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1. PŘEDMĚT A CÍL ANALÝZY POSKYTOVATELŮ 
Střednědobé plánování sociálních služeb je zaměřen na zjišťování potřeb občanů města, uživatelů a 

poskytovatelů sociálních služeb a vymezení zdrojů v této oblasti. 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 úrovni samosprávného celku, které plně akceptuje místní specifika, 

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

naplňován ve spolupráci místní samosprávy, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb.   

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

sociálních služeb je Analýza poskytovatelů sociálních služeb spolu s Analýzou finančních zdrojů. Analýza 

poskytovatelů je kvantitativním „zmapováním“ současné situace v oblasti sociálních služeb v našem 

městě, nepopisuje ani nehodnotí kvalitu poskytovaných služeb. Zjištěné informace budou využity pro 

zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb pro SO ORP Litovel na léta 2016-2019 a při 

zpracování tzv. Katalogu sociálních služeb v SO ORP Litovel, určeného pro širokou veřejnost.     

Cílem předložené analýzy poskytovatelů sociálních služeb v SO ORP Litovel je: - aktualizovat základní 

údaje o poskytovatelích sociálních služeb v našem městě (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.)    

2. SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT 
Zdrojem informací pro zpracování analýzy poskytovatelů sociálních služeb se stal dotazník, který byl 

poskytnut všem poskytovatelům sociálních služeb působícím na území SO ORP Litovel. Analýza 

zahrnuje informace získané od 6 poskytovatelů registrovaných sociálních služeb.  

3. POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SO ORP LITOVEL 

3.1. Přehled registrovaných sociálních služeb 

Název poskytovatele Název registrované služby 
Identifikátor 

služby 
Adresa 

1 
Nové Zámky-
PSS, p.o. 

1 
Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

9398030 
Nové Zámky 2, 784 
01 Mladeč 

2 
Domov se zvláštním 
režimem 

9965783 
Nové Zámky 2, 784 
01 Mladeč 

2 DZR Bílsko o.p.s. 3 
Domov se zvláštním 
režimem 

4346319 
Bílsko 38, 783 22 
Bílsko 

3 
Domov 
důchodců 
Červenka, p.o. 

4 Domov pro seniory  5411328 
Nádražní 105, 784 
01 Červenka 

4 
Charita 
Šternberk, 
středisko Litovel 

5 Pečovatelská služba 2953384 
Vítězná 1129, 784 01 
Litovel 

5 
Podané ruce-
osobní asistence 

6 Osobní asistence 9781801  
Zborovská 465, 738 
01  Frýdek-Místek 

6 
Společnost 
Podané ruce 
o.p.s. 

7 Terénní programy v 
Olomouci 

9893159 Vídeňská 3, 639 00 
Brno 

  



3.2.  Přehled neregistrovaných - návazných služeb 

Název organizace Název návazné služby 
Adresa 

1 Charita Šternberk 1 
Mateřské centrum 
Rybička 

Vítězná 1129, 784 01 
Litovel 

2 DDM Litovel 2 Klub mladých 
Komenského 719/6 
784 01 Litovel 

3 Seniorklub 3  
Kysucká 541/10,  
784 01 Litovel 
(předseda) 

 

 

3.3.  Právní formy poskytovatelů sociálních služeb    

Z celkového počtu 6 poskytovatelů registrovaných sociálních služeb na území SO ORP Litovel je jsou 

dva poskytovatelé (tj. 33 %) jsou příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje, dvě organizace (tj. 

33 %) mají statut obecně prospěšné společnosti, po jednom poskytovateli (tj. 17 %) je církevní 

organizace a pobočný spolek (17 %).   

 

 

 

 

4. REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

4.1.  Druhy poskytovaných sociálních služeb v SO ORP Litovel 

Celkem ze 7 poskytovaných sociálních služeb na území SO ORP Litovel, registrovaných v souladu s 

ustanovením zákona 108/2006 Sb. o sociálních sužbách v platném znění, jsou:    

 6 služeb sociální péče 

 1 služba sociální prevence 

 

33%

33%

17%

17%

Právní formy poskytovatele

příspěvková organizace
Olomouckého kraje

obecně prospěšná společnost

církevní organizace

občanské sdružení



 

 

4.2.  Formy poskytovaných sociálních služeb v SO ORP Litovel 

Z celkového počtu 7 poskytovaných sociálních služeb na území SO ORP Litovel je dle forem:  

 4 sociální služby pobytové  

 3 sociálních služby terénní   

 

 

 

 

 

 

86%

14%

Druhy poskytovaných sociálních služeb

služby sociální péče

služby sociální prevence

57%

43%

Formy poskytovaných sociálních služeb

sociální služby pobytové

sociálních služby terénní



4.3.  Uživatelé sociálních služeb 
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4 
Služby sociální 
péče - pobytové 

306 371 xx 22 11 166 205 

2 
Služby sociální 
péče - terénní 

73 89 xx 84 5 28 61 

1 
Služby sociální 
prevence  

7 7 146 xx xx 3 4 

7 
Soc. služby 
celkem 

386 467 146 113 16 197 270 

 

KOMENTÁŘ K TABULCE: 

Aktuální počet uživatelů - údaj uvedený ve sloupci „Aktuální počet uživatelů k 31. 12. 2014“ vyjadřuje 

počet uživatelů s uzavřenou smlouvou o poskytování sociální služby (včetně služeb, poskytovaných dle 

§ 54, 56, 60, 60a, 65 a 70 zák. 108/2006 Sb. s možností ústní formy) nebo platným rozhodnutím o přijetí 

do služby ke stanovenému datu.  

Celkový počet uživatelů za rok 2014 vyjadřuje počet všech uživatelů s uzavřenou smlouvou o 

poskytování sociální služby (včetně služeb, poskytovaných dle § 54, 56, 60, 60a, 65 a 70 zákona 

108/2006 Sb. v platném znění s možností ústní formy) nebo s platným rozhodnutím o přijetí do služby. 

V průběhu roku 2014 v 7 poskytovaných sociálních službách celkem 87 uživatelů ukončilo využívání 

sociální služby a celkem 226 osob se stalo novými uživateli některé z poskytovaných sociálních služeb. 

Noví uživatelé tvoří zhruba 35 % celkového počtu uživatelů za kalendářní rok 2014. 

Identifikace uživatelů dle místa trvalého bydliště – uváděné údaje mají informativní charakter, jejich 

součet nekoresponduje s celkovým počtem uživatelů, protože některé služby (např. služby sociální 

prevence) vedou pouze anonymní evidenci uživatelů, případně tyto údaje neposkytly. Z uvedených 

údajů lze pouze ve velmi obecné rovině konstatovat, že zhruba 65 % uživatelů sociálních služeb, 

poskytovaných ve SO ORP Litovel je využíváno obyvateli této oblasti, zbývajících, zhruba 35 % uživatelů 

má trvalé bydliště mimo SO ORP Litovel.  Identifikace uživatelů dle pohlaví - Z poskytnutých údajů však 

lze v obecné poloze vyvodit, že sociální služby, jejichž hlavní cílovou skupinou jsou senioři, jsou ve větší 

míře využívány ženami (zhruba 73 %). 



 

 

Největší počet uživatelů sociálních služeb na území SO ORP Litovel patří do skupiny seniorů, tj. nad 65 

let. Tato skupina tvoří celkem 65% všech uživatelů. Další početnou skupinou (33%) jsou uživatelé ve 

věku 27-65 let. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Odborné sociální poradenství 

Základní sociální poradenství je poskytováno občanům v nepříznivé sociální situaci i uživatelům 

služeb všemi stávajícími poskytovateli, kteří jsou povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální 

poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v 

občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, osoby se 

zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí zahrnují též sociální 

práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného 

poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.  Viz ustanovení § 37, odst. 3 zákona 108/2006 

Sb. o sociálních službách v platném znění. 

Ve SO ORP Litovel tyto zatím neposkytuje žádná registrovaná sociální služba. Existují zde pouze 

neformální formy poradenství, které poskytuje Charita Šternberk, stř. Litovel a to poradenství pro 

muži
42%ženy

58%

Uživatelé podle pohlaví ve všech  sociálních 
službách poskytovaných ve SO ORP Litovel

muži

ženy

muži
27%

ženy
73%

Uživatelé podle pohlaví v sociálních 
službách pro seniory ve SO ORP Litovel

muži

ženy

1%

33%

24%

27%

14%

1%

Počet uživatelů dle věku v roce 2014

19 - 26 let

27 - 65 let

66 - 75 let

76 - 85 let

86 - 95 let

nad 95 let



osoby se zdravotním postižením v rámci Půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek a rodinné 

poradenství, které je poskytováno při aktivitách Mateřského centra Rybička. 

4.5. Služby sociální péče 

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem 

umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto 

vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Viz ustanovení § 37 zákona 108/2006 

Sb. o sociálních službách v platném znění.    

V Litovli a ostatních obcích správní oblasti mohou zájemci využít celkem 6 služeb sociální péče, z toho 

čtyři služby pobytové a dvě služby terénní. 

Pobytové služby sociální péče  

1 služba -  domov pro seniory  

2 služby -  domov se zvláštním režimem 

1 služba -  domov pro osoby se zdravotním 

postižením 

Terénní služby sociální péče 

1 pečovatelská služba 

1 služba osobní asistence  

 

 

 

4.6. Služby sociální prevence 

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy 

pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně 

znevýhodňující prostředí ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. 

Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a 

chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Viz ustanovení §53 zákona 

108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.    

V současné době je v Litovli ze služeb sociální prevence poskytována pouze jedna služba a to terénní 

programy pro osoby ohrožené užíváním drog a návykových látek. 

  

43%

17%

22%

18%

0%

Uživatelé ve službách sociální péče 

domov pro seniory

domov se zvláštním režimem

domov pro osoby se
zdravotním postižením

pečovatelská služba

 osobní asistence



4.7. Doplňující informace k poskytovaným sociálním službám 

 Přístup pro osoby s omezenou pohyblivostí – nadpoloviční většina poskytovaných sociálních 

služeb má bezbariérový přístup, jedna služba pouze částečně a jedna bezbariérový přístup 

nemá.    

 Dostupnost služby prostředky městské hromadné dopravy – všechny služby jsou dostupné 

prostředky městské hromadné dopravy.   

 Časová dostupnost poskytovaných sociálních služeb – všichni poskytovatelé uvedli, že 

poskytované sociální služby jsou pro uživatele i zájemce časově dostupné.                                

 Prostorové a materiální zázemí  - většina poskytovatelů má dostatečné prostorové a materiální 

zázemí, pouze jedna služba vyjádřila potřebu dovybavení spolehlivými auty a počítači a další 

vyjádřila nutnost dostavby společenských prostor.  

 Dostatečná kapacita byla potvrzena pouze u dvou služeb. Ostatní poskytovatelé vnímají 

kapacitu své služby jako nedostatečnou. Pobytové služby by uvítaly rozšíření počtu lůžek: DZR 

Bílsko 4-6 míst, DD Červenka o 15-20 míst. Čekací doby na umístění do služby se u terénní 

služby pohybují od 0 -30 dnů, u pobytových služeb 30 -365 dní. 

 Návaznost poskytované služby na jiné služby ve městě (regionu) – v 66% poskytovatelé 

odpověděli, že návaznost na další sociální služby je zajištěna, v jednom případě nebyla otázka 

zodpovězena a v jednom případě byla odpověď negativní. V doplňující odpovědi bylo pak 

uvedeno, že chybějící návazná služba je chráněné a podporované bydlení. 

 

4.8. Chybějící sociální služby v SO ORP Litovel 

Poskytovatelům byla v dotazníkovém šetření položena také otázka, zda ví o sociálních službách, které 

by obyvatelé našeho města a obcí v jeho správním obvodu uvítali. Na tuto otázku odpověděli všichni 

respondenti, z toho 3 odpověděli ANO a uvedli chybějící sociální služby, 2 poskytovatelé odpověděli 

NE, jeden poskytovatel odpověď neuvedl.   

 Chráněné bydlení 

 Pečovatelské byty pro seniory 

 Dluhové poradenství 

 Terénní práce s dětmi a mládeží  

 

5. CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ 
Nejpočetnější cílovou skupinou sociálních služeb v SO ORP Litovel jsou senioři, což plně koresponduje 

s výstupy sociodemografické analýzy. 

Cílové skupiny Děti do 18 let 

Dospělí 

celkem ženy muži 

Osoby s mentálním postižením 0 12 100 112 

Osoby s duševním onemocněním 0 16 17 33 

Senioři 0 176 78 254 

Uživatelé drog a návykových látek 0 4 3 7 

 

 



 

 

6. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Organizace poskytující ve SO ORP Litovel sociální služby vytváří celkem 202 pracovních míst, 49 % tvoří 

pracovníci v sociálních službách, 7 % kvalifikovaní sociální pracovníci, 19 % pracovních míst pracovníci 

a odborníci různých profesí z oblasti zdravotnictví, 2 % pracovních míst tvoří vedoucí pracovníci a 23 % 

pracovníci ekonomické, administrativní a hospodářsko-správní oblasti.    

Celkem tedy 75 % pracovníků přímo zabezpečuje poskytování vlastní sociální služby (pracuje v tzv. 

přímé péči) a zbývajících 25 % pracovníků zabezpečuje vedení jednotlivých sociálních služeb, pracuje v 

ekonomickém, administrativním a provozním zázemí služeb. 

Pracovní pozice  
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Sociální pracovník - celkem  15 13 2 

Pracovníci v sociálních službách celkem, z toho: 99 89 10 

Pracovník v sociálních službách, vykonávající 
A) přímou obslužnou péči  

69 66 3 

Pracovník v sociálních službách, vykonávající 
B) základní výchovnou nepedagogickou činnost  

35 28 7 

Pracovník v sociálních službách, vykonávající 
C) pečovatelskou činnost  

0 0 0 

Pracovník v sociálních službách, vykonávající 
D) činnost pod dohledem sociálního pracovníka   

1 1 0 

Zdravotničtí a další odborní pracovníci celkem, z toho:  38 36 2 

Zdravotničtí pracovníci  - střední (zdravotní sestra) 31 31 0 

28%

8%
62%

2%

Cílové skupiny uživatelů v poskytovaných 
službách

Osoby s mentálním
postižením

Osoby s duševním
onemocněním

Senioři

Uživatelé drog a návykových
látek



Zdravotničtí pracovníci  - nižší (sanitář, ošetřovatel,…)  0 0 0 

Fyzioterapeut, rehabilitační pracovník  6 4 2 

Lékař 0 0 0 

Logoped 0 0 0 

Pedagogičtí pracovníci  0 0 0 

Manželští a rodinní poradci 0 0 0 

Další odborní pracovníci  1 1 0 

Ekonomičtí, hospodářsko-správní, administrativní 
pracovníci celkem, z toho:  

50 34 16 

Ekonom/účetní 7 6 1 

Hospodářsko-správní, techničtí a administrativní 
pracovníci  

38 27 11 

Vedoucí pracovníci - manažer, ředitel  5 1 4 

Celkem 
202 172 30 

 

6.1. Chybějící profese 

V oblasti personálního zajištění služby byla v rámci dotazníkového šetření položena také otázka, zda 

poskytovatelé vnímají stávající personální zázemí za dostačující. Tři poskytovatelé označili personální 

zajištění jako nedostatečné. Jako chybějící profesi shodně označili pozici pracovník v sociálních 

službách. Dle vyjádření poskytovatelů chybí v poskytovaných službách až 30 těchto pracovníků. 

 

6.2. Vnější zdroje v personální oblasti             

 
Čtyři ze šesti sociálních služeb pravidelně využívají externí spolupracovníky a odborníky - supervizory a 
odborné lektory.  

Jedna sociální služba pravidelně spolupracuje s dobrovolníky. Celkem 5 dobrovolníků v této službě 
odpracovalo 140 hodin.  

Čtyři poskytovatelé umožnili studentům škol se zaměřením na sociální práci odbornou praxi, kterou v 
průběhu roku vykonalo 15 studentů v délce 1 160 hodin.  

Čtyři respondenti dotazníkového šetření odpověděli kladně na otázku spolupráce s jinými 
poskytovateli sociálních služeb.  
 

7. KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
 
Základem pro zvyšování kvality poskytovaných služeb je pravidelné monitorování a hodnocení 
stávajících činností, zejména ve vztahu k naplňování stanoveného poslání organizace, cílů poskytované 
služby, osobních cílů a individuálních plánů uživatelů, atd. Proto byl poslední okruh otázek 
dotazníkového šetření zaměřen na otázky související se zajištěním kvality sociálních služeb.  
Všichni poskytovatelé sociálních služeb odpovědělo kladně na otázku, zda pravidelně hodnotí kvalitu 
poskytované sociální služby.  Jedna sociální služba usiluje o tzv. „Značku kvality v sociálních službách“. 



Ve dvou sociálních službách byla v posledních dvou letech uskutečněna inspekce kvality sociálních 
služeb. Jedna služba prošla cvičnou inspekcí. 
 
Poskytovatelé k hodnocení kvality používají následující formy a prostředky kontroly či hodnocení:  

- 4x interní kontrola kvality  

- 5x hodnotící dotazníkové šetření uživatelů  

- 4x hodnotící dotazníkové šetření zaměstnanců  

- 5x sebehodnotící dotazníky zaměstnanců  
 
V jedné sociální službě by uvítali podporu zaměřenou na zvýšení kvality sociálních služeb, konkrétně 
supervizora.  

 

8. SHRNUTÍ  
 
Dostupnost sociálních služeb na území SO ORP Litovel není dostatečná. Kapacita stávajících služeb je 

naplněna, v pobytových službách pro seniory jsou běžné dlouhé čekací doby na umístění. Některé 

potřebné služby v regionu úplně chybí. Jsou to především: chráněné bydlení, pečovatelské byty pro 

seniory, sociální byty, poradna poskytující dluhové poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny. 

 



ZÁVĚREM  
Pro dotazníkové šetření byl použit dotazník, který zpracovala Mgr. Renata Čekalová v rámci projektu 
„Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově“. Zjištěná data a z nich 
zpracovaná analýza poskytovatelů sociálních služeb je součástí analytických materiálů vytvořených 
pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na léta 2016–2019 a k vytvoření 
Katalogu poskytovatelů sociálních služeb pro SO ORP Litovel. 

 
 
 

Děkujeme všem poskytovatelům, kteří se zapojili do jednotlivých šetření i plánovaní sociálních 
služeb. 


