4 Podpora činností Komunitního centra v Bochoři 

8.5 Zajištění 10 bytů pro seniory – budova č. 123 obce 
Domaželice 

8.6 Přestavba části budovy č. 22 obce Lipová na 2-3 
malometrážní byty pro nízkopříjmové osoby 

9 Zachování a rozvoj 
transparentního procesu 
střednědobého plánování 
rozvoje sociálních služeb 

9.1 Prohloubení spolupráce regionu v sociální oblasti – 
zapojení samospráv, poskytovatelů, uživatelů, široké 
veřejnosti a Olomouckého kraje (projekt) 

 

Opatření jednotlivých oblastí byla zpracována pracovní skupinou s daným zaměřením, 

na systémových opatřeních pracovaly skupiny společně. 
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 PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 
 

SEZNAM ČLENŮ PS SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

- Mgr. Klára Zbružová, poskytovatel, Charita Přerov, vedoucí pracovní skupiny 

- Jana Macháčková, zadavatel, Obec Přestavlky 

- Vladimíra Vilímková, zadavatel, Obec Horní Moštěnice 

- Květa Bouchalová, poskytovatel, Obec Čechy 

- Oldřiška Sedláčková, uživatel, senioři 

- Ivana Hudečková, uživatel, senioři 

 

POPIS ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

Pracovní skupinu Senioři a osoby se zdravotním postižením tvoří dva zástupci poskytovatelů 

sociálních služeb, dva zástupci zadavatelů sociálních služeb a dva zástupci uživatelů.  

Úkolem členů pracovní skupiny je projednávat stávající stav v sociálních a návazných službách zjištěný 

při mapování aktuální sociální situace na území mikroregionu Moštěnka, definovat problémové 

oblasti a vypracovávat SWOT analýzu pro oblast svého zaměření. Členové pracovní skupiny navrhují 

cíle a opatření pro strategickou část SPRSS, navrhují konkrétní aktivity pro akční plán a připomínkují 

výstupy procesu komunitního plánování za oblast péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Pracovní skupina se schází dle potřeb na samostatných nebo společných jednáních pracovních 

skupin. Dva členové pracovní skupiny jsou i členy Řídící skupiny, což usnadňuje přenos informací mezi 

pracovní skupinou a Řídící skupinou. 

 
POPIS CÍLOVÉ SKUPINY 

• Senioři 

Osoby starší 65 let, kterým zpravidla vznikl nárok na přiznání starobního důchodu a zároveň mají 

z důvodu svého vyššího věku nebo zdravotního stavu anebo působením obou faktorů současně 

sníženou soběstačnost v úkonech o vlastní osobu, úkonech péče o domácnost nebo úkonech, 

kterými mohou ostatní lidé bez ztráty soběstačnosti uplatňovat své zájmy. 

Osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

• Osoby se zdravotním postižením 

Osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož 

dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. 

 

PŘEHLED STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB 

Sociální služby s cílovou skupinou senioři a osoby se zdravotním postižením 

• Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o. – služba Domov pro seniory, Domov se zvláštní režimem 

• Obec Čechy – Pečovatelská služba Čechy 

• Charita Přerov – Pečovatelská služba 

• Centrum Dominika Kokory, p.o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením 
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• Alfa handicap – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. – Služby 

osobní asistence přerovského regionu 

• Duševní zdraví, o.p.s. – Klub denního stacionáře 

• Židovská obec Olomouc – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Návazné služby: 

• Seniorské kluby 

• Další aktivní spolky se zaměřením na aktivizaci a sdružování seniorů 

 

 

SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Fungující Pečovatelská služba Čechy (působnost 

Čechy a Domaželice) 

• Fungující Charitní pečovatelská služba (Charita 

Přerov) na území MR Moštěnka vyjma obce 

Bezuchov 

• Domov pro seniory a domov se zvláštním 

režimem Radkova Lhota 

• Na území MR působí Domácí zdravotní péče 

(Charita Přerov) i soukromá domácí zdravotní 

péče 

• Fungování Senior Přerov zajišťující poskytování 

služeb pro rodinu a domácnost (OSVČ, 

působnost především Horní Moštěnice + okolí) 

• V území funguje půjčovna kompenzačních 

pomůcek (Charita Přerov, STP, Kopretina, FENO 

Přerov) 

• V Nemocnici Přerov působí sociální sestra 

zajišťující informování o sociálních službách 

• Fungující aktivizační programy pro seniory 

v obcích Želatovice, H. Moštěnice, Stará Ves, 

Beňov, ve Vlkoši funguje Klub seniorů a další 

• V Přerově funguje Alfa Handicap, zajišťující 

osobní asistenci pro osoby se zdravotním 

postižením, fungují i mimo Přerov 

• Organizace Setkávání seniorů SPOLU – aktivní 

setkávání seniorů (Charita Přerov) 

• Lázně Bochoř 

• Nedostatečná kapacita zdravotní služby na 

území MR 

• Nedostatečná informovanost občanů o existenci 

sociálních a zdravotních služeb, návazných 

služeb a proseniorských aktivit 

• V obcích chybí kontaktní pracovník pro zajištění 

informovanosti v oblasti poskytování sociálních 

služeb 

• V části území chybí nabídka stravovacích služeb 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

• Nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením 

• Chybí malometrážní byty pro soběstačné seniory 

• Nedostatečná kapacita pobytových sociálních 

služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením se sníženou mírou soběstačnosti 

• Nedostatečná dopravní obslužnost, neřešená 

bezbariérovost u prostředků VHD 

• Nedostatečná kapacita doprovodů seniorů 

a osob zdravotně postižených 

• Absence zařízení pro osoby s nízkým věkem 

a demencí 

• Absence bezbariérové koupelny pro imobilní 

osoby žijící v domácím prostředí 

• Nedostatečná kapacita rehabilitačních 

pracovníků 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• Posílení toku informací o sociálních 

a zdravotních službách prostřednictvím sociální 

sestry působící v Nemocnici Přerov  

• Rozšíření individuální dopravy k lékaři a zpět 

(povolení k vjezdu do areálu Nemocnice) 

• Nesystémový přístup k zajištění zdravotní služby 

ze strany zdravotních pojišťoven ohrožující 

dostatečnou kapacitu dané služby v území 

• Nesystémové spolufinancování sociálních služeb 

• Změny politických reprezentací na všech 
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• Posílení spolupráce poskytovatelů služeb s lékaři 

• Možnost vyjednávání s obcemi o využití jejich 

prostor k realizaci bezbariérové koupelny pro 

imobilní osoby žijící v domácím prostředí (např. 

Bochoř – pečovatelský dům) 

• Oslovení možných subjektů k zajištění 

rehabilitačních služeb 

• Vytvoření e-katalogu sociálních a návazných 

služeb 

• Možnost vybudování KODUSů 

• Podpora dobrovolnictví formou formální 

i neformální (sousedská výpomoc) 

• Možnost zřízení komunitních center na podporu 

aktivního soužití v obcích a zájmu o veřejné dění 

• Dobrovolnictví – analýza prostředí využitelnosti 

• Přenos informací o absenci zařízení pro osoby 

s nízkým věkem a demencí na OK 

• Možnost vyjednávání se zřizovatelem 

pobytového zařízení SSL o finančních 

možnostech umístění žadatelů s trvalým 

pobytem v jiné obci – požadavek zařízení na dar 

od obce, obec dále vymáhá po klientovi nebo 

jeho rodině 

• Spolupráce obcí při organizaci společných akcí 

pro seniory 

úrovních (obec, MPSV, MZd, MMR, kraj) – 

změny priorit 

• Zvyšování věku pro odchod do důchodu 

 

PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ PS SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

A) OBLAST 
PÉČE O 
SENIORY A 
OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM 

1 Zachování a rozvoj SSL pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

1.1 Zachování a rozvoj Pečovatelské služby (§40) Čechy 

1.2 Zachování a rozvoj Pečovatelské služby (§40) 
Charity Přerov 

1.3 Zachování a rozvoj Domova pro seniory (§49) 
Radkova Lhota, p.o.  

1.4 Zachování a rozvoj Domova se zvláštním režimem 
(§50) Radkova Lhota, p.o.  

2 Vznik nových SSL pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením 

2.1 Podpora vzniku odlehčovací služby (§44) na území 
DSO mikroregionu Moštěnka 

3 Podpora vzniku návazných 
služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

3.1 Podpora klubových a volnočasových aktivit pro 
seniory 

3.2 Podpora vzniku individuální dopravy pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 

 

Cíl č. 1 Zachování a rozvoj SSL pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

Opatření 1.1 Zachování a rozvoj Pečovatelské služby (§40) Čechy 

Popis opatření 

Identifikátor: 6694421  

Cílová skupina: 

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
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zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby 

Forma poskytování služby: terénní 

Provozní doba: PO-PÁ: 7:00–15:30 

Dopad na cílovou skupinu:  

Prostřednictvím poskytování podpory umožnit občanům, kterým zdravotní potíže nebo věk 

brání ve zvládnutí běžných každodenních úkonů, udržet si standard kvality života, na který 

byli doposud zvyklí, zůstat v obci, kde prožili svůj život nebo mají své blízké, udržet si sociální 

kontakty a zůstat aktivně zapojenými do společnosti  

Doložení potřebnosti: 

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na: 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf  

Kap. 2.5, str. 34 

5.4. Pohled na poskytované sociální služby dle formy jejich poskytování. Služby ambulantní, 

terénní a pobytové, strana 6,7 

5.8. Počty klientů sociálních služeb péče dle cílových skupin, strana 9 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

09/2019–12/2021 

Udržení stávající sociální služby 

01/2020–08/2020 

Žádost o navýšení místní a časové dostupnosti v síti sociálních služeb OK pro rok 2021 

Vyjednávání s okolními obcemi – Domaželice, Líšná, Želatovice 

01/2021–12/2021 

Realizace služby na území DSO mikroregionu Moštěnka, posílení personální kapacity 

v souladu s navýšením počtu klientů 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Starosta obce Čechy 

Předpokládaný 

počet klientů 

Rok 2017* 2018** 2019 2020 2021 

Počet klientů 9 10 11 12 13 

  *uzavřený rok 2017 

**předpoklad 2018   

Personální 

obsazení  

Pracovní pozice 

v přímé péči 

2017 

f.os/p.úv. 

2018 

f.os/p.úv. 

2019 

f.os/p.úv. 

2020 

f.os/p.úv. 

2021 

f.os/p.úv. 

Sociální pracovník 1/0,2 1/0,2 1/0,2 1/0,2 1/0,2 

Pracovník v soc. 

službách 
1/1 1/1 1/1 2/1,5 2/1,5 

 

Předpokládaný 

rozpočet 

(uvedeno 

v tisících) 

Celkové náklady na 

službu: 
2017 2018 2019 2020 2021 

Osobní náklady 298,98 333,75 367,57 371,24 408,36 

Provozní náklady 9,01 4,44 6 7,4 9 

Celkem 307,99 338,19 373,57 378,64 417,36 

Investiční náklady 0 0 0 0 0 
 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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Finanční zdroje 

(uvedeno 

v tisících) 

Zdroje financování: 2017 2018 2019 2020 2021 

MPSV prostřednictvím 

OK 
226 245 248,49 252 260 

Obec – zřizovatel 60,68 81,42 90 99 110 

Jiná obec  0 0 0 5 5 

Tržby za poskytnutí 

péče 

28,1 11,77 15 17 19 

 

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb OK pro území obec Čechy. 

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb na území DSO mikroregionu Moštěnka. 

 

Opatření 1.2 Zachování a rozvoj Pečovatelské služby (§40) Charity Přerov 

Popis opatření 

Identifikátor: 7245387 

Cílová skupina: 

• CHPS je poskytována 

- seniorům, osobám s chronickým onemocněním a osobám s tělesným postižením 

v jejich domácnostech 

- osobám, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a 

v důsledku toho se ocitly v nepříznivé sociální situaci 

• Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních 

služeb vyjmenované úkony 

Forma poskytování služby: terénní 

Provozní doba: PO-PÁ: 6:30–19:30 

Dopad na cílovou skupinu:  

• Posláním pečovatelské služby je poskytování takové podpory občanům, která jim 

umožní zůstat v obci, kde prožili svůj život nebo zde mají své děti  

• Posláním služby je poskytovat pomoc a podporu lidem se sníženou soběstačností při 

zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, aby mohli žít dále ve svém domově. Služba 

je přizpůsobována individuálním potřebám uživatelů s důrazem na podporu 

samostatnosti a zachování důstojného způsobu života 

Doložení potřebnosti: 

Dokument Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb DSO mikroregionu Moštěnka– 

odkaz na www: https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/12/analyza-potreb-

poskytovatelu-ssl-mostenka-12-2018-fin.pdf   

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na: 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf  

Kap. 1.2, str. 9, Kap. 2.1 str. 15, Kap. 2.2, str. 20, Kap. 2.5, str. 34 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

09/2019–12/2021 

Udržení stávající sociální služby 

01/2020–08/2020 

Žádost o navýšení kapacity v síti sociálních služeb OK pro rok 2021 

01/2021–12/2021 

Posílení personální kapacity v souladu s navýšením počtu klientů  

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Ředitel Charity Přerov 
 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/12/analyza-potreb-poskytovatelu-ssl-mostenka-12-2018-fin.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/12/analyza-potreb-poskytovatelu-ssl-mostenka-12-2018-fin.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf


60 
 

Předpokládaný 

počet klientů 

Rok 2017* 2018** 2019 2020 2021 

Počet klientů*** 180 167 175 180 190 

*uzavřený rok 2017 

**předpoklad 2018   

***Počty klientů jsou uvedeny za Přerov a DSO mikroregion Moštěnka souhrnně 

Personální 

obsazení 

Pracovní pozice 

v přímé péči 

2017 

f.os/p.úv. 

2018 

f.os/p.úv. 

2019 

f.os/p.úv. 

2020 

f.os/p.úv. 

2021 

f.os/p.úv. 

Sociální pracovník 3/2 3/2 4/2,1 3/2,5 3/2,5 

Pracovník v soc. 

službách 
12/11,25 12/11,25 13/12 15/14 15/14 

 

Předpokládaný 

rozpočet 

(uvedeno 

v tisících) 

Celkové náklady na 

službu: 
2017 2018 2019 2020 2021 

Osobní náklady 4 553 5 220 6 332 7 800 8 580 

Provozní náklady 1 054 1 061 1 242 1 453 1 598 

Celkem 5 607 6 281 7 574 9 253 10 178 

Investiční náklady 0 0 0 0 0 
 

Finanční zdroje 

(uvedeno 

v tisících) 

Zdroje financování: 2017 2018 2019 2020 2021 

MPSV prostřednictvím 

OK 
3 278 4 400 5 500 6 800 8 000 

Úřad práce 25 7 0 0 0 

OK – zřizovatel 200 0 0 0 0 

Obec (tam kde je sídlo) 520 530 530 530 530 

Jiná obec  33 25 25 30 30 

Tržby za poskytnutí 

péče 
1 348 1 350 1 400 1 450 1 500 

Jiní donátoři 202 211 200 200 200 
 

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb OK: SO ORP Přerov. 

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb na území DSO mikroregionu Moštěnka. 

 

Opatření 1.3 Zachování a rozvoj Domova pro seniory (§49) Radkova Lhota, p.o. 

Popis opatření 

Identifikátor: 2773816 

Cílová skupina: 

Osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku 

Forma poskytování služby: pobytová 

Provozní doba: 24 hod 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:  

Dokument Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb DSO mikroregionu Moštěnka 

odkaz:https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/12/analyza-potreb-poskytovatelu-

ssl-mostenka-12-2018-fin.pdf   

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/12/analyza-potreb-poskytovatelu-ssl-mostenka-12-2018-fin.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/12/analyza-potreb-poskytovatelu-ssl-mostenka-12-2018-fin.pdf
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Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na: 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf  

Kap. 1.2, str. 9, Kap. 2.1 str. 15, Kap. 2.2, str. 20, Kap. 2.5 - str. 35 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

2019–2021 

Plynulá realizace sociální služby 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Ředitel Domova pro seniory Radkova Lhota, p.o. 

Předpokládaný 

počet klientů 

Rok 2017* 2018** 2019 2020 2021 

Počet klientů 80 80 80 80 80 

*uzavřený rok 2017 

**předpoklad 2018   

Personální 

obsazení  

Pracovní pozice v přímé 

péči 

2017 

f.os/p.úv. 

2018 

f.os/p.úv. 

2019 

f.os/p.úv. 

2020 

f.os/p.úv. 

2021 

f.os/p.úv. 

Sociální pracovník 3/1,2 3/1,2 3/1,2 3/1,2 3/1,2 

Pracovník v soc. 

službách 
97/25,4 101/26,3 105/27,3 105/27,3 105/27,3 

 

Předpokládaný 

rozpočet 

(uvedeno 

v tisících) 

Celkové náklady na 

službu: 
2017 2018 2019 2020 2021 

Osobní náklady 17 376 20 410 23 530 23 900 23 900 

Provozní náklady 8 340 8 944 9 655 10 200 10 200 

Celkem 25 716 30 873 33 185 34 100 34 100 

Investiční náklady 241 570 600 800 800 
 

Finanční zdroje 

(uvedeno 

v tisících) 

Zdroje financování: 2017 2018 2019 2020 2021 

MPSV prostřednictvím 

OK 
1 860 3 556 4 667 4 970 4 970 

OK – zřizovatel 1 673 2 149 3 618 3 830 3 830 

Zdravotní pojišťovny 5 204 7 814 7 500 7 800 7 800 

Příspěvek na péči 8 626 9 000 9 000 9 000 9 000 

Vlastní zdroje /příjmy 

od klientů 
8 060 8 154 8 200 8 300 8 300 

Jiní donátoři 293 200 200 200 200 
 

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb OK. 

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb na území DSO mikroregionu Moštěnka. 

 

Opatření 1.4 Zachování a rozvoj Domova se zvláštním režimem (§50) Radkova Lhota, p.o. 

Popis opatření 

Identifikátor: 8409320 

Cílová skupina: 

Osoby s chronickým duševním onemocněním 

Forma poskytování služby: pobytová 

Provozní doba: 24 hodin denně 

Dopad na cílovou skupinu:  

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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Poskytnuté bezpečné a důstojné prostředí lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří 

nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jsou podporováni citlivým způsobem tak, aby 

byly uspokojeny jejich potřeby a zachovány jejich zvyklosti 

Doložení potřebnosti: 

Dokument Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb DSO mikroregionu Moštěnka 

dostupný z: https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/12/analyza-potreb-

poskytovatelu-ssl-mostenka-12-2018-fin.pdf    

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na: 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf  

Kap. 2.1 str. 15, Kap. 2.2, str. 20 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

2019–2021 

Plynulá realizace sociální služby 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Ředitel Domova se zvláštním režimem Radkova Lhota, p.o. 

Předpokládaný 

počet klientů 

Rok 2017* 2018** 2019 2020 2021 

Počet klientů 128 128 128 128 128 

  *uzavřený rok 2017 

**předpoklad 2018   

Personální 

obsazení  

Pracovní pozice v přímé 

péči 

2017 

f.os/p.úv. 

2018 

f.os/p.úv. 

2019 

f.os/p.úv. 

2020 

f.os/p.úv. 

2021 

f.os/p.úv. 

Sociální pracovník 3/1,8 3/1,8 3/1,8 3/1,8 3/1,8 

Pracovník v soc. službách 97/72,2 101/74,7 105/77,7 105/77,7 105/77,7 
 

Předpokládaný 

rozpočet 

(uvedeno 

v tisících) 

Celkové náklady na 

službu: 
2017 2018 2019 2020 2021 

Osobní náklady 40 346 45 287 52 080 52 600 52 600 

Provozní náklady 13 808 14 255 15 656 15 850 15 850 

Celkem 54 154 62 020 67 736 68 450 68 450 

Investiční náklady 394 730 800 1000 1000 
 

Finanční 

zdroje 

(uvedeno 

v tisících) 

Zdroje financování: 2017 2018 2019 2020 2021 

MPSV prostřednictvím 

OK 
10 990 15 646 18 483 19 000 19 000 

OK – zřizovatel 3 174 3 015 7 087 7 200 7 200 

Zdravotní pojišťovny 9 560 12 815 11 516 11 600 11 600 

Příspěvek na péči 16 319 16 550 16 550 16 550 16 550 

Vlastní zdroje /příjmy od 

klientů 
13 625 13 676 13 700 13 700 13 700 

Jiní donátoři 486 318 400 400 400 
 

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb OK. 

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb na území DSO mikroregionu Moštěnka. 

 

 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/12/analyza-potreb-poskytovatelu-ssl-mostenka-12-2018-fin.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/12/analyza-potreb-poskytovatelu-ssl-mostenka-12-2018-fin.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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Cíl č. 2 Vznik nových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

Opatření 2.1 Podpora vzniku odlehčovací služby (§44) na území DSO mikroregionu Moštěnka 

Popis opatření 

Identifikátor: není přidělen 

Cílová skupina:  

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem 

služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek 

Forma poskytování služby: terénní, ambulantní 

Provozní doba: po-ne  

Dopad na cílovou skupinu:  

• Působnost – na území mikroregionu Moštěnka  

• Pečující rodina – zajištění nezbytného odpočinku, tím předcházet syndromu vyhoření, 

posílení sociálního začlenění 

• Pomoc a podpora rodině i klientovi 

Doložení potřebnosti:  

Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb DSO mikroregionu Moštěnka – odkaz na 

www: https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/12/analyza-potreb-poskytovatelu-ssl-

mostenka-12-2018-fin.pdf 

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na: 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf  

Kap. 1.2, str. 9, Kap. 2.5, str. 34 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

01–12/2019 

Podrobnější mapování potřebnosti a rozhodnutí se o formě a kapacitě služby poskytované 

v DSO mikroregionu Moštěnka 

01/2020 

Podání žádosti o registraci služby v rámci sítě sociálních služeb OK 

08/2021 

Zajištění vhodných prostor pro zajištění ambulantní formy poskytování odlehčovací služby 

(bude-li tato forma registrována) 

01/2021 

Předpokládané zahájení služby 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Ředitel Charity Přerov 
 

Služba není zahrnuta do Sítě sociálních služeb OK. 

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb na území DSO mikroregionu Moštěnka. 

 

Cíl č. 3 Podpora vzniku návazných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

Opatření 3.1 Podpora klubových a volnočasových aktivit pro seniory 

Popis opatření 

Cílová skupina: 

Senioři, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení 

Provozní doba: nepravidelná 

Dopad na cílovou skupinu:  

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/12/analyza-potreb-poskytovatelu-ssl-mostenka-12-2018-fin.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/12/analyza-potreb-poskytovatelu-ssl-mostenka-12-2018-fin.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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Aktivizace osob a prevence sociálního vyloučení v neformálních skupinách pod záštitou obce, 

např. seniorské kluby (Bochoř, Vlkoš, Dobrčice, Stará Ves, Beňov), Klub žen (Čechy, 

Domaželice), Místní skupina ČČK (Vlkoš, Radkovy) 

Doložení potřebnosti:  

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na https://sitpomoci.cz/wp-

content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf 

Kap. 1.2, str. 9, Kap. 2.1, str. 13, Kap. 2.5, str. 35 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

09/2019–12/2021   

• Podpora setkávání aktivních vedoucích neformálních skupin za účelem předávání dobré 

praxe a zjišťování možné spolupráce 

• Podpora zviditelnění aktivit neformálních skupin – zapojení neaktivních osob 

• Možnost zpracování projektu ESF na činnost neformálních skupin 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

 Sociální pracovník DSO mikroregionu Moštěnka 

 

Opatření 3.2 Podpora vzniku individuální dopravy pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Popis opatření 

Cílová skupina: 

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení 

Dopad na cílovou skupinu:  

Zvýšená mobilita seniorů a osob ZTP 

Doložení potřebnosti:  

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na: https://sitpomoci.cz/wp-

content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf 

Kap. 1.2, str. 9, Kap. 2.5, str. 34-36 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

09/2019–12/2021 

• Vyjednávání o individuální přepravě seniorů a osob se ZTP na Valné hromadě DSO 

mikroregionu Moštěnka  

a) Fakultativní služba při pečovatelské službě 

b) Jiná právnická osoba 

• Nastavení pravidel a předpokládané kapacity individuální přepravy k ověření výtěžnosti 

• Vyjednávání s dopravci (Čechy a Horní Moštěnice) o možném rozšíření služeb na DSO 

mikroregionu Moštěnka 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

 Manažer a sociální pracovník DSO mikroregionu Moštěnka 

 

 

 PRACOVNÍ SKUPINA RODINA, MLÁDEŽ A DĚTI 
 

SEZNAM ČLENŮ PS RODINA, MLÁDEŽ A DĚTI 

- Marcela Kubíčková, uživatel, rodiny, vedoucí pracovní skupiny 

- Jiřina Mádrová, zadavatel, Obec Stará Ves 

- Hana Lounová, zadavatel, Obec Líšná 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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- Květa Rozsypalová, poskytovatel, Církevní dětský domov Emanuel 

- Mgr. Petra Vejrostová, poskytovatel, Myslivecké sdružení Horní Moštěnice 

- Eliška Frydrychová, DiS, uživatel, rodiny 

 

POPIS ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

Pracovní skupinu Rodina, mládež a děti tvoří dva zástupci poskytovatelů sociálních služeb, dva 
zástupci zadavatelů sociálních služeb a dva zástupci uživatelů.  

Úkolem členů pracovní skupiny je projednávat stávající stav v sociálních a návazných službách zjištěný 
při mapování aktuální sociální situace na území mikroregionu Moštěnka, definovat problémové 
oblasti a vypracovávat SWOT analýzu pro oblast svého zaměření. Členové pracovní skupiny navrhují 
cíle a opatření pro strategickou část SPRSS, navrhují konkrétní aktivity pro akční plán a připomínkují 
výstupy procesu komunitního plánování za oblast péče o rodinu, mládež a děti. 

Pracovní skupina se schází dle potřeb na samostatných nebo společných jednáních pracovních 
skupin. Dva členové pracovní skupiny jsou i členy Řídící skupiny, což usnadňuje přenos informací mezi 
pracovní skupinou a Řídící skupinou. 
 

POPIS CÍLOVÉ SKUPINY 

• Rodina 

(malá sociální skupina osob, které jsou navzájem spojeny nejen manželskými a příbuzenskými, ale 

i jinými obdobnými vztahy, a zvláště společným způsobem života) 

o Osoby pečující o malé děti 

o Rodiče samoživitelé 

o Sociálně slabé rodiny 

o Dysfunkční rodiny (např. domácí násilí, asociální prvky v rodině) 

o Rodiny s dětmi s handicapem 

o Rodiny s adoptovanými dětmi 

• Děti a mládež 

o Děti bez rodičů 

o Zneužívané, týrané, šikanované, ohrožené děti a mládež 

o Záškoláci, mladiství delikventi 

o Děti a mládež, která netráví svůj volný čas smysluplnou formou 

o Děti a mládež ohrožení společensky nežádoucími jevy 

o Osoby do 26 let opouštějící školská zařízení nebo výkon ústavní péče 

 

PŘEHLED STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB 

Sociální služby s cílovou skupinou rodina, mládež a děti 

• SOS dětské vesničky, z.s. – SOS Kompas, středisko sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi  

• Člověk v tísni o.p.s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (služba realizovaná v Přerově) 

• KAPPA-HELP, z.s. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež METRO (služba realizovaná v Přerově) 

Návazné služby: 

• Mateřská centra 

• Aktivní spolky se zaměřením na činnost s dětmi a mládeží 

• Člověk v tísni o.p.s. - projekt „Na cestě“ (resocializační/probační program) 
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SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• V Dřevohosticích funguje Výchovný ústav 

a střední škola Dřevohostice 

• Rozvinutá spolková činnost pro děti a mládež 

v některých obcích 

• Podpora obcí v prorodinných a mezigeneračních 

aktivitách 

• Dostatek mateřských škol v mikroregionu 

• Fungující Církevní dětský domov Emanuel, Stará 

Ves  

• Dobrá spolupráce škol a školských zařízení, 

organizace kulturních aktivit školou pro obce 

 

• V území absentuje SAS pro rodiny s dětmi 

• Nedostatečná finanční gramotnost obyvatelstva 

• Předávání špatných vzorců chování v rodinách 

z generace na generaci 

• Málo aktivní obyvatelstvo směrem k vytváření 

a využívání společných aktivit 

• Nerovnoměrně vytvořené zázemí pro komunitní 

aktivity (např. Nahošovice) 

• Zhoršená dopravní obslužnost v koncových 

obcích 

• Od roku 2018 bude chybět na území 

mikroregionu dětské zdravotní středisko 

• Absence individuálních venkovních sportovních 

volnočasových aktivit jako prevence rizikového 

chování dětí a mládeže (cyklostezky, dětská 

hřiště, sportoviště apod.) 

• Nedostatek vedoucích pracovníků pro spolkové 

a volnočasové aktivity 

• Dlouhé čekací doby při okamžité potřebě 

psychosociální pomoci a řešení specifických 

poruch u dětí a mládeže 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• Možnost zajištění SASRD 

• Existence kontaktních pracovníků na obcích pro 

zajištění lepší informovanosti o SSL 

• Užší spolupráce s SO ORP Přerov v oblasti 

bydlení a služeb pro rodiny s dětmi a mládež 

• Možnost rozšíření preventivních programů, 

finanční gramotnosti, posílení sociálních 

kompetencí  

• Možnost vytvoření mateřských center na 

základě potřebnosti – poskytnutí obecních 

prostor 

• Možnost zřízení komunitních center na podporu 

aktivního soužití v obcích a zájmu o veřejné dění 

• Dobrovolnictví – analýza prostředí 

• Možnost sdílení zkrácených pracovních úvazků 

pro matky na rodičovské dovolené v rámci 

mikroregionu 

• Možnost zvýšení podpory vedoucích pracovníků 

a materiálního zabezpečení spolkových 

a volnočasových aktivit 

• Možnost „nakoupit“ nízkoprahové zařízení pro 

rodiny s dětmi (ambulantní i terénní formou) 

• Mladí vysokoškolsky vzdělaní lidé opouštějí 

mikroregion (využívají pracovních nabídek 

v krajských městech) 

• Nízká mediální gramotnost (schopnost čelit 

reklamě, bránit se dluhovým pastím) 
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PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ PS RODINA, MLÁDEŽ A DĚTI 

B) OBLAST PÉČE 
O RODINU, 
MLÁDEŽ A DĚTI 

4 Podpora zajištění místní 
a časové dostupnosti 
sociálních služeb pro rodiny 
s dětmi 

4.1 Zajištění místní a časové dostupnosti sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (§65) Člověk 
v tísni o.p.s. na území DSO mikroregionu Moštěnka 

5 Podpora vzniku návazných 
služeb pro rodiny s dětmi 

5.1 Podpora udržení stávajících mateřských center 
a případný vznik nových mateřských center 

 

Cíl č. 4 Podpora zajištění místní a časové dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi 

 

Opatření 4.1 
Zajištění místní a časové dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (§65) 

Člověk v tísni o.p.s. na území DSO mikroregion Moštěnka 

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: PO-PÁ: 8:00–16:30 

Dopad na cílovou skupinu:  

• Prostřednictvím SASRD  

Doložení potřebnosti: 

Viz Analytický dokument SPRSS MRM, kapitoly: 

• Sociální problémy v obcích mikroregionu (str. 15) 

• Chybějící sociální služby/jejich kapacity podle respondentů (str. 20-21, 28) 

• Šetření uskutečněná na setkáních s občany (str. 34-36)  

(Dostupné online https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-

2018-fin-01112018.pdf)  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

09/2019–12/2019 

Podání žádosti o navýšení kapacity v síti sociálních služeb OK pro rok 2020 pro území DSO 

mikroregionu Moštěnka 

01/2020–12/2021 

Posílení personální kapacity v souladu s navýšením počtu klientů na území DSO mikroregionu 

Moštěnka 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Člověk v tísni o.p.s., Šafaříkova 24, Praha 2  

Pobočka: Litovelská 14, 779 00 Olomouc, ředitel  

Předpokládaný 

počet klientů 

Rok 2019* 2020 2021 

Počet klientů 0 5 10 

*Služba poskytovaná pouze na území města Přerova 

Personální 

obsazení  

Pracovní pozice v přímé péči 
2019 

f.os/p.úv. 

2020 

f.os/p.úv. 

2021 

f.os/p.úv. 

Sociální pracovník 0/0 0,5 0,5 

Pracovník v soc. službách 0/0 - - 
 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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Předpokládaný 

rozpočet 

(uvedeno 

v tisících) 

Celkové náklady na službu: 2019 2020 2021 

Osobní náklady 0 201 211 

Provozní náklady 0 50 53 

Celkem 0 251 264 

Investiční náklady 0 0 0 
 

Finanční zdroje 

(uvedeno 

v tisících) 

Zdroje financování: 2019 2020 2021 

MPSV prostřednictvím OK 0 216 224 

Obec  0 35 40 
 

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb OK pro Přerov. 

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb na území DSO mikroregionu Moštěnka. 

 

Cíl č. 5 Podpora udržení a vzniku návazných služeb pro rodiny s dětmi 

  

Opatření 5.1 
Podpora udržení stávajících mateřských center a případný vznik nových mateřských 

center  

Popis opatření 

Cílová skupina:  

Rodiče na mateřské dovolené a na rodičovské dovolené 

Dopad na cílovou skupinu:  

• Prostřednictvím systematicky nastavených aktivit mateřských center dochází 

k aktivizaci matek a otců na mateřské dovolené a rodičovské dovolené, která působí 

proti sociálnímu vyloučení, ale i jako motivace k dalšímu vzdělávání a posílení 

rodičovských dovedností 

• Aktivity mohou posloužit i k úspěšnému navrácení na trh práce a sladění rodinného 

a pracovního života 

• Pravidelným setkáváním rodičů a dětí se vytváří sociální vazby a buduje obecní, popř. 

meziobecní soudržnost mezi dětmi a rodiči navzájem 

Doložení potřebnosti: Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf   

Kap. 2.5, str. 34, 36 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

09/2019–12/2021 

A) Mateřské centrum Líšná – neformální seskupení 

Hledání řešení efektivního a zároveň bezpečného vytápění a jeho financování pro 

zachování činností MC. Zajištění právní subjektivity 

B) Mateřské centrum Dřeváček z.s. Dřevohostice 

Zachování provozu 

09/2019–12/2020 

C) Podpora vzniku Mateřského centra v Bochoři 

Vyhledání vhodného prostoru, lidských zdrojů a vybavení, vznik právní subjektivity 

01/2021–12/2021 

Zahájení činnosti MC  

Předpokládaný 

počet klientů 

A) Cca 8 maminek 

B) Cca 10 maminek 

C) Cca 10 maminek 

Zodpovědný Manažer DSO mikroregionu Moštěnka ve spolupráci se sociálním pracovníkem DSO 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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realizátor 

opatření 

mikroregionu Moštěnka 

 

 

 PRACOVNÍ SKUPINA OHROŽENÉ SKUPINY 
 

SEZNAM ČLENŮ PS OHROŽENÉ SKUPINY 

- Monika Bartíková, DiS, poskytovatel, Člověk v tísni o.p.s., vedoucí pracovní skupiny 

- Zdeněk Dorazil, zadavatel, Obec Želatovice 

- Libuše Kroutilová, zadavatel, Obec Dřevohostice 

- Petra Kadlecová, DiS, poskytovatel, KAPPA-HELP, z.s. 

- Mgr. Martina Krejčířová, poskytovatel, Charita Přerov 

- Mgr. Miluše Zajícová, uživatel, Policie Přerov 

 

POPIS ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

Pracovní skupinu Ohrožené osoby tvoří tři zástupci poskytovatelů sociálních služeb, dva zástupci 
zadavatelů sociálních služeb a jeden zástupce uživatelů.  

Úkolem členů pracovní skupiny je projednávat stávající stav v sociálních a návazných službách zjištěný 
při mapování aktuální sociální situace na území mikroregionu Moštěnka, definovat problémové 
oblasti a vypracovávat SWOT analýzu pro oblast svého zaměření. Členové pracovní skupiny navrhují 
cíle a opatření pro strategickou část SPRSS, navrhují konkrétní aktivity pro akční plán a připomínkují 
výstupy procesu komunitního plánování za oblast péče o ohrožené osoby sociálním vyloučením nebo 
sociálně vyloučené. 

Pracovní skupina se schází dle potřeb na samostatných nebo společných jednáních pracovních 
skupin. Dva členové pracovní skupiny jsou i členy Řídící skupiny, což usnadňuje přenos informací mezi 
pracovní skupinou a Řídící skupinou. 

 

POPIS CÍLOVÉ SKUPINY 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, např.: 

• osoby ohrožené domácím násilím  

• osoby ohrožené závislostí nebo osoby závislé, osoby blízké uživatelům návykových látek 

• oběti trestné činnosti 

• osoby ohrožené předlužeností 

• osoby ohrožené vícenásobnými riziky 

• osoby opouštějící institucionální zařízení 

• osoby bez přístřeší a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování 

• imigranti a azylanti 

• osoby v nebo po výkonu trestu, pachatelé trestné činnosti 

• osoby pečující o jiné závislé osoby 

• neformální pečovatelé atd. 
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PŘEHLED STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB 

Sociální služby s cílovou skupinou ohrožené osoby 

• KAPPA-HELP, z.s. – Kontaktní centrum KAPPA-HELP, Terénní programy KAPPA-HELP, Centrum 

pomoci a bezpečí (služby realizovány v Přerově) 

• Člověk v tísni o.p.s. – Terénní programy (služba realizovaná v Přerově) 

• Charita Přerov – Občanská poradna a poradna pro dlužníky (služba realizovaná nejblíže v Přerově) 

 

SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Existence sociálního bytu v Dřevohosticích 

• Znalost obcí místních poměrů, obyvatel, jejich 

problémů 

• Preventivní akce zaměřené na předcházení 

trestné činnosti páchané na seniorech 

• Obecně závazné vyhlášky některých obcí 

o zákazu podomního prodeje a služeb 

• Zajištěné akreditované dluhové poradenství 

(služba ambulantní) Charitou Přerov 

• Charita Přerov a ČvT poskytují základní 

potraviny v rámci potravinové banky 

• Znovuzavedení veřejné služby 

• Starostové menších obcí mají širokou agendu 

včetně sociální oblasti 

• Sociální služby (terénní programy pro osoby 

s návykovým jednáním, osoby předlužené i bez 

domova) jsou místně a časové nedostupné 

• Nedostatečná kapacita malometrážních bytů 

pro sociálně slabé občany 

• Nespolehlivost cílové skupiny – hrazení 

nájemného a dodržování pravidel 

• Absence služeb pro oběti domácího násilí 

• Nedostatečný zájem obcí o veřejnou službu 

z důvodu nedostatečných prostředků na 

zabezpečení administrace a jejího chodu 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• Možnost posílení kapacity ČvT – terénní 

programy a SAS 

• Možnost posílení kapacity KAPPA-HELP, z.s. – 

terénní služby pro uživatele nealkoholových 

návykových látek a osoby blízké 

• Funkce kontaktního pracovníka na obcích 

a přenos informací na zastupitelstvo obce 

• Zajištění zvýšení informovanosti a povědomí 

o sociálních službách 

• Prohlubování spolupráce s Policií ČR 

• Prohloubení spolupráce subjektů v sociální 

oblasti 

• Možnost zařazení Centra pomoci a bezpečí 

(odborné sociální poradenství) do sítě sociální 

služeb OK (CS – oběti domácího násilí) 

• Možnost pravidelného informování a spolupráce 

s politickou reprezentací v obcích v sociální 

oblasti 

• Možnost využití institutu komunitního centra po 

provedené analýze lidského potenciálu 

• Legislativa – absence zákona o sociálním bydlení 

• Nejistota financování sociálních služeb 

• Nesoulad priorit členů zastupitelstev v obcích 

• Neregulovaný výkup nemovitostí za účelem 

jejich pronajímání sociálně slabým občanům za 

vysoké nájemné 
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PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ PS OHROŽENÉ SKUPINY 

C) OBLAST PÉČE 
O OHROŽENÉ 
OSOBY 
SOCIÁLNÍM 
VYLOUČENÍM 
NEBO SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÉ 

6 Rozšíření místní a časové 
dostupnosti sociálních služeb 
pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby sociálně 
vyloučené 

6.1 Podpora zajištění dostupnosti odborného dluhového 
poradenství (odst.3, §37) ambulantní formou na území 
DSO mikroregionu Moštěnka 

6.2 Podpora zajištění pravidelné dostupnosti terénních 
programů (§69) na území DSO mikroregionu Moštěnka – 
KAPPA-HELP, z.s. 

 

Cíl č. 6 
Rozšíření místní a časové dostupnosti sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a osoby sociálně vyloučené 

 

Opatření 6.1 
Podpora zajištění dostupnosti odborného dluhového poradenství (odst.3, §37) ambulantní 

formou na území DSO mikroregionu Moštěnka 

Popis opatření 

Identifikátor: 8311953 

Cílová skupina: 

Osoby v krizi (zejména osoby ohrožené zadlužením a předlužením) 

Forma poskytování služby: ambulantní 

Provozní doba: dle registrace (provozní doba elokovaných pracovišť: Čt: 8:00–12:00 hod. 

a Pá 9:00–13:00 hod.) 

Dopad na cílovou skupinu:  

• Zvýšení informovanosti obyvatel mikroregionu Moštěnka o možnostech oddlužení 

• Zvýšení místní dostupnosti odborného sociálního poradenství – zajištění poradenství 

přímo ve vytipovaných spádových obcích mikroregionu Moštěnka 

• Zvýšení počtu obyvatel mikroregionu Moštěnka, kteří svou situaci budou řešit pomocí 

institutu oddlužení  

Doložení potřebnosti: Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf 

Kap. 2.1, str. 15, 16, kap. 2.5, str. 34–36 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

01/2019–12/2019  

Podání žádosti o navýšení kapacity v síti sociálních služeb OK pro rok 2020 pro území DSO 

mikroregionu Moštěnka 

Podání projektu ve výzvě č. 88 z OPZ na zajištění ambulantního poradenství v mikroregionu 

Moštěnka 

01/2020–12/2021  

Posílení personální kapacity v souladu s navýšením počtu klientů z území DSO mikroregionu 

Moštěnka, vytipování obcí pro elokovaná pracoviště Občanské poradny a poradny pro 

dlužníky, jednání se samosprávou obcí, informační kampaň, zajištění vhodných prostor 

a realizace služby 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Ředitel Charity Přerov 

Předpokládaný 

počet klientů 

Rok 2019 2020 2021 

Počet klientů 0 20 25 
 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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Personální 

obsazení  

Pracovní pozice v přímé péči 
2019 

f.os/p.úv. 

2020 

f.os/p.úv. 

2021 

f.os/p.úv. 

Sociální pracovník-dluhový poradce 0/0* 1/0,35 1/0,35 
 

Předpokládaný 

rozpočet 

(uvedeno 

v tisících) 

Celkové náklady na službu: 2019 2020 2021 

Osobní náklady 0 439 483 

Provozní náklady 0 140 120 

Celkem 0 579 602 

Investiční náklady 0 0 0 
 

Finanční zdroje 

(uvedeno 

v tisících) 

Zdroje financování: 2019 2020 2021 

ESF 0 723* 752* 

*Náklady na přímou podporu navýšené o 25 % nepřímých nákladů 

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb OK: Pouze pro Přerov. 

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb na území DSO mikroregionu Moštěnka. 

 

Opatření 6.2 
Podpora zajištění pravidelné dostupnosti terénních programů (§69) na území DSO 

mikroregionu Moštěnka – KAPPA-HELP, z.s. 

Popis opatření 

Identifikátor: 1403846 

Cílová skupina:  

• Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

• Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

• Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  

Služba je poskytována osobám od 15 let věku 

Forma poskytování služby: terénní 

Provozní doba: dle potřeby, v maximálním rozsahu 20 hodin týdně 

Dopad na cílovou skupinu:  

• Zajištění odborné péče pro uživatele nealkoholových návykových látek 

• Zajištění odborné péče pro osoby blízké uživatelů nealkoholových návykových látek 

• Distribuce HR materiálu pro aktivní uživatele nealkoholových návykových látek 

• Sběr volně pohozeného injekčního materiálu  

Doložení potřebnosti: 

Strategie rozvoje DSO mikroregionu Moštěnka 2014–2022, kapitola 1, podkapitola 1.1,   

http://www.mostenka.cz/file.php?nid=10561&oid=5038949  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

09/2019–12/2019  

Podání žádosti o navýšení kapacity a místní dostupnosti v síti sociálních služeb OK pro rok 

2020 pro území DSO mikroregionu Moštěnka 

01/2020–12/2021  

Posílení personální kapacity v souladu s navýšením počtu klientů z území a realizace služby 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Ředitel KAPPA-HELP, z.s. 

Předpokládaný 

počet klientů 

Rok 2019* 2020 2021 

Počet klientů 0 30 40 

*Služba poskytovaná pouze na území města Přerova 

http://www.mostenka.cz/file.php?nid=10561&oid=5038949
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Personální 

obsazení  

Pracovní pozice v přímé péči 
2019 

f.os/p.úv. 

2020 

f.os/p.úv. 

2021 

f.os/p.úv. 

Sociální pracovník 0/0 1/0,5 1/0,5 

Pracovník v soc. službách 0/0 0 0 
 

Předpokládaný 

rozpočet 

(uvedeno 

v tisících) 

Celkové náklady na službu: 2019 2020 2021 

Osobní náklady 0 258  290  

Provozní náklady 0 40  45  

Celkem 0 298  335  

Investiční náklady 0 0 0 
 

Finanční 

zdroje 

(uvedeno 

v tisících) 

Zdroje financování: 2019 2020 2021 

MPSV prostřednictvím OK 0 30  35  

MZ ČR 0 258  290  

Obec, kde je služba poskytována 0 10  10  
 

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb OK pro Přerov. 

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb na území DSO mikroregionu Moštěnka. 

 

 

 SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ  
 

Systémová opatření jsou opatření, která se svým zaměřením týkají všech cílových skupin nebo mají 

systémový charakter za všechny tři pracovní skupiny. Zpracována byla ve spolupráci všech pracovních 

skupin a Řídící skupiny. 

 

POPIS CÍLOVÉ SKUPINY 

• Obyvatelé DSO mikroregionu Moštěnka 

• Obce DSO mikroregionu Moštěnka 

• Sociální pracovník a kontaktní pracovníci v obcích 

 

PŘEHLED SYSTÉMOVÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ  

7 Podpora aktivit podporujících 
zkvalitnění života v DSO 
mikroregionu Moštěnka 

7.1 Podpora neformálního/formálního dobrovolnictví 

7.2 Podpora pečujících osob 

7.3 Podpora udržení zdravotní hospicové péče 

7.4 Posilování informovanosti v regionu (aktualizace katalogu 
poskytovatelů SSL a návazných služeb) 

7.5 Koncepce preventivních programů pro děti a mládež 

7.6 Podpora programů prevence zadlužování, užívání návykových látek 
apod. pro veřejnost 

7.7 Zajištění udržitelnosti sociálního pracovníka a kontaktních 
pracovníků na obcích 

7.8 Zvyšování vzdělanosti sociálního pracovníka a kontaktních osob 
DSO mikroregionu Moštěnka 

8 Rozvoj v oblasti bydlení 
a proobčanských aktivit – investiční 

8.1 Přestavba budovy č.p. 6 na Komunitní centrum 
a malometrážní/sociální byty (4-5) Beňov 
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projekty  8.2 Mapování možností vzniku prostor pro občanské a zájmové 
aktivity ve Staré Vsi 

8.3 Zjišťování možností finančního zajištění výstavby multifunkčního 
zařízení v Želatovicích 

8.4 Podpora činností Komunitního centra v Bochoři 

8.5 Zajištění 10 bytů pro seniory – budova č. 123 obce Domaželice 

8.6 Přestavba části budovy č. 22 obce Lipová na 2-3 malometrážní byty 
pro nízkopříjmové osoby 

9 Zachování a rozvoj transparentního 
procesu střednědobého plánování 
rozvoje sociálních služeb 

9.1 Prohloubení spolupráce regionu v sociální oblasti – zapojení 
samospráv, poskytovatelů, uživatelů, široké veřejnosti a Olomouckého 
kraje (projekt) 

 

Cíl č. 7 Podpora aktivit podporujících zkvalitnění života v DSO mikroregionu Moštěnka 

 

Opatření 7.1 Podpora formálního/neformálního dobrovolnictví  

Popis opatření 

Cílová skupina: 

Pečující osoby, senioři, osoby se ZTP, rodiny s dětmi  

Dopad na cílovou skupinu:  

Podporou formálního/neformálního dobrovolnictví ve spolupráci s jinými subjekty 

zaměřenými na poskytování dobrovolnictví dosáhnout na: 

• Zkvalitnění života osob udržováním sociálních kontaktů 

• Zkvalitnění naplňování individuálních potřeb cílové skupiny 

Doložení potřebnosti: 

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf  

Kap. 2.2. str. 27–29 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

09/2019–12/2021 

• Síťování neformálních dobrovolníků 

• Vyhledávání nových dobrovolníků 

• Zajištění metodického vedení a vzdělávání neformálních dobrovolníků prostřednictvím 

projektů ESF 

• Navázání spolupráce s Maltézskou pomocí (formální dobrovolnictví) 

• Podpora mezigeneračních aktivit 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Sociální pracovník DSO mikroregionu Moštěnka 

 

Opatření 7.2 Podpora pečujících osob 

Popis opatření 

Cílová skupina: 

Neformální pečovatelé pečující o osobu/osoby na území mikroregionu Moštěnka 

Dopad na cílovou skupinu:  

• Zvyšování prestiže neformálních pečovatelů formou osvěty veřejnosti 

• Celková podpora neformálního pečovatele směrem k jeho pozici: 

- Psychologická podpora 

- Zkvalitnění dovedností pečovatele formou vzdělávání 

- Podpora udržování sociálních kontaktů  

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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- Zpřístupnění sítě odborníků a konzultantů 

Doložení potřebnosti: 

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf 

Kap. 1.2, str. 9, Kap. 2.5, str. 34 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

09/2019–12/2021  

Průběžná realizace podpory neformálních pečovatelů a všeobecné zvyšování informovanosti 

o jejich práci 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Sociální pracovník DSO mikroregionu Moštěnka 

 

Opatření 7.3 Podpora udržení zdravotní hospicové péče 

Popis opatření 

Cílová skupina: 

Osoby v terminálním stádiu onemocnění 

Forma poskytování služby: terénní 

Provozní doba: 6:30–19:30 (po–ne) 

Dopad na cílovou skupinu:  

Podpora umírajícího a jeho rodiny zdravotnickým týmem v domácím prostředí. Podpora 

rodinám, které se rozhodly umožnit svému blízkému strávit poslední chvíle života mezi svými, 

v domácím prostředí 

Doložení potřebnosti: 

Dokument Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb DSO mikroregionu Moštěnka 

zpracovaný v rámci Komunitního plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka, 

dostupný z: https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/12/analyza-potreb-

poskytovatelu-ssl-mostenka-12-2018-fin.pdf   

Kap. 7, s. 11 

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf 

Kap. 2.2. str. 20 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019–12/2021   

Udržení realizace služby na území DSO mikroregionu Moštěnka 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitel Charity Přerov 

 

Opatření 7.4 
Posilování informovanosti v regionu (aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb a 

návazných služeb) 

Popis opatření 

Cílová skupina: 

Obyvatelé DSO mikroregionu Moštěnka 

Dopad na cílovou skupinu:  

• Informování obyvatelů DSO mikroregionu Moštěnka v oblasti sociálních služeb 

a návazných služeb prostřednictvím individuálních konzultací a při veřejných 

projednávání 

• Zpřístupnění informací obyvatelům DSO mikroregionu Moštěnka v podobě webových 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/12/analyza-potreb-poskytovatelu-ssl-mostenka-12-2018-fin.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/12/analyza-potreb-poskytovatelu-ssl-mostenka-12-2018-fin.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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stránek www.sitpomoci.cz 

• Zpřístupnění informací obyvatelům DSO mikroregionu Moštěnka v podobě tištěného 

katalogu 

Doložení potřebnosti: 

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf 

Kap. 2.1, str. 15, Kap. 2.5, str. 34, 35 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

09/2019–12/2019 

Distribuce tištěného informačního katalogu obyvatelům jednotlivých obcí mikroregionu 

Moštěnka prostřednictvím obecních úřadů. Zpřístupnění aktuálního katalogu na 

www.sitpomoci.cz 

1/2020–12/2021 

Pravidelně 1 x za 6 měsíců bude sociální pracovník aktualizovat katalog na www.sitpomoci.cz. 

Na konci období (2021) bude vytištěná aktualizovaná verze katalogu, který bude na obce 

distribuován 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Manažer DSO mikroregionu Moštěnka 

 

Opatření 7.5 Koncepce preventivních programů pro děti a mládež 

Popis opatření 

Dopad na cílovou skupinu: 

• Zpracování koncepce preventivních programů na základních školách v Horní Moštěnici 

a Dřevohosticích, ve Výchovném ústavu a střední škole Dřevohostice, Církevním dětském 

domově Emanuel, Stará Ves 

• Cílem je zmapování škály preventivních besed a případné doplnění scházejících témat 

Doložení potřebnosti:  

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf 
Kap. 2.1, str. 15, Kap. 2.5, str. 34, 35  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

09/2019–12/2020 

Sběr dat o současných a plánovaných aktivitách 

01/2021–12/2021 

Zpracovaná koncepce preventivních programů, předložená ke schválení zainteresovaným 

subjektům a Řídící skupině 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Manažer DSO mikroregionu Moštěnka 

 

Opatření 7.6 Podpora programů prevence zadlužování, užívání návykových látek apod. pro veřejnost 

Popis opatření 

Cílová skupina: 

Obyvatelé DSO mikroregionu Moštěnka 

Dopad na cílovou skupinu:  

• Formou interaktivních besed bude u cílové skupiny zvyšováno povědomí o nebezpečném 

chování a jednání, čímž bude snižováno jejich rizikové chování 

Doložení potřebnosti: 

http://www.sitpomoci.cz/
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
http://www.sitpomoci.cz/
http://www.sitpomoci.cz/
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf 

Kap. 2.1, str. 15, Kap. 2.5, str. 34, 35 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

09/2019–12/2021 

• Realizace primární prevence na školách (KAPPA-HELP, z.s.), 2 za rok x počet tříd 6.–9. 

třída + Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves 

• Realizace interaktivních besed finanční gramotnosti na školách 4 za rok x počet tříd + 

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves 

• Realizace primární prevence – komunitní centra, obecní úřady (KAPPA-HELP, z.s.) 

• Realizace interaktivních besed finanční gramotnosti – komunitní centra, obecní úřady, 

komunitní domy pro seniory, neformální skupiny (senioři a osoby ZTP) 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Ředitel KAPPA-HELP, z.s., a vedoucí pracovních skupin  

 

Opatření 7.7 Zajištění udržitelnosti sociálního pracovníka a kontaktních pracovníků na obcích 

Popis opatření 

Cílová skupina: 

Obyvatelé DSO mikroregionu Moštěnka 

Dopad na cílovou skupinu:  

Zajištěním udržitelnosti vzniklé „Sítě pomoci Moštěnka“ budou mít obyvatele DSO 

mikroregionu Moštěnka bezprostřední přístup k informacím a pomoci v nepříznivých 

sociálních situacích 

Doložení potřebnosti:  

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf – celá analytická část 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

06/2019–05/2021 

Projekt Komunitní práce pro Moštěnku – realizace 

05/2021–12/2021 

Podání návazného projektu na zachování komunitní práce (sociální pracovník a kontaktní 

pracovníci na obcích) 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

DSO mikroregionu Moštěnka 

Předpokládaný 

počet klientů 

 

Dle aktuální situace obyvatelstva a nastavených indikátorů v projektech 

 

Personální 

obsazení  

1 sociální pracovník 

Kontaktní pracovníci na obcích 

Předpokládaný 

rozpočet 

(uvedeno 

v tisících) 

Celkové náklady na službu: 2019 2020 2021 

Osobní náklady 397 681 284 

Provozní náklady 60 104 43 

Celkem    

Investiční náklady - - - 
 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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Finanční 

zdroje 

(uvedeno 

v tisících) 

Zdroje financování*: 2019 2020 2021 

ESF 543 931 388 

DSO mikroregionu Moštěnka 28 49 21 

*Náklady na přímou podporu navýšené o 25 % nepřímých nákladů 

 

Opatření 7.8 
Zvyšování vzdělanosti sociálního pracovníka a kontaktních osob DSO mikroregionu 

Moštěnka 

Popis opatření 

Dopad na cílovou skupinu:  

Formou systému vzdělávacích aktivit a stáží bude zvyšována kvalita práce sociálního 

pracovníka a kontaktních osob na obcích DSO mikroregionu Moštěnka 

Doložení potřebnosti: 

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf 

Kap. 2.2. str. 24, 29, kap. 2.1 str. 14–16 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

09/2019–12/2021  

• Vzdělávání komunitního sociálního pracovníka v souladu se zákonem 108/2006 Sb.  

• Vzdělávání kontaktních pracovníků i sociálního pracovníka v oblasti finančního 

poradenství 

• Vzdělávání kontaktních pracovníků i sociálního pracovníka se zaměřením na podporu 

obyvatel MRM 

• Stáže zaměřené na podporu předávání dobré praxe 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

 Manažer DSO mikroregionu Moštěnka 

 

Cíl č. 8 Rozvoj v oblasti bydlení a proobčanských aktivit – Investiční projekty 

 

Opatření 8.1 Přestavba budovy č.p. 6 na Komunitní centrum a malometrážní/sociální byty (4-5) Beňov 

Popis opatření 

Cílová skupina: 

Obyvatelé obce Beňov 

Dopad na cílovou skupinu: 

Přestavbou objektu Beňov č. 6 na komunitní centrum a cca 4-5 malometrážních/sociálních 

bytů pro obyvatele obce Beňov bude: 

• Zajištěný prostor pro smysluplné vyžití obyvatel Beňova a zázemí pro sociální práci – 

dluhové poradenství a kontaktního pracovníka 

• Zajištěno malometrážní bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel bez rozdílu věku 

Doložení potřebnosti: 

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf 

Kap. 2.1, str. 12, 15, Kap. 2.2, str. 22, 26, Kap. 2.5, str. 35, 36 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

01/2019–04/2019  

Obec zadá zpracování dokumentace k přestavbě (Studie proveditelnosti) 

05–08/2019 

Zajištění stavebního povolení 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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09/2019–05/2020 

Podání žádosti o dotaci 

06/–12/2020 

Dle úspěšnosti podané žádosti o dotaci postup prací: 

• 1. Etapa komunitní centrum 

• 2. Etapa malometrážní/sociální byty 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Starosta obce Beňov 

 

Opatření 8.2 Mapování možností vzniku prostor pro občanské a zájmové aktivity ve Staré Vsi 

Popis opatření 

Cílová skupina: 

Obyvatelé obce Stará Ves 

• Mapování možností výběru vhodných prostor pro občanské a zájmové aktivity (rodinné 

oslavy a pro činnost spolků, besedy s občany, přednášková činnost) 

Doložení potřebnosti: 

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf 

Kap. 2.2, str. 22, Kap. 2.5, str. 35 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

01/2019–04/2021 

Mapování možností pro zajištění vhodných prostor pro občanské a zájmové aktivity, příprava 

projektové dokumentace 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Starosta obce Stará Ves 

 

Opatření 8.3 Zjišťování možností finančního zajištění výstavby multifunkčního zařízení v Želatovicích  

Popis opatření 

Cílová skupina: 

Obyvatelé obce Želatovice 

• Hledání možností financování multifunkčního zařízení (tělocvična, sportovní zázemí, 

kulturní a klubová činnost a prostory pro přestěhování obecního úřadu) – současná 

budova OÚ je nevyhovující a obec nedisponuje zázemím pro proobčanské aktivity 

Doložení potřebnosti: 

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf 

Kap. 2.2, str. 22 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

01/2019–12/2019 

Projektová dokumentace je zpracovaná a je v souladu s územním plánem. Bude probíhat 

sledování vhodných výzev a zajišťování spolufinancování výstavby. Celkové náklady 54 mil. 

včetně DPH 

01/2020–12/2021 

V případě, že obec dosáhne na finanční zdroje, bude výstavba zahájena 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Starosta obce Želatovice 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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Opatření 8.4 Podpora činností komunitního centra v Bochoři 

Popis opatření 

Cílová skupina: 

Obyvatelé obce Bochoř 

Dopad na cílovou skupinu:  

Zlepšení dostupnosti proobčanských aktivit, pomoci občanům v tíživé situaci 

Doložení potřebnosti: 

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf 

Kap. 2.2, str. 22 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

01/2019–12/2021 

Zahájení činností komunitního centra a udržení provozu 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Starosta obce Bochoř 

 

Opatření 8.5 Zajištění 10 bytů pro seniory – budova č. 123 obce Domaželice  

Popis opatření 

Cílová skupina: 

Obyvatelé obce Domaželice a okolních obcí 

Dopad na cílovou skupinu:  

Zlepšení dostupnosti malometrážního bydlení pro seniory 

Doložení potřebnosti: 

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf 

Kap. 1.2, str. 9, Kap. 2.2, str. 26, Kap. 2.5, str. 35, 36 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

01/2019–12/2021 

Přestavba ubytovny na byty pro seniory nebo komunitní dům pro seniory  

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Starosta obce Domaželice 

 

Opatření 8.6 
Přestavba části budovy č. 22 obce Lipová na 2-3 malometrážní byty pro nízkopříjmové 

osoby 

Popis opatření 

Cílová skupina: 

Obyvatelé obce Lipová 

Dopad na cílovou skupinu:  

Zlepšení dostupnosti malometrážního bydlení pro nízkopříjmové osoby 

Doložení potřebnosti: 

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf 

Kap. 2.2, str. 26, Kap. 2.5, str. 35, 36 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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Aktivity 

k naplnění 

opatření 

01/2019–12/2019 

Zpracování projektové dokumentace 

01/2020–12/2021 

Zahájení přestavby 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Starosta obce Lipová 

 

Cíl č. 9 
Zachování a rozvoj transparentního procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb 
 

Opatření 9.1 
Prohloubení spolupráce regionu v sociální oblasti – zapojení samospráv, poskytovatelů, 

uživatelů, široké veřejnosti a Olomouckého kraje (projekt) 

Popis opatření 

Cílová skupina: 

Obce DSO mikroregionu Moštěnka 

Dopad na cílovou skupinu:  

• Místně a časově dostupné sociální služby 

• Informované rozhodování o modelaci místní sítě sociálních služeb na principu subsidiarity 

• Aktivní zapojení zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů sociálních služeb a veřejnosti 

• Spolupráce s SO ORP Přerov, OK 

Doložení potřebnosti: 

Analytický dokument SPRSS MRM dostupný na 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-

01112018.pdf 

Kap. 2.2, str. 16 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

09/2019–12/2021 

Zpracování projektové žádosti (implementace – vyhodnocování naplňování cílů a opatření, 

analytická fáze k aktualizaci SPRSS na období 2022–2024) 

Zodpovědný 

realizátor 

opatření 

Manažer DSO mikroregionu Moštěnka 

Finanční 

zdroje 

(v tisících) 

Cca 2 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
https://sitpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/11/analyza-sprss-mrm-10-2018-fin-01112018.pdf
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