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I. KAPITOLA ÚVODNÍ 

1. VÝCHODISKA STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
SO ORP LITOVEL 2020-2022  

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

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

V rámci této právní normy je obcím dána možnost zpracovávat střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb, zatím co krajům a MPSV ukládá povinnost zpracovávat 
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Zároveň však obcím jasně stanovuje 
základní metodické východisko spolupráce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů 
sociálních služeb při zjišťování potřebnosti sociálních služeb. Je zde také vymezena 
působnost při zajišťování sociálních služeb.  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností (dále jen SO ORP) je v souladu s dikcí zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.  

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb je upraveno platnými a účinnými 
právními předpisy, konkrétně v ustanovení § 3 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb strategický dokument, který je výsledkem aktivního zjišťování 
potřeb osob na území obce a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných 
zdrojů.  

Obsahem střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je souhrn a výsledky 
podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu, s poskytovateli sociálních 
služeb a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány, popis a analýza dostupných 
zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického 
vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb obsahující popis 
budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu 
dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování a vyhodnocování plnění 
plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb  
a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území obce. Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na období jednoho 
roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

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

Zpracovaný střednědobý plán je v souladu s dikcí §39 písm. a) až 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 
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 Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015–2020  
 Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2017–2021  
 Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2016–2018  
 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015–2018, Akční 

plán realizace protidrogové politiky 2017–2018 
 

II. KAPITOLA PROCESNÍ 

2. VÝVOJ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA SO ORP LITOVEL 
Na Litovelsku byly historicky zpracovány dva komunitní plány. Komunitní plán 
sociálních služeb Litovelska na období let 2006-2009 a II. Komunitní plán sociální služeb 
Litovelska na období let 2010 – 2014. Následovala odmlka.  

První Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Litovel 2016-2019. 

Komise sociální a zdravotní byla zřízena Radou města Litovel č. 7, ze dne 29. 1. 2015 
svým usnesením č. 184/7, a je odpovědná Radě města Litovel za svoji činnost. 
Předsedkyní byla jmenována Ing. Ludmila Zavadilová.  

Nově pak po komunálních volbách byla Komise sociální a zdravotní  (dále jen 
KSZ)  zřízena  Radou  města Litovel č. 3, ze  dne 12. 12. 2018 svým usnesením  
č. 97/3/ 2018. KSZ  je odpovědná Radě města Litovel za svoji činnost. Komise sociální  
a zdravotní je stálým řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem Rady města Litovel  
v oblasti realizace komunitního plánování sociálních služeb na roky 2019-2022. 

Komise sociální a zdravotní je stálým řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem Rady 
města Litovel v oblasti realizace komunitního plánování sociálních služeb. Její činnost je 
upravena samostatnými dokumenty Statutem a Jednacím řádem.  

3. PODPORA PROCESU PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  
„Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Litovel“  
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006530, projekt podpořený z operačního programu OPZ 
a státního rozpočtu, kde realizátorem a garantem kvality procesu bylo Středisko 
rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Městem Litovel. 

Projekt byl realizován v období od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2019. V tomto období probíhala 
implementace stávajícího SPRSS SO ORP Litovel 2016-2019. Od června 2018 byly 
shromažďovány analytické podklady pro tvorbu následného SPRSS SO ORP Litovel 
2020-2022. Jeho samotná tvorba byla zahájena v lednu 2019. 

Díky projektu byl zpracován Elektronický interaktivní katalog poskytovatelů sociálních 
a návazných služeb na Litovelsku a zpracována jeho tištěná verze. 

Poprvé pak je pilotně zpracován Akční plán na rok 2020, včetně jeho pravidel. 
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3.1. Organizační struktura 

 

 

3.1.1. Komise sociální a zdravotní města Litovel 

Jméno a příjmení  

Ing. Ludmila Zavadilová předsedkyně komise, vedoucí střediska Charity 
Šternberk v Litovli 

MUDr. Ondřej Bolek lékař -  člen komise 

Mgr. Josef Piska ředitel Domov pro seniory Červenka, p. o. – člen 
komise 

Kamil Veselý zastupitel města Litovel – člen komise 

Mgr. Ivana Gregušová pedagog – členka komise 

Mgr. Mirko Spurník ředitel Domov se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s., - 
člen komise 

Ing. František Smékal senior, uživatel - člen komise 

Mgr. Ilona Kalinová Společnost Podané ruce o.p.s, Terénní programy 
Olomouc - člen komise 

Mgr. Jan Šenk, ředitel Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, 
příspěvková organizace - člen komise 

Mgr. Pavel Procházka vedoucí odboru sociálního a správního, Městského 
úřadu Litovel – člen komise 

Zuzana Rozehnalová jednatelka komise, Městský úřad Litovel 

Zastupitelstvo města Litovel

Rada města Litovel

Odbor sociální a 
správní

Komise sociální a 
zdravotní

Obce SO ORP Litovel
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3.1.2. Proces tvorby SPRSS 2020-2022 

V průběhu platnosti dokumentu „SPRSS na SO ORP Litovel 2017-2019“ probíhal 
pravidelný monitoring a evaluace naplňování cílů a opatření. V posledním roce platnosti 
dokumentu proběhla aktualizace základních dokumentů (statut a jednací řád Komise 
sociální a zdravotní). Primárně byla činnost zaměřena na zpracování SWOT analýzy, 
Sociodemografickou analýzu a zadání „Výzkumu potřebnosti sociálních služeb a služeb 
návazných na území SO ORP Litovel“ z pohledu uživatelů sociálních služeb, veřejnosti, 
zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb.  

Tyto analytické podklady byly využity pro modelací sítě sociálních služeb a služeb 
navazujících. V rámci Komise sociální a zdravotní byl sestaven „Expertní tým“, jehož 
cílem bylo zpracování Akčního plánu včetně tabulky nákladovosti sociálních služeb  
a pravidel pro zařazování sociálních služeb do Sítě sociálních služeb na SO ORP Litovel. 
Akční plán je prováděcím předpisem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 
SO ORP Litovel 2020-2022. 

3.1.3. Členové Expertního týmu: 

Jméno a příjmení Instituce 

Ing. Ludmila Zavadilová Charita Šternberk, vedoucí střediska 
Charita Litovel 
Rada města Litovel 

Mgr. Jan Šenk Ředitel Nové Zámky p.s.s., p.o. 

Bc. Lenka Tichavská SRSS, o.p.s. 
Garant procesu SPRSS, ředitelka Střediska 
rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník 

Monika Blažková Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 
Jeseník  
Koordinátor SPRSS 

Bc. Kateřina Fajstlová Podané ruce – osobní asistence 

Ing. Martina Fafílková Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 
Projektový manažer 

Petr Laštovica Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 
Jeseník  
Odborník na financování sociálních služeb 

Marek Ošťádal 
 

Starosta obce Náklo  

Mgr. Miroslava Vaňková Starostka obce Měrotín 

Ing. Renata Dvořáková Místostarostka obce Červenka  

 

Sekundárně byl vytvořen elektronický interaktivní katalog poskytovatelů sociálních  
a návazných služeb včetně jeho tištěné verze. 
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Byla vytvořena nezávislá platforma koordinátorů k předávání dobré praxe a především 
k precizaci pilotně vytvářených akčních plánů na obecní úrovni. 

Způsob zapojení obcí na území SO ORP Litovel 

Obce potvrdily součinnost s aktivitami spojenými s tvorbou SPRSS. Účastnily se 
výzkumu potřebnosti sociálních a návazných služeb, kterou zpracovala výzkumná 
agentura Sociotrendy s.r.o. Olomouc. Průběžně pak byly obce informovány o postupu 
prací a výsledcích.  

3.1.4. Zapojené obce 

 

Město Litovel 
Náměstí Přemysla Otakara 771 

784 01 Litovel  
IČ: 00299138 

sekretariat@mestolitovel.cz 
http://www.litovel.eu/  

Tel: 585 153 111 
Elektronická podatelna pro 

elektronicky podepsané žádosti: 
e-podatelna@mestolitovel.cz 

  

 

Obec Bílá Lhota 

Bílá Lhota 1 
783 21 Chudobín 

IČ: 00298662 
obec@bilalhota.cz 

http://www.bilalhota.cz 
Tel: 585 340 078 

 

  

Obec Bílsko 

Bílsko 11 
783 22 Cholina 
IČ:00576239 

oubilsko@tiscali.cz 
http://www.oubilsko.cz/ 

Tel: 585 349 210 
  

mailto:e-podatelna@mestolitovel.cz
mailto:e-podatelna@mestolitovel.cz
mailto:e-podatelna@mestolitovel.cz
mailto:oubilsko@tiscali.cz
http://www.oubilsko.cz/
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Obec Bouzov 

Bouzov 2 

783 25 Bouzov 
IČ: 00298719 

podatelna@obec-bouzov.cz 
http://www.obec-bouzov.cz/ 

Tel: 585 346 207   

  

Obec Cholina 

Cholina 52 
783 22 Cholina 
IČ: 00299006 

obec@obeccholina.cz 
http://www.obeccholina.cz/ 

Tel: 585 348 026   

  

Obec Červenka 

Svatoplukova 16  
784 01 Červenka 

IČ: 00635740  
epodatelna@obeccervenka.cz 

http://www.obeccervenka.cz/ 
Tel: 585 342 166   

  

Obec Dubčany 
Dubčany 24 

783 22 Cholina 
IČ: 00576221 

dubcany@dubcany.cz 
http://www.dubcany.cz/ 

Tel: 585 348 129   

mailto:obec.bouzov@volny.cz
http://www.obec-bouzov.cz/
mailto:obec@obeccholina.cz
http://www.obeccholina.cz/
mailto:epodatelna@obeccervenka.cz
http://www.obeccervenka.cz/
mailto:dubcany@dubcany.cz
http://www.dubcany.cz/
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Obec Haňovice 

Haňovice 62 
783 21 Chudobín 

IČ: 00635723 
obec@hanovice.cz 

http://www.hanovice.cz/ 
Tel: 585 347 009   

  

Obec Loučka 

Loučka 76 
783 22 Cholina  
IČ: 00576247 

obec.loucka@volny.cz 
http://www.obec-loucka.cz/ 

Tel: 585 349 290   

  

Obec Luká 
Luká 80 

783 24 Slavětín 
IČ: 00299171 

podatelna@obec-luka.cz 
http://www.obec-luka.cz/ 

Tel: 585 345 236 

  

  

Obec Měrotín 

Měrotín 19 
783 24 Slavětín 
IČ: 00635341 

obec@merotin.cz 
http://www.merotin.cz 

Tel: 585 347 163   

mailto:obec@hanovice.cz
http://www.hanovice.cz/
mailto:obec.loucka@volny.cz
http://www.obec-loucka.cz/
mailto:podatelna@obec-luka.cz
http://www.obec-luka.cz/cs/
mailto:obec@merotin.cz
http://www.merotin.cz/
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Obec Mladeč 

Mladeč 78 
783 21 Chudobín 

IČ: 00299219 
obec@mladec.cz 

http://www.mladec.cz/ 
Tel: 585 347 144   

  

Obec Náklo 
Náklo 14 

783 32 Náklo 
IČ: 00299251 

obec@naklo.cz 
http://www.naklo.cz/ 

Tel: 773 370 773   

  

Obec Olbramice 
Olbramice 56 

783 22 Cholina 
IČ: 00635669 

obec@olbramice.cz 
http://www.olbramice.cz/ 

Tel: 585 349 262 

  

  

Obec Pňovice 

Pňovice 187 
783 12 Litovel 
IČ: 00635731 

ou@pnovice.cz 
http://www.pnovice.cz/ 

Tel: 585 380 069   

http://www.mladec.cz/
http://www.naklo.cz/
tel:773370
mailto:obec@olbramice.cz
http://www.olbramice.cz/
mailto:ou@pnovice.cz
http://www.pnovice.cz/
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Obec Senice na Hané 

Jos. Vodičky 243 
783 45 Senice na Hané 

IČ: 00299421 
obec@senicenahane.cz 
www.senicenahane.cz 

Tel: 585 947 268   

  

Obec Senička 

Senička 32 
783 45 Senice na Hané 

IČ: 00635324 
podatelna@senicka.cz 

http://www.senicka.cz/ 
Tel: 585 947 022   

  

Obec Slavětín 
Slavětín 11 

783 24 Slavětín 
IČ: 00635332 

obec.slavetin@tiscali.cz 
http://www.obecslavetin.cz 

Tel: 585 345 258 

  

  

Obec Střeň 
Střeň 19 

783 32 Náklo 
IČ: 47997265 
obec@stren.cz 

http://www.stren.cz/ 
Tel: 585 386 835   

mailto:obec@senicenahane.cz
http://www.senicenahane.cz/
mailto:podatelna@senicka.cz
http://www.senicka.cz/
http://www.obecslavetin.cz/
mailto:obec@stren.cz
http://www.stren.cz/
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Obec Vilémov 
Vilémov 7 

783 22 Cholina 
IČ: 00635316 

vilemov@gmail.com 
http://www.vilemov-ol.cz/ 

Tel: 585 349 046 
  

 

4. VYHODNOCENÍ SPRSS NA LITOVELSKU 2017-2019 
Vyhodnocení SPRSS SO ORP Litovel 2016-2019 za uplynulý rok 2018 vzala Rada města 
Litovle na vědomí dne 6. června 2019 usnesením č. 504/12. 

V rámci průběžné evaluace za uplynulý rok 2018 bylo vyhodnoceno, naplňování Cílů  
a opatření. Z celkových 18 opatření bylo naplněno 11 opatření, 6 opatření je 
rozpracováno a 1 nenaplněno. Po vyhodnocení roku 2019 je reálný předpoklad naplnění 
všech rozpracovaných opatření.  

III. VÝSTUPY Z ANALYTICKÉ FÁZE 

5. SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 
Dokument „Sociodemografická analýza SO ORP Litovel“ zpracovaná Ing. Ludmilou 
Zavadilovou v plném znění je na www.litovel.eu.  

Region obce s rozšířenou působností Litovel se nachází na Moravě a rozkládá se 
severozápadně od krajského města Olomouc. Hraničí se šesti územními obcemi  
s rozšířenou působností: Mohelnice, Uničov, Šternberk, Konice, Prostějov a Olomouc. 
Samotné město Litovel leží od Olomouce přibližně 20 kilometrů.  

5.1. Obyvatelstvo 

Vývoj populace je určován přirozenou měnou obyvatel a migrací obyvatel na územním 
celku. Přirozená měna obyvatel se skládá ze dvou základních demografických procesů  
– procesu porodnosti a procesu úmrtnosti. Z rozdílu veličin míry porodnosti a míry 
úmrtnosti lze vypočítat tzv. přirozený přírůstek. Ten ve sledovaném časovém období 
kolísá od záporných hodnot k mírně plusovým, mírný nárůst obyvatelstva v SO ORP 
Litovel je způsoben především migrací. Z důvodu všeobecného trendu poklesu počtu 
obyvatelstva přirozenou měnou a demografickým stárnutím, poroste do budoucna 
význam migrace obyvatel. 

Počet obyvatel v obcích SO ORP Litovel v letech 1995–2017 

  1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Správní obvod 
celkem 

23 
561 

23 
428 

23 
414 

23 
653 

23 
804 

23 
771 

23 
755 

23 
804 

Zdroj ČSÚ 

http://www.vilemov-ol.cz/phprs/
http://www.litovel.eu/
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Počet živě narozených a zemřelých obyvatel SO ORP Litovel v letech 1995-2017  

  1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Živě narození celkem 210 201 206 239 257 251 271 257 

Zemřelí celkem 282 278 250 275 245 274 260 249 

Přirozený přírůstek -72 -77 -44 -36 12 -23 11 8 

 Zdroj ČSÚ 

Celkový pohyb obyvatelstva v SO ORP Litovel v letech 1995–2017  

  1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Přirozený přírůstek -72 -77 -44 -36 12 -23 11 8 

z toho Litovel -17 -36 14 0 15 -11 3 3 

Přírůstek 
stěhováním 

-15 58 23 -8 44 -10 -27 -20 

 z toho Litovel -7 -35 -9 -37 11 -34 19 -38 

Celkový přírůstek -87 -19 -21 -44 56 -33 -16 -12 

Zdroj ČSÚ 

Počet obyvatel v jednotlivých obcích 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Struktura obyvatelstva dle věku 
Průměrný věk obyvatele SO ORP Litovel vzrostl a to z 39,7 let (2004) na 42,3 (2016). 
Průměrný věk mužů dosáhl 41,0 let, průměrný věk žen 43,7 let. Ke konci roku 2016 žilo 
ve SO ORP Litovel 15 930 osob v produktivním věku, což je 65,5 %, přičemž v roce 2004 
to bylo 70,4 %. Došlo k nárůstu počtu osob v postproduktivním věku. Na konci roku 
2016 žilo na území SO ORP Litovel 4 581 seniorů, což je o 1 067 seniorů více než před 10 
lety. Podíl obyvatel ve věku 65 let a starších, tak dosáhl hranici 19,3 %. (rok 2004 - to 
bylo 14,3%).  

Obec Počet obyvatel k  
31. 12. 2017 

Měrotín 262 

Mladeč 743 

Náklo 1 511 

Olbramice 215 

Pňovice 963 

Senice na Hané 1 786 

Senička 355 

Slavětín 209 

Střeň 598 

Vilémov 427 

Obec Počet obyvatel k  
31. 12. 2017 

Bílá Lhota 1 126 

Bílsko 223 

Bouzov 1 525 

Červenka 1 447 

Dubčany 243 

Haňovice 456 

Cholina 741 

Litovel 9 866 

Loučka 202 

Luká 845 
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Obyvatelstvo podle věkových skupin v SO ORP Litovel 2004–2016 

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 

Celkem 23 435 23 451 23 627 23 653 23 727 23 804 23 771 23 
755 

  0 - 14 3 588 3 419 3 353 3 405 3 462 3 551 3 610 3 623 

15 - 64 16 493 16 518 16 687 16 483 16 201 15 930 15 748 15 
551 

65 + 3 354 3 514 3 587 3 765 4 064 4 323 4 413 4 581 

Průměrný věk 39,7 40,2 40,6 41,0 41,5 41,9 42,1 42,3 

Index stáří 
(65+/0-14 v 
%) 

93,5 102,8 107,0 110,6 117,4 121,7 122,2 126,4 

 
Již od roku 2006 žije v regionu více seniorů než dětí. Ukazatel indexu stáří, definovaný 
jako podíl obyvatel ve věku 65 let a starších na 100 dětí ve věku od 0 – 14 let se zvýšil 
z 93,5 (2004) na 126,4 (2016), tj. na 100 dětí připadalo koncem roku 2016 více než 126 
seniorů. 

 

Průměrný věk obyvatel vybraných měst Olomouckého kraje k 31. 12. 2017   

Název města muži ženy celkem 

Litovel 41,6 44,4 43,1 

Uničov 41,9 45,4 43,7 

Šternberk 41,1 44,4 42,8 

Konice  42,3 43,9 43,1 

Olomouc  40,6 44,1 40,6 

Zábřeh 41,4 44,7 43,1 

Prostějov 41,5 45,1 43,4 

Přerov  42,4 46,1 44,3 

Šumperk  42,2 46,0 44,2 

Jeseník  42,7 46,1 44,5 

Zdroj ČSÚ 

5.1.2. Vzdělanostní struktura 
V této oblasti jsou zatím dostupná pouze data, která byla získaná při posledním sčítání 
obyvatelstva (SLBD) z roku 2011. Vzdělanostní struktura obecně se pomalu proměňuje, 
vyšší a vysokoškolské vzdělání vůbec získává na atraktivitě a roste také počet osob  
s maturitou. Stejně jako v České republice je v SO ORP Litovel nejvíce osob vyučených  
a absolventů středních odborných škol bez maturity. Osob s vyšším odborným  
a vysokoškolským vzděláním je pak na Litovelsku dle SLDB 2011 asi 27%. (tato hodnota 
je o 5% nižší než celorepublikový výsledek). 
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Vzdělanostní struktura obyvatelstva nad 15 let – ORP Litovel podle výsledků SLDB 
2001/2011  

 
 Zdroj ČSÚ 

 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva nad 15 let – ČR podle výsledků SLDB 2001/2011  

 
Zdroj ČSÚ 

5.1.3. Národnostní složení obyvatelstva 
V této oblasti jsou zatím dostupná pouze data, která byla získaná při posledním sčítání 
obyvatelstva (SLBD) z roku 2011. Údaje o národnostní příslušnosti obyvatelstva získané 
z výsledků SLDB 2011 neposkytují o národnostním složení objektivní přehled neboť   
¼ obyvatelstva na tuto otázku neodpověděla.  Z takto získaných dat je z hlediska 
národnosti nejpočetnější obyvatelstvo s národností českou, které představuje 60% 
populace, následuje národnost moravská, kterou uvedlo přibližně 9% obyvatel. Ke 

1,2

25,3

42,5

22,7

2,5

5,4

0,3

16,9

33,6

21,9

19,8

7,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
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vyšší a nástavbové studium

vysokoškolské
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0,3

10,1

43,4

34,2

0,0

11,8

0,4

15,1

28,3

23,2

22,1

10,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
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vyšší a nástavbové studium
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slovenské národnosti se přihlásilo 0,6 % populace. Ostatní národnosti slezská, 
ukrajinská, polská, ruská, německá a maďarská představují pouze zanedbatelný zlomek 
procenta. Národnost vietnamskou a romskou neuvedl žádný obyvatel. Zde se projevila 
subjektivita a dobrovolnost při volbě národnosti.   

Národnostní složení obyvatelstva v SO ORP Litovel podle výsledků SLDB 2011   

česká moravská slezská slovenská maďarská německá 

14 194 2 010 5 149 8 14 
 

polská romská ruská ukrajinská vietnamská neuvedeno 

10 0 4 45 0 6 114 

Zdroj ČSÚ 

5.2. Ekonomická aktivita obyvatelstva 

V této oblasti jsou zatím dostupná pouze data, která byla získaná při posledním sčítání 
obyvatelstva (SLBD) z roku 2011. Při posledním SLBD v roce 2011 žilo na území SO ORP 
Litovel 23 152 obyvatel, z toho ekonomicky aktivních bylo 11 277 osob, což představuje 
48,7% obyvatelstva. Tyto údaje jsou srovnatelné s údaji za celý Olomoucký kraj (48,4%).  

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity ve SO ORP Litovel podle výsledků SLDB 2011   

Ekonomická aktivita Obyvatelstvo 
celkem 

 v tom 

 Celkem % Muži Ženy 

Obyvatelstvo celkem 23 152 100,0 11 459 11 693 

Ekonomicky aktivní celkem 11 277 48,7 6 296 4 981 

v 
tom 

zaměstnaní 10 055 43,4 5 644 4 411 

zaměstnanci, zaměstnavatelé, 
samostatně činní 

9 393 40,6 5 402 3 991 

pracující studenti a učni 118 0,5 60 58 

pracující důchodci 348 1,5 182 166 

ženy na mateřské dovolené 196 0,8 0 196 

nezaměstnaní 1 222 5,3 652 570 

Ekonomicky neaktivní celkem 11 239 48,5 4 781 6 458 
z 
toho 

nepracující důchodci 5 586 24,1 2 226 3 360 
žáci, studenti, učni 3 502 15,1 1 717 1 785 
osoby v domácnosti, s 
vlastním zdrojem obživy, 
závislé osoby 

2 151 9,3 838 1 313 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou 
aktivitou 

636 2,7 382 254 

Zdroj ČSÚ 
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5.3. Nezaměstnanost 

Období let 2015-2017 se vyznačovalo velmi nízkou mírou nezaměstnanosti v celé České 
republice. Na území SO ORP Litovel bylo koncem roku 2017 nezaměstnaných 2,32 % 
obyvatel, což bylo o 0,8 % méně než v Olomouckém kraji a o 0,6% méně než v celé České 
republice.  

UKAZATEL SO ORP Litovel 

 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 
Evidovaní 
uchazeči o 
zaměstnání 

1 544 1 585 1 325 722 1 374 1 140 1 341 804 599 394 

z toho 
dosažitelní (%) 

. . 94,9 92,9 99,8 96,9 96,2 94,7 95,2 91,6 

z toho občané se 
zdravotním 
postižením (%) 

13,2 13,9 15,2 21,5 9,8 9,1 7,4 13,1 15 20,1 

z toho absolventi 
(%) 

11,3 9 8,5 6,1 6,5 8,9 7,2 5,3 5,7 5,8 

z toho osoby s 
délkou evid. nad 
12 měsíců (%) 

40,7 33 27,2 23,8 15,6 25,1 32,1 24,9 15,9 12,7 

Volná pracovní 
místa 

29 62 98 230 36 13 30 89 104 181 

Počet uchazečů 
na 1 volné 
pracovní místo 

53,2 25,6 13,5 3,1 38,2 87,7 44,7 9,0 5,8 2,2 

Míra 
nezaměstnanosti 
(%)  

13,17 13,52 10,72 5,72 11,69 9,43 7,96 4,8 3,6 2,32 

 Zdroj ČSÚ 

5.4. Předpoklad budoucího vývoje věkového složení 

5.4.1. Očekávaný vývoj plodnosti 
K poklesu porodnosti bude docházet i přes nepatrný růst ukazatele úhrnné plodnosti. 
Vzhledem k tomu, že hodnota úhrnné plodnosti zajišťující prostou reprodukci je 2,1, je 
zřejmé, že bude nadále docházet k postupnému vymírání obyvatelstva.  

Očekávaná úroveň plodnosti v Olomouckém kraji 2014–2025 

 2014 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Porodnost (‰) 9,5 9,2 8,9 8,8 8,6 8,5 8,3 8,2 8 7,9 

Úhrnná plodnost 1,42 1,43 1,43 1,44 1,44 1,44 1,45 1,45 1,45 1,46 

Zdroj ČSÚ   
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5.4.2. Očekávaný vývoj úmrtnosti 
Typickým jevem současného demografického vývoje je tzv. proces demografického 
stárnutí. Jedná se o jev, kdy vlivem zlepšování úmrtnostních poměrů a prodlužování 
délky života, roste podíl populace v postproduktivním věku. Současně s tím dochází ke 
snižování porodnosti hluboko pod úroveň zachování přirozené obnovy populace, čímž 
dochází k poklesu počtu narozených dětí a dále se tak zvyšuje podíl nejstarších věkových 
skupin v populaci. Proto je nutné při tvorbě střednědobého plánu sociálních služeb brát 
dopady těchto projekcí v úvahu. Je třeba se připravit na zvýšené nároky na kapacity  
v zařízeních pečujících o seniory a na současný relativní úbytek produktivní  
a předproduktivní složky populace. 

Naděje na dožití při narození mužů a žen v Ol. Kraji 2014–2025 

Naděje dožití 2014 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Muži 74,8 75,4 75,9 76,2 76,5 76,7 77 77,3 77,5 77,8 

Ženy 81,4 81,9 82,3 82,6 82,8 83 83,3 83,5 83,7 83,9 

Zdroj ČSÚ 

 

5.4.3. Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel 
Vývoj počtu obyvatelstva ve SO ORP Litovel je odvozen z projekce vývoje počtu obyvatel 
v Olomouckém kraji. Bude narůstat počet zemřelých a snižovat se počet narozených dětí. 
Předpokládá se tedy, že počet obyvatel bude nadále klesat, až bude roku 2050 dosahovat 
počtu 564 218 obyvatel, což je od roku 2014 pokles téměř o 72 tisíc. Lze očekávat, že  
i na území SO ORP Litovel dojde k obdobnému vývoji počtu obyvatel. Z těchto údajů 
vyplývá nutnost pro populačních opatření a vytvoření podmínek k dosažení vyššího 
migračního přírůstku. 

Očekávaný vývoj počtu obyvatel a přirozený přírůstek – Olomoucký kraj 2014–2025 

Rok 2014 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Celkem 636 122 633 254 630 461 629 081 627 706 626326 624932 623 514 622 061 620 531 

 

 2014 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Přirozený 
přírůstek -739 -884 

-1 
047 

-1 
136 

-1 
237 

-
1348 

-
1469 

-1 
598 

-1 
728 

-1 
858 

Saldo 
migrace 

-706 -520 -333 -239 -143 -46 51 145 198 247 

Celkový 
přírůstek 

-
1 445 

-
1 404 

-
1 380 

-
1 375 

-
1 380 

-
1394 

-
1418 

-
1453 

-
1530 

-
1611 

Zdroj ČSÚ 

 

5.4.4. Očekávaný vývoj věkového složení 
Dle odborníků nastane v průběhu několika desítek let proměna věkové struktury 
obyvatelstva. Populace postupně stárne, zvyšuje se naděje dožití, předpokládá se další 
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klesání porodnosti. Výsledkem bude nárůst počtu seniorů z jedné pětiny až na jednu 
třetinu celé populace a snížení dětské složky obyvatel zhruba o 25 %, což ve výsledku 
znamená, že počet důchodců bude v roce 2050 téměř trojnásobkem počtu dětí a mládeže 
do 15 let. Následující tabulka a grafy ilustrují tuto situaci pro Olomoucký kraj do roku 
2050. 

Věkové složení obyvatelstva Olomouckého kraje v roce 2017 a 2050  

Muži Ženy 

 2017 2050  2017 2050 

celkem 309 888 277 743 celkem 323 290 286 475 

0-14 49 913 36 258 0-14 47 794 34 151 

15-64 208 337 157 648 15-64 201 999 151 748 

65+ 51 638 83 837 65+ 73 497 100 576 

Zdroj ČSÚ 

 

Věkové složení obyvatelstva Olomouckého kraje - muži 

 

 

5.5. Zadluženost obyvatel dle obcí 

Na území SO ORP Litovel v roce 2017 žilo 1255 osob s dluhovými problémy, což 
představovalo 6,22% obyvatelstva. V průměru na jednoho dlužníka připadalo na území 
SO ORP Litovel více než 5 exekucí.   Podle celostátních statistik 60% osob má 3 a více 
exekucí, 10% osob patří do věkové skupiny 18-29 let a 8% osob s dluhovými problémy 
patří mezi seniory. Nejvíce osob v exekuci žilo v roce 2017 v obci Bílá Lhota (12,68%)  
a Loučka (10,7%). 
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Počet osob v exekuci v jednotlivých obcích SO ORP Litovel 

Obec 
Počet osob v exekuci  Podíl osob v exekuci v % 

Průměrný počet exekucí 
na osobu 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Litovel 587 572 6,97 6,79 5,40 5,30 

Bílá Lhota 129 123 13,30 12,68 5,90 4,70 

Bílsko 5 3 2,75 1,65   2,30 

Bouzov 74 72 5,58 5,43 6,90 6,30 

Červenka 53 49 4,43 4,09 4,90 4,00 

Dubčany 14 12 7,49 6,42 4,20 5,20 

Haňovice 13 12 3,32 3,07 5,80 6,00 

Cholina 31 27 5,06 4,40 4,70 4,60 

Loučka 25 20 13,37 10,70   5,80 

Luká 21 26 2,91 3,61 9,30 4,70 

Měrotín 9 8 3,96 3,52 3,90 3,90 

Mladeč 40 37 6,17 5,71 3,70 3,50 

Náklo 71 72 5,66 5,74 5,90 5,90 

Olbramice 13 10 6,67 5,13   4,10 

Pňovice 64 63 8,43 8,30 4,70 4,90 

Senice n/H 87 86 5,61 5,54 4,90 5,00 

Senička 8 10 2,77 3,46 5,40 3,60 

Slavětín 10 10 6,02 6,02   5,80 

Střeň 29 26 5,79 5,19 5,20 6,00 

Vilémov 18 17 4,80 4,53   4,10 

       SO ORP 
Litovel 

1301 1255  6,45 6,22 5,30 5,20 

Zdroj: www.mapaexekuce.cz (zdroj dat exekutorská komora ČR) 

 

6. Výzkum potřebnosti sociálních služeb na Litovelsku 
Zpracovatel: Sociotrendy s.r.o. Olomouc 

Cílem předloženého výzkumu bylo komplexně zpracovat potřebnost sociálních služeb 
s ohledem na potřeby uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, včetně 
analýzy finančních toků do sociálních služeb. Analýza byla realizována ve vztahu  
k pravidlům Akčního plánu Olomouckého kraje, který je prováděcím předpisem 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020 

http://www.mapaexekuce.cz/


 
23 

 
 

a v souladu s Minimálními kritérii plánování rozvoje sociálních služeb na krajské 
úrovni.1 

Kvalitativní výzkum potřebnosti sociálních služeb na Litovelsku s ohledem na SPRSS OK 
2018-2020 slouží pro následnou: 

• identifikaci potřebnosti sociálních služeb ke tvorbě cílů a opatření na Litovelsku; 
• tvorbu návrhu Akčního plánu na území SO ORP Litovelska. 

Kvalitativní výzkum potřebnosti služeb vychází zejména z následujících podkladů: 

• Terénní výzkumné šetření na Litovelsku mezi veřejností a uživateli služeb, mezi 
poskytovateli služeb a zadavateli služeb 

• Výkaznictví a ekonomické agendy poskytovatelů služeb a obcí 
• Akční plán Olomouckého kraje 
• SPRSS OK 2018–2020 
• Minimální kritéria plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni  

 

Výzkumná zpráva se dělí do tří oblastí: 

• Výzkum uživatelů a veřejnosti sociálních služeb a služeb navazujících na 
Litovelsku 

• Výzkum zadavatelů sociálních služeb a služeb navazujících na Litovelsku 
• Výzkum poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících na Litovelsku 

 

6.1. Analýza potřebnosti sociálních služeb a služeb návazných z pohledu veřejnosti  
a uživatelů sociálních služeb 

Výzkum mezi uživateli a potenciálními uživateli (veřejností) sociálních služeb a služeb 
navazujících na Litovelsku byl realizován v průběhu listopadu – prosince 2018. Jednalo 
se o provedení kvantitativního výzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření face to 
face. Cílem sociologického výzkumu bylo analyzovat názory a zkušenosti uživatelů  
a potenciálních uživatelů služeb. Výzkumným cílem bylo vyhledat potřeby uživatelů 
služeb a veřejnosti ve vztahu k sociálním službám a službám navazujícím na Litovelsku.  

Výzkumný soubor tvořilo 308 jedinců žijících na Litovelsku. Jednalo se zejména  
o občany, kteří již sociální služby využívají nebo využívali (aktuální nebo bývalí klienti 
různých organizací či zařízení). Dále o občany, kteří dosud sociální služby nevyužívali, 
případně měli informace o sociálních službách či službách navazujících zprostředkované 
prostřednictvím osoby blízké, která tyto služby využívala.  

                                                        

 

1 Dále v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 3 k této 

vyhlášce. 
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Na základě řízených rozhovorů byli respondenti souboru uživatelů služeb zařazeni 
pouze do jedné z cílových skupin. S ohledem na organizační strukturu subjektů SPRSS na 
Litovelsku, na strukturu řídící skupiny, která je zaměřena na tři pracovní skupiny, jimiž 
jsou „Senioři a osoby se zdravotním postižením“, „Děti, mládež a rodina“ a „Osoby 
sociálně vyloučené, v krizi a se závislostmi“, bylo použito třídění s uvedenými cílovými 
skupinami odpovídající struktuře pracovních skupin na Litovelsku. 

Dotazované osoby mohly spadat do více cílových skupin, např. do skupiny osob v krizi  
a zároveň mezi seniory. Nicméně byla volena vždy pouze jedna cílová skupina podle 
volby respondenta. 

Výzkumný soubor byl získán prostřednictvím stratifikovaného výběrového šetření, 
pomocí něhož bylo zajištěno optimální rozložení charakteristik a obsahové pokrytí 
předmětu zkoumání. S jednotlivými občany byly provedeny osobní strukturované 
rozhovory prostřednictvím tazatelské sítě. Síť tazatelů byla sestavena z osob, jejichž 
osobnostní i profesionální kvality zvýhodňovaly vést řízené rozhovory s ohledem na 
výzkumný cíl. 

Pro řešení úkolu byla použita integrovaná výzkumná strategie s převahou 
kvantitativních postupů. Datová struktura výzkumného souboru obsahovala 308 
záznamů a 86 znaků, celkem 26 488 číselných údajů.   

Z dat byly odvozeny sekundární kvalitativní údaje, které byly podkladem pro další 
analytické zpracování. Obsahové analýze byly podrobeny též informace verbálního 
charakteru. 

6.1.1. Informovanost o sociálních a návazných službách 
 
Graf: Zdroj pro získání prvotní informace o využívané sociální službě a službě navazující 

podle cílových skupin 

 

 
Zdroj: Sociotrendy 
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6.1.2. Ochota připlácet za služby dle cílových skupin 
Ochota přispívat za služby je závislá2 na příslušnosti respondenta ke konkrétní cílové 
skupině. Senioři a osoby se zdravotním postižením by byly ochotny přispívat částkami 
v rovnoměrných podílech od 50,- do 1500,- Kč, přičemž více než čtvrtina z nich by byla 
ochotna připlácet i částkou do 500,- Kč. Třetina osob náležejících do skupiny „rodina, 
děti a mládež“ by byly ochotny přispívat částkou 50,- případně do 100,- Kč, v menších 
podílech částky zahrnující možnosti od 500,- Kč do 1000,- Kč. Vyšší částky uvedeny 
nebyly.  

Třetina osob ohrožených sociálním vyloučením, v krizi a se závislostmi by nebyla 
ochotna za služby přispívat žádnou částkou. Z těch, kteří by byli ochotni přispívat, se 
jednalo o více než pětinu osob ochotných přispívat do 100,- Kč. 

Veřejnost by byla ochotna přispívat více než čtvrtinou z nich částkou od 500,- Kč. Více 
než čtvrtina však neví, zda by přispívala. 

Graf: Ochota připlácet za služby podle cílových skupin (%) 

 
Zdroj: Sociotrendy 

 

6.1.3. Požadované sociální služby a služby navazující 
Na dotaz, jaké sociální služby nebo služby navazující by si respondenti přáli, neboť jim 
chybí či někomu blízkému z jejich okolí, případně na jaké typy služeb se poskytovatelé 
sociálních služeb nebo služeb navazujících mají v budoucnu zaměřit, případně zda by 

                                                        

 

2 Byly zjištěny statisticky významné rozdíly, chi2=195,1, statistická významnost je menší než 0,05, což značí 
závislost proměnných „cílová skupina“ a připlácení za služby. 
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měla být vybudována další zařízení, neboť tuto oblast považují za problémovou, 
odpovídali dotázaní prostřednictvím výběru konkrétních služeb podle toho, které služby 
si přáli nejvíce. 

Ze seznamu služeb, který jim byl nabídnut, zároveň respondenti označili intenzitu 
důležitosti služby na školní stupnici (1 nejdůležitější služba, 2 velmi důležitá, 3 středně 
důležitá, 4 méně důležitá, 5 nedůležitá služba). 

Za nejdůležitější služby bylo považováno:  

• Rozšíření informovanosti pro různé oblasti života  
• Bydlení pro nízkopříjmové osoby a rodiny 
• Specifické programy pro mladé rodiny s dětmi  
• Rozšíření bydlení pro nízkopříjmové osoby 
• Rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny 
• Rozšíření nabídky pro využití volného času a společenských kontaktů pro různé 

skupiny občanů 
• Dluhové poradenství 
• Odstraňování technických bariér – nájezdy na kočárky apod. 
• Rozšíření pečovatelské sužby 
• Bydlení pro seniory 

 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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6.1.4. Dostupnost sociálních služeb 
Spokojenost respondentů s dostupností služeb, které využívají nebo je již někdy 
využívali, případně využívá či využíval někdo blízký, byla zjišťována prostřednictvím 
dotazů na celkovou spokojenost s jednotlivými charakteristikami používaných služeb 
(viz následující tabulka). Spokojenost byla ohodnocena tak, že byla zvolena „známka 1“, 
jestliže byli respondenti s odpovídající charakteristikou služeb velmi spokojeni  
a „známku 5“ vybrali v případě, že byli velmi nespokojeni. 

Seznam spokojenosti respondentů se všemi charakteristikami služeb prostřednictvím 
„indexu spokojenosti“ je uveden v tabulce níže. Čím více je hodnota indexu blíže 1, tím je 
pro respondenta potřeba více uspokojena a služba je pro něj dostupná.  

Všechny hodnocené charakteristiky dosahují vysokého ohodnocení a pohybují se 
celkově v rozmezí známek od 1,52 do 2,34. Jedná se o spokojenost s odstraněním 
technických bariér (v zařízeních), spokojenost s provozem služeb atd. Nejhůře jsou 
hodnoceny kapacita služeb a finanční dostupnost, jedná se však o známky poměrně 
dobré, a to 2,24 a 2,34. Komplexní hodnocení je uvedeno v tabulce a odpovídajícímu 
grafu níže. 

Tabulka: Hodnocení dostupnosti služeb – Index spokojenosti s charakteristikami služeb 
(Čím více je hodnota indexu blíže 1, tím je pro respondenta potřeba více uspokojena  
a služba je pro něho dostupná.) 

 
Počet 

odpovědí 
Index 

spokojenosti 

Spokojenost s odstraněním technických bariér (v zařízeních) 84 1,52 

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

125 1,56 

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

114 1,67 

Spokojenost s personálem/odborností a kvalifikací 115 1,67 
Spokojenost s mezilidskými vztahy (ochotou, komunikací 
apod.) 

127 1,74 

Spokojenost s informovaností o sociálních službách 131 1,89 

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

170 2,09 

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

117 2,24 

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

155 2,34 

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

 
Zdroj: Sociotrendy 

Nejmenší spokojenost s dostupností služeb podle cílových skupin byla zjištěna 
s kapacitou zařízení (dostatek lůžek, sociálních a odborných pracovníků, čekací doby 
apod.) u seniorů a veřejnosti, indexy dosáhly hodnoty 2,75, resp. 2,43, což je  
u charakteristik s hodnotou vyšší než 2 již v oblasti nespokojenosti. 

Spokojenost s finanční dostupností byla u dotázaných relativně nižší ve všech cílových 
skupinách, nejnižší u osob sociálně vyloučených, v krizi a se závislostmi. 

6.1.5. Shrnutí 
Výzkumný soubor uživatelů sociálních služeb, služeb navazujících a veřejnosti jako 
potenciálních uživatelů služeb tvořilo 308 jedinců žijících na Litovelsku. V souboru byli 
zastoupeni občané náležející do cílových skupin: Senioři a osoby se zdravotním 
postižením, Děti, mládež a rodina, Osoby sociálně vyloučené, v krizi a se závislostmi  
a Veřejnost. 

Materiální zajištění domácnosti, ve které respondenti žijí, je celkově vnímáno u téměř 
poloviny dotázaných jako „průměrně zajištěné“, více než pětina dotázaných (21,4 %) 
uvedla lepší než průměrné zajištění a více než desetina dotázaných naopak uvedla 
špatné zajištění.  

Dostatek informací o sociálních službách a službách navazujících má více než polovina 
respondentů. Více než čtvrtina respondentů odpověděla, že informace rozhodně má  
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a spíše mají informace téměř dvě pětiny respondentů. Větší desetina informacemi někdy 
má, někdy nemá. Malý podíl z dotázaných uvedl, že informace nepotřebuje.  

Informace o poskytovaných službách rozhodně nebo spíše mají všechny cílové skupiny. 
Dotázaní spadající do skupiny Děti, mládež a rodina uvedli, ačkoliv v malém podílu, že 
informace spíše nebo rozhodně nemají.  

Zdrojem pro získání informací z oblasti služeb je u čtvrtiny dotázaných internet. Necelá 
pětina osob vyhledává informace od svých blízkých, tedy od manžela/manželky, rodičů, 
dětí, rodiny a blízkých přátel (18,5 %). Více než desetina souboru získává informace 
z novin, časopisů a televize a desetina hledá informace u sociálních pracovníků (11 %). 
Zejména uživatelé služeb hledají informace u sociálních pracovníků.  

Za nejdůležitější služby bylo považováno zejména rozšíření informovanosti pro různé 
oblasti života, bydlení pro nízkopříjmové osoby a rodiny, specifické programy pro mladé 
rodiny s dětmi, rozšíření bydlení pro nízkopříjmové osoby, rozšíření služeb pro seniory 
a jejich rodiny, rozšíření nabídky pro využití volného času a společenských kontaktů pro 
různé skupiny občanů, dluhové poradenství, odstraňování technických bariér – nájezdy 
na kočárky apod., rozšíření pečovatelské sužby a bydlení pro seniory. 

Cílem dotazu na ochotu měsíčně připlácet (mimo příspěvek na péči) do určité částky za 
měsíc za služby bylo zjistit reakci respondentů na připlácení. Pětina respondentů by byla 
ochotna připlácet za služby částku do 500,- Kč. Více než desetina dotázaných je ochotna 
připlácet částkou do 50,- Kč, případně i 100,- Kč. Necelá desetina respondentů (8,3 %) se 
vyjádřila tak, že není ochotna přispívat žádnou finanční částkou. Částku více než 1 500,- 
Kč uvedlo pouze jedno procento respondentů.  

Senioři a osoby se zdravotním postižením by byly ochotny přispívat částkami 
v rovnoměrných podílech od 50,- do 1500,- Kč, přičemž více než čtvrtina z nich by byla 
ochotna připlácet i částkou do 500,- Kč. Třetina osob náležejících do skupiny „rodina, 
děti a mládež“ by byly ochotny přispívat částkou 50,- případně do 100,- Kč, v menších 
podílech částky zahrnující možnosti od 500,- Kč do 1000,- Kč. Vyšší částky uvedeny 
nebyly.  

Velká spokojenost využívaných služeb byla zaznamenána s indexem spokojenosti do 
hodnoty 1,5 se službami Sociálně zdravotní ošetřovatelské služby, Denní stacionáře, 
Mateřská rodinná centra, Dluhové poradenství, Pečovatelská služba. 

Spokojenost respondentů s dostupností služeb, které využívají nebo je již někdy 
využívali, případně využívá či využíval někdo blízký, byla zjišťována prostřednictvím 
dotazů na celkovou spokojenost s jednotlivými charakteristikami používaných služeb. 
Všechny hodnocené charakteristiky dosahují vysokého ohodnocení a pohybují se 
celkově v rozmezí známek od 1,52 do 2,34. Jedná se zejména o spokojenost  
s odstraněním technických bariér (v zařízeních), spokojenost s provozem služeb. 
Nejhůře jsou hodnoceny kapacita služeb a finanční dostupnost. 
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6.2. Analýza potřebnosti sociálních služeb a služeb návazných z pohledu 
poskytovatelů sociálních služeb 

Výzkum mezi poskytovateli sociálních služeb a služeb navazujících na Litovelsku byl 
realizován v průběhu listopadu – prosince 2018. S ohledem na typ výzkumu se jednalo  
o kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření. Výzkum byl doplněn o analýzu 
dokumentů a kvalitativní výzkumné metody. 

Cílem šetření bylo zpracovat rozdělení poskytovatelů podle cílových skupin, analyzovat 
typy služeb a jejich kapacitu, chybějící články v oblasti péče, jaké typy sociálních služeb  
a služeb navazujících, dle názoru poskytovatelů, chybějí pro jednotlivé cílové skupiny. 
Dále zjistit požadavky, resp. problémy poskytovatelů služeb. 

Pro účast ve výzkumu byli osloveni všichni poskytovatelé služeb na Litovelsku dle 
seznamu, tj. jednalo se o záměrný vyčerpávající výběr. Výzkumného šetření se účastnilo 
17 sociálních služeb vč. služeb návazných z celkového počtu 25 služeb na Litovelsku. 
Výzkumný soubor zahrnuje celkem téměř 70 % služeb z celkového souboru 
poskytovatelů sociálních a návazných služeb, přičemž se výzkumu účastnilo 82 % 
sociálních služeb. Respondenty byli ředitelé nebo vedoucí pracovníci jednotlivých 
služeb, případně zástupci pro ekonomickou část výzkumného šetření (ekonomové, 
personalisté apod.). Ve výzkumném souboru jeden dotazník reprezentoval informace 
týkající se jedné sociální služby nebo služby navazující.  

 

6.2.1. Analýza typu služeb, kapacity a čekací doby pro poskytnutí péče 
Statut organizací 
Největší podíl souboru tvořily církevní organizace (29,4 %). Necelou čtvrtinu shodně 
tvořily obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace kraje (23,5 %). Následně 
necelou pětinou byly v šetření zastoupeny zapsané spolky (17,6 %). Necelou desetinou 
uzavíraly seznam příspěvkové organizace obce. Statut služeb je uveden v grafu na 
následující stránce. 

Graf: Statut organizací (%, N=17) 

 
Zdroj: Sociotrendy 

17,6%
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29,4%
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Příspěvková organizace obce Příspěvková organizace kraje
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Forma a druh služeb 
Sociální služby a služby navazující jsou rozlišovány dle formy jako služby terénní, 
ambulantní, pobytové týdenní, pobytové celoroční a terénní – ambulantní. Byla 
doplněna možnost uvést služby navazující. 

Služby jsou strukturovány dle forem rovnoměrně. Největší podíl tvoří terénní služby ve 
výši dvou pětin (41,2 %). Druhý největší podíl představují pobytové služby, které tvoří 
téměř třetinu souboru (29,4 %). Navazující služby zaujímají v souboru necelou pětinu 
(17,6 %). Shodně necelou desetinu služeb tvoři kombinované služby a ambulantní  
(5,9 %). Formy služeb prezentuje následující graf. 

Graf: Forma služeb (N=17) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

Sociální služby a služby navazující jsou rozlišovány dle druhu jako služby odborného 
sociálního poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. I do tohoto 
třídění byly zařazeny služby navazující jako specifický druh služeb. 

Téměř polovina služeb uvedla druh služby sociální péče (47,1 %). Téměř čtvrtina služeb 
uvedla služby sociální prevence (23,5 %) a necelá pětina uvedla služby navazující, 
přičemž větší desetina se věnuje odbornému sociálnímu poradenství (11,8 %). Přesné 
podílové údaje tvoří následující graf. 
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Graf: Druhy služeb (N=14) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

Hodnocení kapacity služeb 
Kapacita služeb byla zjišťována jednak přímým dotazem s ohledem na formu služeb, 
jednak dotazem na naplněnost služeb s ohledem na poptávku po službách. 

Více než polovina služeb uvedla, že kapacita služby odpovídá poptávce a je vyrovnaná  
(64,7 %). Čtvrtina služeb uvedla, že poptávka převyšuje možnosti kapacity (29,4 %). 
Jedna služba uvedla, že by nabídka převyšovala poptávku3. Dá se konstatovat, že 
kapacity služeb na Litovelsku s ohledem na stav bude třeba ve čtvrtině služeb posílit, což 
se týká zejména služeb domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, dluhového 
poradenství a odlehčovacích služeb. 

Graf: Kapacita služby a poptávka po službách (N=17) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

                                                        

 

3 Dům dětí a mládeže Litovel 
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Čekací doba pro poskytnutí služby 

Více než dvě pětiny služeb uvádí poskytnutí služby okamžitě (47,1 %). Necelá pětina 
služeb (17,6 %) je poskytnuta do dvou až tří dnů. Dále desetina služeb je poskytnuta do 
jednoho roku (11,8 %). Další služby jsou shodně poskytnuty v uvedených ostatních 
kategoriích (5,9 %). Graf s údaji čekací doby je znázorněn níže.  

Graf: Čekací doba pro poskytnutí služby (N=17) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Vytíženost služeb – okamžitá kapacita 

Okamžitá kapacita vyjadřuje maximální počet klientů v daném časovém okamžiku na 
jednoho sociálního pracovníka.4 Okamžitá kapacita sociálních služeb i služeb 
navazujících byla zjišťována s ohledem na konkrétní formy služeb (pobytové, 
ambulantní, terénní, kombinované, případně navazující) v době vyplnění údajů. 

Okamžitá kapacita a relevantní specifikace (počet uživatelů/klientů, počet úkonů, počet 
intervencí a počet kontaktů) dle vyjádření těch, kteří okamžitou kapacitu uvedli, včetně 
relevantních údajů k dané službě, je uvedena v následujících tabulkách. Níže uvedené 
údaje jsou minimálními počty klientů, kterým mohou být na Litovelsku poskytnuty 
odpovídající služby. 

                                                        

 

4 „Kdyby všichni zaměstnanci dané služby byli v práci, kolika klientům by byli schopni registrovanou službu 
nabídnout.“  
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Na Litovelsku jsou sociální pracovníci schopni registrovanou službu okamžitě 
nabídnout: 

• minimálně 349 klientům služby pobytové, 
• minimálně 15 klientům služby terénní, 
• minimálně 4 klientům kombinované služby terénní – ambulantní, 
• minimálně 33 klientovi služby navazující. 

 

Chybějící sociální služby dle poskytovatelů sociálních služeb 
Chybějící sociální služba v rámci ORP Litovel. Nejčastěji byly uváděny (více než pěti 
zařízeními sociálních služeb) Odlehčovací služby, Noclehárny, Osobní asistence, Azylové 
domy a Podpora samostatného bydlení. Ostatní možnosti jsou uvedené v grafu na 
následující stránce. 

Graf: Chybějící sociální služby podle celkového součtu odpovědí poskytovatelů 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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6.2.2. Shrnutí 
Chybějící služby pro Děti, mládež a rodina 

• Malometrážní byty pro rodiny, dostupné a sociální bydlení 
• Krizové, případně azylové bydlení pro rodiny s dětmi v bytové nouzi 
• Nedostatek klinických psychologů a psychiatrů pro děti 
• Rozšíření informovanosti o sociálních službách a možnostech jejich využití 

 

Chybějící služby pro Seniory a osoby se zdravotním postižením 

• Malometrážní byty pro seniory  
• Nedostatek finančně dostupných pobytových služeb pro seniory  
• Rozšíření kapacity služby terénní pečovatelské a asistenční služby. 
• Nedostatek zařízení, které by poskytovalo respitní (odlehčovací) služby – terénní 

i pobytovou formou 
Chybějící služby pro Osoby sociálně vyloučené, v krizi a se závislostmi 

• Malometrážní byty, které by byly k dispozici pro nízkopříjmové osoby 
s podporou terénních služeb.  

• Noclehárna 
• Rozšíření služeb zaměřených na prevenci a řešení problémů osob z uvedené 

cílové skupiny 
• Chybí nízkoprahové denní centrum (hygiena, šatník, základní potravinová 

pomoc) 
• Chybí informovanost o drogové scéně v obcích ORP 
• Pro osoby s různými typy závislostí, kteří nejsou soběstační, nejsou seniorského 

věku a nemají nárok na výplatu důchodu řešení, je např. v azylových domech 
cílených pro seniory. Typ levnější služby, větší pokoje apod. 

 

Chybějící služby a aktivity pro všechny cílové skupiny 

• S ohledem na dostupnou lékařskou péči obyvatel chybí lékařská pohotovost, 
rovněž aktivity, které jsou potřebné pro ochranu života, včetně služeb 
doprovodných (např. prodloužená provozní doba laboratoře) 

• Spolupráce obcí s poskytovateli sociálních služeb 
 
Dostupnost sociálních služeb a služeb navazujících  

Spokojenost klientů služeb s dostupností sociálních služeb či služeb navazujících byla 
zjišťována prostřednictvím dotazů na celkovou spokojenost s jednotlivými 
charakteristikami používaných služeb. V rámci výzkumného šetření zjišťování na toto 
téma probíhalo zejména mezi uživateli služeb, ale v rámci vlastní reflexe též mezi 
poskytovateli služeb. Poskytovatelé byli požádáni, aby odhadli, jak dalece jsou klienti 
celkově spokojeni s charakteristikami služeb uvedených v následujícím seznamu. 
Spokojenost byla hodnocena tak, že byla zvolena „známka 1“, jestliže poskytovatelé 
předpokládali, že jejich klienti jsou s odpovídající charakteristikou služeb velmi 
spokojeni, „známku 5“ zatrhli v případě, že jsou klienti velmi nespokojeni. 
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Seznam spokojenosti respondentů se všemi charakteristikami služeb prostřednictvím 
indexu spokojenosti je uveden v následující tabulce. Čím více je hodnota indexu blíže 1, 
tím je pro respondenta potřeba více uspokojena a služba je pro něj dostupná.  

Na základě následujícího členění je nejlépe hodnocena kvalifikace personálu (1,25), 
spokojenost s časovou (1,57) a finanční dostupností (1,38). Naopak nejméně jsou 
uživatelé spokojeni s regionální dopravou (2,36), dopravou v obci (2,5). Úplné 
hodnocení je uvedeno v tabulce níže a v následujícím grafu. 

Tabulka: Hodnocení dostupnosti služeb – Index spokojenosti s charakteristikami služeb 
Čím více je hodnota indexu blíže 1, tím je pro respondenta potřeba více uspokojena  
a služba je pro něho dostupná. 

  

Spokojenost s odborností a kvalifikací personálu 1,25 

Spokojenost s finanční dostupností 1,38 

Spokojenost s časovou dostupností 1,57 

Spokojenost s mezilidskými vztahy mezi klienty a personálem 1,6 

Spokojenost s kapacitou 1,77 

Spokojenost s provozem služeb 1,83 

Spokojenost s informovaností 1,94 

Spokojenost s odstraněním technických bariér 2,2 

Spokojenost s regionální dopravou 2,36 

Spokojenost s dopravou v obci 2,5 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Graf: Intenzita spokojenosti s charakteristikami služeb na stupnici 1 až 5 

  
Zdroj: Sociotrendy 
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Požadavky poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 

Sociální služby a služby navazující se potýkají s celou řadou problémů, jejichž řešení by 
pomohlo zlepšit situaci v poskytování služeb na Litovelsku. 

Nejproblémovější oblastí se u služeb poskytovaných primárně pro všechny cílové 
skupiny jeví oblast finanční zejména ve smyslu stabilního financování z MPSV ČR, kraje  
i města Litovel. Dále s ohledem na poskytování fakultativní služby, které nejsou 
podporovány běžnými finančními toky sociálních služeb. V rámci problematického 
financování byl také uveden problém nedostatečné finanční úhrady za provedené 
výkony od zdravotních pojišťoven. Nedostatky ve financování byly ze strany 
poskytovatelů hodnoceny celkově indexem 2,06. Měřeno na indexu požadavků služeb na 
stupnici 1 až 5, přičemž 1 znamená velká potřebnost řešení a 5 nízká potřebnost řešení.  

Na druhém místě se řadily personální problémy, které jsou nejčastěji popisovány jako 
nedostatečný počet personálu (2,31). Na třetím místě se umístily materiální problémy 
zejména ve smyslu chybějících vhodných prostor, možností parkování klientů, 
bariérovost objektu apod. (2,44).  

Příkladem uvádíme výroky poskytovatelů v této oblasti: 

• Velkým problémem je neexistující koncepce sociálního bydlení. Lidé s nízkými 
příjmy nebo v krizové situaci musí volit mezi azylovým domem, ubytovnou nebo 
neférovým ubytovatelem, což v důsledku jejich těžkou situaci ještě prohlubuje. 
Stabilní bydlení je základ, od kterého se odvíjí vše další. 

• Nízký počet personálu. 
• Rušení vícelůžkových pokojů, nedostatečné vlastní prostory. 
• Není možné uzavřít smlouvy se všemi pojišťovnami. 

 

Pořadí požadavků ve smyslu všech uvedených problematických oblastí uvedených 
poskytovateli služeb jsou v celém výčtu uvedeny a seřazeny v následující tabulce a grafu.  

Tabulka: Souhrnné problémové oblasti poskytovatelů služeb dle pořadí  

Problémové oblasti Index 
požadavků 

Finančními 2,06 

Personálními 2,31 

Materiálními  2,44 

Systémovými 2,47 

Se spoluprací s obcí 2,67 

Se spoluprací s krajem 2,71 

Se spoluprací s dalšími subjekty 2,73 

 Zdroj: Sociotrendy 
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6.3. Analýza potřebnosti sociálních služeb a služeb návazných z pohledu zadavatelů – 
obcí na Litovelsku 

6.3.1. Požadavky obcí s ohledem na sociální služby a služby navazující 
Obce vnímají jako zásadní a nevýhodnou situaci ohledně služeb v oblasti krátkodobých 
změn a financování sociálních služeb. Na prvním místě v rámci sledování indexu 
potřebnosti s ohledem na sociální služby uváděla většina obcí, že by se měla Zvýšit 
kapacita již existujících služeb, přičemž míra indexu byla nejvyšší, tedy 1,75 (na stupnici 
1 až 5). Na druhém místě se umístil názor na Větší ochotu ke sponzorování sociálních 
služeb s indexem potřebnosti 2,13. Na třetím místě je vnímána jako potřebná Větší 
spolupráce navzájem mezi obcemi s indexem potřebnosti 2,13. 

Témata týkající se Spolupráce obcí s poskytovateli sociálních služeb, Větší spolupráce 
obcí v rámci sociálních služeb nebo Zjednodušení podmínek pro získání dotací 
následovala a seznam uzavírala témata Lepší dopravní dostupnost a Podílení se jiných 
obcí na financování sociálních služeb. Souhrnná tabulka a graf se všemi indexy je uveden 
níže.  

Tabulka: index Intenzity potřebnosti změny (Na stupnici 1 až 5, přičemž hodnota  
1 znamená největší intenzita potřebnosti změny a 5 nejmenší) 

 Oblasti dle pořadí Index  

Zvýšení kapacity již existujících služeb 1,75 

Větší ochota ke sponzorování sociálních služeb 2,13 

Větší spolupráce navzájem mezi obcemi 2,13 

Větší spolupráce obcí s poskytovateli sociálních služeb 2,22 

Dlouhodobé financování sociálních služeb 2,29 

Zjednodušení podmínek pro získání dotací a grantů pro sociální služby 2,33 

Rozšíření sortimentu nabídky sociálních služeb 2,43 

Větší informovanost o sociálních službách 2,44 

Lepší dopravní dostupnost 2,5 

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

2,83 

Jiné 4 

Zdroj: Sociotrendy 
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Graf: index Intenzity potřebnosti změny 

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

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

6.3.2. Chybějící a potřebné služby 
S ohledem na chybějící a potřebné služby, zástupci obcí uváděli z pohledu občanů 
nedostatek zejména u Dostupné lékařské péče, kterou vnímala jako potřebnou většina 
obcí zjišťovanou prostřednictvím indexu důležitosti s dosaženou hodnotou 2,4. Index 
byl měřen na stupnici 1 až 5, kdy hodnota 1 znamenala největší potřebnost služby. 
Zejména dále požadovali Rozšíření poradenství pro různé oblasti života: sociální, 
sociálně právní, zdraví, právní, získání bytu, výchova dětí, vedení domácnosti, učení 
dítěte, k domácímu násilí apod., zde byla uvedena hodnota 2,44. Na třetím místě bylo 
vnímáno jako potřebné Podpora dobrovolnictví s hodnotou indexu 2,44. Ostatní výčet 
všech sledovaných služeb je uveden v souhrnné tabulce a grafu níže. 

Tabulka: Index potřebnosti (Na stupnici 1 až 5, přičemž hodnota 1 znamená největší 
potřebnost a 5 nejmenší) 

  Služby Index 
potřebnosti 

Dostupná lékařská péče 2,4 

Rozšíření poradenství pro různé oblasti života: sociální, sociálně právní, 
zdraví, právní, získání bytu, výchova dětí, vedení domácnosti, učení dítěte, k 
domácímu násilí apod. 

2,44 

Podpora dobrovolnictví 2,44 

Rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny. 2,5 

Rozšíření služeb umožňujících soběstačnost jedince v přirozeném prostředí 
(stravování, vedení domácnosti apod.), tj. pečovatelské služby 

2,56 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5
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  Služby Index 
potřebnosti 

Vybudování bytů pro krátkodobé bydlení pro občany v životní krizi 2,7 

Dluhové poradenství 2,75 

Bydlení pro nízkopříjmové osoby a rodiny 2,78 

Odstraňování technických bariér nájezdy na kočárky, vytvoření/rozšíření 
nápisů pro nevidomé, zvukových signálů, umístění madel v obtížně 
přístupných prostorách apod. 

2,8 

Rozšíření služeb pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny 2,89 

Bydlení pro seniory 2,9 

Specifické programy pro mladé rodiny s dětmi (např. hlídání dětí, mateřská 
centra…) 

3 

Rozšíření sociální rehabilitace 3 

Konkrétní aktivity, např. rekonstrukce již existujících zařízení 3 

Jiná chybějící služba 3 

Služby pro občany v krizi (drogově závislé, sociálně vyloučené, občany bez 
domova, občany nezvládající tíživé životní situace apod.) 

3,1 

Služby zaměřené na získání zaměstnání a pracovní poradenství pro 
maminky na mateřské dovolené 

3,2 

Služby pro osamělého rodiče s dítětem (dětmi) v krizových sociálních 
situacích (domácí násilí, rozvody apod.) 

3,22 

Vybudování denního centra 3,22 

Rozšíření informovanosti o oblastech problémů ohrožující lidské zdraví 
(např. o protidrogové prevenci) pro různé skupiny občanů. 

3,22 

Podpora pěstounské péče 3,25 

Bydlení pro osoby se zdravotním postižením 3,33 

Rozšíření nabídky v možnostech stravování (rozšíření/vybudování jídelen) 3,38 

Specifické programy pro rodiny (např. nácvik komunikačních dovedností, 
zvládání zátěžových, resp. konfliktních situací, předrozvodové, případně 
porozvodové situace, terénní sociální pomoc v rodinách. 

3,43 

Rozšíření informovanosti pro různé oblasti života: výchova dětí, vedení 
domácnosti, učení dítěte, sociální, sociálně právní, zdraví, právní, získání 
bytu apod. 

3,56 

Rozšíření nabídky pro využití volného času a společenských kontaktů pro 
různé skupiny občanů (i během prázdnin tábory, zájmové dílny apod.), 
kulturní i sportovní akce apod. 

3,56 

Vybudování/rozšíření azylových domů 3,67 

Služby orientované na menšiny ve společnosti (uprchlíky, jiné národnosti 
apod.) 

4,14 

Rozšíření poradenství o oblastech problémů ohrožující lidské zdraví (např. 
o protidrogové prevenci, závislosti, poruchy příjmu potravy, zvládání stresu 
apod.). 

4,22 

Zdroj: Sociotrendy 
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Graf: index potřebnosti 

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

 

Zdroj: Sociotrendy 

6.3.3. Ostatní chybějící služby 
Zástupci obcí se měli dále možnost vyjádřit k ostatním nebo specifickým službám, které 
na obcích chybí či u nich nepůsobí. Obce se vyjádřily, že u nich nepůsobí určitá forma 
Oddlužovací společnosti. Téměř 78,6 % obcí uvedlo, že nepůsobí žádná oddlužovací 
společnost, 14,3 % uvedlo, že neví a jen necelá desetina (7,1 %) odpovědělo, že zdarma 
působí, jak je uvedeno v grafu níže. 

Graf: Působnost oddlužovací společnosti (%, N=14) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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Požadavky na metodickou podporu a pomoc 

Obce sdělovaly své názory na metodickou podporu a administrativní pomoc. Již 
v předchozí části výzkumného šetření bylo uvedeno, že by obce přivítaly zejména 
zvýšení kapacity již existujících služeb s ohledem na index potřebnosti 2,07 a dále větší 
spolupráci navzájem mezi obcemi. Požadavky byly upřesněny také volnou formou 
prostřednictvím vlastních výroků obcí, konkrétně: 

• Domnívám se, že sociální služby jsou doménou především měst a na obce už 
nezbyde. 

• Dobrá je spolupráce s úřadem práce na projektu VPP. 
• Nevstřícný přístup zejména některých zaměstnanců ÚP Litovel. 

Většina obcí zároveň hodnotila spolupráci s různými orgány a institucemi v rámci 
metodické podpory. Nejlépe hodnotila spolupráci s městem Litovel na školské stupnici  
1 až pět známkou 2,2. Na druhém místě hodnotila spolupráci s Olomouckým krajem 
známkou 2,3 a na třetím místě se umístil Úřad práce Litovel se známkou 2,4.  Souhrnná 
tabulka a graf se všemi dalšími hodnotami je uveden níže.  

 Tabulka: Hodnocení institucionální metodické spolupráce (na školské stupnici 1 až 5) 

Instituce Index spolupráce 

Od města Litovle 2,2 

Od Olomouckého kraje 2,27 

Od Úřadu práce v Litovli 2,42 

Od ministerstva 2,45 

Od jiných institucí 2,5 

 Zdroj: Sociotrendy 

 

Graf: Hodnocení institucionální metodické spolupráce  
(Hodnocení na školské stupnici 1 až 5) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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6.3.4. Podpora veřejné informovanosti 
S ohledem na požadavek zvyšující se informovanosti občanů byly obcím kladeny dotazy 
na různou šíři veřejné informovanosti. Obce se vyjadřovaly k celé řadě zveřejňovaných 
informací, které umísťují na svém webu a týkají se života obyvatel přímo i nepřímo 
v souvislosti s potřebami nebo využívanými sociálními službami. 

V první řadě byl vznesen dotaz na obce v souvislosti se zpracovaným strategickým 
dokumentem, který by obsahoval též kapitolu sociální oblasti a byl zveřejněn. Více než 
polovina souboru obcí uvedla, že takto specifikovaný strategický dokument nemá, tedy  
85,8 % obcí výzkumného souboru. Necelá desetina obcí uvedla, že takový strategický 
dokument nemá, ale připravuje se, tedy 7,1 % obcí. Obdobně necelá desetina (7,1 %) 
obcí uvedla, že takový strategický dokument má a je též zveřejněn. Souhrnný graf s údaji 
je uveden níže.  

Graf: Výskyt a zveřejnění strategického dokumentu, který obsahoval i sociální oblast 
(N=14) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

Obce se vyjadřovaly, zda disponují určitou obecně závaznou vyhláškou nebo nařízením 
na ochranu obyvatel. Zde většina obcí uvedla, že takovou vyhlášku nemá k dispozici 
(57,2 %). Necelá desetina obcí (7,1 %) vyhlášku připravuje a větší třetina oslovených 
obcí (35,7 %) vyhlášku má. Souhrnný graf s údaji je uveden níže.  

Graf: Výskyt obecně závazné vyhlášky nebo nařízení na ochranu obyvatel. 
(N=14) 

 

Zdroj: Sociotrendy 
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U obcí bylo také zjišťováno, zda mají obecně závaznou vyhlášku nebo nařízení ohledně 
přidělování obecních bytů. Zde drtivá většina obcí uvedla, že takovou vyhlášku nemá 
zpracovanou (92,9 %). Necelá desetina obcí uvedla bez odpovědi (7,1 %). Souhrnný graf 
s údaji je uveden níže.  

Graf: Výskyt obecně závazné vyhlášky nebo nařízení na přidělování obecních bytů 
(N=14) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Obce se vyjadřovaly i k otázce, zda disponují obecními byty. Polovina souboru uvedla, že 
má k dispozici obecní byty (50 %) a disponuje celkem 495 byty. Druhá polovina uvedla, 
že obecní byty k dispozici nemá (50 %). Souhrnný graf s údaji je uveden níže.  

 

Graf: Dispozice obecních bytů na obcích (N=14) 

 

Zdroj: Sociotrendy 

   

6.3.5. Ekonomická situace obcí 
S ohledem na prioritní oblasti Akčního plánu Olomouckého kraje, který je prováděcím 
předpisem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 
2018-2020 a v souladu s Minimálními kritérii plánování rozvoje sociálních služeb na 
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krajské úrovni, je nezbytné rozvíjet součinnost a finanční participaci obcí na zajištění 
dostupnosti svého území sociálními službami. U obcí na Litovelsku byly zjišťovány 
jednak celkové finanční náklady obcí, jednak finanční náklady, které jsou vydávány na 
oblast sociálních služeb v obcích. 

Níže jsou předloženy souhrnné údaje odrážející celkovou ekonomickou situaci obcí ve 
vztahu k obyvatelstvu a službám, které jsou zaokrouhleny v tisíci korunách. 

Celkově ekonomická situace obcí ve vztahu k obyvatelstvu a službám na Litovelsku pro 
rok 2017 je následující: 

• Průměrné náklady na obec jsou 23 110 tis. Kč 5. 
• Nejvyšší náklady má Litovel: 198 857 tis. Kč. 
• Nejnižší náklady má obec Olbramice: 2 391 tis. Kč.  
• Polovina obcí (50 %) vynakládá částky v rozmezí 3 741 tis. – 18 076 tis. Kč.  
• Průměrně obce ročně vynakládají finanční částku připadající z nákladů obce na 

jednoho obyvatele obce staršího 15 let ve výši přibližně 23 tis. Kč.6  
• Na sociální služby je vynakládáno ročně cca 0,6 % nákladů obce, což je průměrně 

138 tis Kč.7  
 

6.3.6. Shrnutí 
• Výzkumného šetření se účastnilo celkem 14 obcí, což je 70 % (z celkového počtu 

20 oslovených obcí na Litovelsku). 

• Více než dvě pětiny (46,3 %) obcí uvedly, že občané informace o službách spíše 
nebo rozhodně mají, nepravidelné informace má více než třetina obyvatel. 

• Do nejohroženější skupiny, dle vyjádření téměř všech oslovených obcí, patří 
cílová skupina Osoby sociálně vyloučené, v krizi a se závislostmi. Na druhém místě 
dle obcí je uvedena cílová skupina Senioři a osoby se ZP.  

• Obce vnímají zásadní a nevýhodnou situaci v oblastech krátkodobých změn  
a financování sociálních služeb. Na prvním místě s ohledem na sociální služby 
uváděla většina obcí, že by se měla zvýšit kapacita již existujících služeb. Na 
druhém místě se umístil názor na větší ochotu ke sponzorování sociálních služeb  
a na třetím místě je vnímána jako potřebná větší spolupráce navzájem mezi 
obcemi. 

                                                        

 

5 Data pro jednotlivé obce ORP Litovel byla zjištěna z veřejných zdrojů:  
https://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00288659#prehled 
6 Podíly finančních částek „na hlavu“ z výdajů na sociální služby uvedeny nejsou, protože řada obcí 
finanční částky zaměřené na sociální služby a zaměstnanost ve svých výkazech neuvádí. 
7 U jedenácti obcí Litovelska (55 % z 20 obcí) nebyla zjištěna výše finanční částky, který by byla explicitně 
vydávaná na sociální služby. 
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• S ohledem na chybějící a potřebné služby, zástupci obcí vnímají z pohledu občanů 
nedostatek zejména u dostupné lékařské péče, kterou vnímá jako potřebnou 
většina respondentů. Dále požadují rozšíření poradenství pro různé oblasti života 
(sociální, sociálně právní, zdraví, právní, získání bytu, výchova dětí, vedení 
domácnosti, učení dítěte, k domácímu násilí apod.). Na třetím místě je vnímána 
potřebná podpora dobrovolnictví. 

• Většina obcí hodnotila kladně spolupráci s různými orgány a institucemi v rámci 
metodické podpory v oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti. Nejlépe hodnotila 
spolupráci s městem Litovel. Na druhém místě hodnotila spolupráci 
s Olomouckým krajem. 

• Na sociální služby je vynakládáno obvykle ročně necelé procento (cca 0,6 %) 
nákladů obce, tedy 138 tis. Kč. 

• Průměrně obce ročně vynakládají finanční částku připadající z nákladů obce na 
jednoho obyvatele obce staršího 15 let ve výši přibližně 23 tis. Kč. 

 

6.4. Analýza finančních toků do sociálních služeb 

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

• příjmu od uživatelů (úhrada za stravu, ubytování a péči s využitím příspěvku na 
péči apod.), 

• veřejných zdrojů: 
• z dotačních řízení ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a obce8 (MPSV, Kraj, 

financování prostřednictvím příspěvkových organizací a dotačních programu 
daného města),  

• z příjmu od zdravotních pojišťoven (u služeb, kde to zákon o sociálních službách 
stanovuje), 

• ze Strukturálních fondů Evropské unie,  
• nadací a nadačních fondů, sponzorů, sbírek, výnosem z reklamy a dalších dárců. 

Jednotliví poskytovatelé služeb, kteří splňují podmínky registrace k poskytování 
sociálních služeb, mají s platností zákona o sociálních službách rovný přístup ke všem 
finančním zdrojům. 

V rámci výzkumu poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících byly zjišťovány 
finanční toky do sociálních služeb, které zahrnují: 

• Dotace od EU  
• Dotace od státu  

                                                        

 

8 Finanční prostředky by měly být rozdělovány mezi jednotlivé poskytovatele sociálních 

služeb v souladu se schváleným komunitním plánem rozvoje sociálních služeb v daném 

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

Finanční toky do sociálních služeb za roky 2016 a 2017 jsou uvedeny s ohledem na jejich 
formy v grafech níže. U sociálních služeb byl zaznamenán od předcházejícího 
sledovaného roku určitý nárůst celkových příjmů. 

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

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

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

 

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

 

Zdroj: Sociotrendy 

 

Graf: Finanční toky do navazujících služeb v tis. Kč 

 

Zdroj: Sociotrendy 

Finanční toky do služeb s ohledem na obvyklé příjmy celkově v tis. Kč jsou uvedeny 
v grafu níže. S ohledem na předcházející sledované období, tj. rok 2016, zdroje 
finančních prostředků roku 2017 přicházející do sociálních služeb mírně narůstají. 

Celkově lze konstatovat, že s nejvyššími finančními prostředky disponují pobytové 
služby s obvyklou částkou v roce 2017 okolo 27 753 tis. Kč, v roce 2016 se jednalo  
o částku 25 319 tis. Kč. 

351 Kč 

396 Kč 

176 Kč 
198 Kč 

 -   Kč

 50 Kč

 100 Kč

 150 Kč

 200 Kč

 250 Kč

 300 Kč

 350 Kč

 400 Kč

 450 Kč

2016 Příjmy 2017 Příjmy

součet průměr

6 489 Kč 
6 989 Kč 

2 163 Kč 2 330 Kč 

 -   Kč

 1 000 Kč

 2 000 Kč

 3 000 Kč

 4 000 Kč

 5 000 Kč

 6 000 Kč

 7 000 Kč

 8 000 Kč

2016 Příjmy 2017 Příjmy

součet průměr



 
49 

 
 

Následují služby terénní s obvyklou roční částkou v roce 2017 okolo 1 336 tis. Kč, v roce 
2016 se jednalo o částku 1 086 tis. Kč. Dále terénní kombinované s obvyklou částkou 
198 tis. Kč v roce 2017, v roce 2016 se jednalo o částku 176 tis. Kč. Navazující služby 
disponovaly v roce 2017 s obvyklou částkou 2 330 tis. Kč, v roce 2016 s částkou 2 163 
tis. Kč. 

6.4.1. Shrnutí 
• Výzkumného šetření se účastnilo 17 sociálních služeb vč. služeb návazných 

z celkového počtu 25 služeb na Litovelsku.  
• Největší podíl souboru tvořily více než čtvrtinou církevní organizace. Necelou 

čtvrtinu shodně tvořily obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace 
kraje. Následně necelou pětinou byly v šetření zastoupeny zapsané spolky. 
Necelou desetinou uzavíraly soubor příspěvkové organizace obcí.  

• Největší podíl tvořily terénní služby ve výši dvou pětin. Druhý největší podíl 
představovaly pobytové služby, které tvořily téměř třetinu souboru. Navazující 
služby zaujímaly v souboru necelou pětinu. Shodně necelou desetinu služeb 
tvořily kombinované služby a ambulantní. 

• Polovina poskytovatelů služeb má zajištěnou bezbariérovost, nicméně desetina 
souboru ji zajištěnou nemá, přičemž uvádí, že zajištění bezbariérové obslužnosti 
v rámci poskytování služeb by bylo vhodné. Třetina bezbariérovost nepožaduje 
s ohledem na povahu služby a jedná se především o terénní služby.  

• Více než polovina služeb uvedla vyrovnanou kapacitu s poptávkou. Více než 
čtvrtina služeb uvedla, že poptávka převyšuje možnosti kapacity. Kapacity služeb 
na Litovelsku s ohledem na stav bude třeba v budoucnu posílit, což se týká 
zejména služeb pro seniory, domovů se zvláštním režimem, dluhového 
poradenství a odlehčovacích služeb. 

• Více než dvě pětiny služeb na Litovelsku uvedly, že je služba poskytována 
okamžitě. Necelá pětina služeb je poskytnuta do dvou až tří dnů. Dále desetina 
služeb je poskytnuta do jednoho roku.  

• Na Litovelsku jsou sociální pracovníci schopni registrovanou službu nabídnout 
minimálně 349 klientům služby pobytové, minimálně 15 klientům služby terénní, 
minimálně 7 klientům kombinovaných služeb „terénní – ambulantní“, minimálně  
4 klientům kombinované služby terénní – ambulantní a minimálně 33 klientům 
služeb navazujících.  

• Chybějící sociální služby či služby navazující v rámci potřebnosti byly uváděny 
zejména služby rozšíření poradenství pro různé oblasti rodinného života s nejvyšší 
hodnotou potřebnosti, dále vybudování bytů pro krátkodobé bydlení pro občany  
v životní krizi a na třetím místě uváděli služby pro občany v krizi. Na dalších 
místech se jednalo o bydlení pro seniory, vybudování/rozšíření azylových domů, 
dluhové poradenství, služby pro osamělého rodiče s dítětem (dětmi) v krizových 
sociálních situacích (domácí násilí, rozvody apod.), podpora dobrovolnictví, 
rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny, bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením. 

• Nejproblémovější oblastí se u služeb poskytovaných primárně pro všechny cílové 
skupiny jeví oblast finanční zejména ve smyslu stabilního financování z MPSV ČR, 
kraje i města Litovel. Dále s ohledem na poskytování fakultativní služby, která 
není podporována běžnými finančními toky sociálních služeb. V rámci 
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financování byl také uveden problém nedostatečné finanční úhrady za provedené 
výkony od zdravotních pojišťoven. Na druhém místě se řadily personální 
problémy, které jsou nejčastěji popisovány jako nedostatečný počet personálu. 
Na třetím místě se umístily materiální problémy zejména ve smyslu chybějících 
vhodných prostor, možností parkování klientů, bariérovost objektu apod.  

• Co se týče efektivity různých forem dárcovství pro získání dalších finančních 
zdrojů pro provoz služeb, jako nejefektivnější forma byly zejména uváděny 
veřejné sbírky. Na druhém místě charitativní akce, na třetím dary a sponzoring  
a na posledním místě se jednalo o dárcovské SMS.  

• Situaci v oblasti služeb by mohlo zlepšit dlouhodobé financování sociálních 
služeb, zjednodušení podmínek pro získání dotací a grantů, dále větší ochota ke 
sponzorování sociálních služeb a větší spolupráce obcí s poskytovateli sociálních 
služeb. 

• V sociálních službách a službách navazujících pracuje na Litovelsku minimálně 
299 pracovníků, dle údajů poskytnutých 17 službami v rámci dotazníkového 
šetření. Jedná se o odborný personál (213 osob) a provozní personál (86 osob) 
v minimálních počtech. 

• Kvalifikace a vzdělávání pracovníků je průběžně zvyšována prostřednictvím 
nejrůznějších vzdělávacích seminářů, kurzů apod. Pro pracovníky zejména 
v sociální oblasti je důležitá pravidelná kvalitní supervize. Nejvíce služeb využívá 
akreditované vzdělávací programy, následují školení a supervize. 

• V rámci finančních toků do sociálních služeb s ohledem na obvyklé příjmy v rámci 
období 2016 a 2017 finanční prostředky přicházející do sociálních služeb mají 
růstovou tendenci. Nejvyššími finančními prostředky disponují pobytové služby  
s obvyklou částkou okolo 25 319 tis. Kč v roce 2017. Následují služby terénní  
s obvyklou roční částkou v roce 2017 okolo 1 336 tis. Kč, terénní kombinované  
s obvyklou částkou 198 tis. Kč v roce 2017 a navazující služby, které disponovaly 
v roce 2017 s obvyklou částkou 2 330 tis. Kč. 

 

6.4.2. Sociotechnická doporučení 
Následující doporučení jsou formulovaná ve vztahu k prioritním oblastem Akčního 
plánu Olomouckého kraje, tak i v souladu s Minimálními kritérii plánování rozvoje 
sociálních služeb na krajské úrovni Olomouckého kraje. Dále na základě aktuálních 
výsledků výzkumného šetřeními uživatelů sociálních služeb a veřejnosti, obcí  
a poskytovatelů sociálních služeb.  

Doporučení podporující akční plán 

• Doporučujeme podporovat stávající síť sociálních služeb a služeb navazujících 
s ohledem na dané počty služeb. 

• Doporučujeme rozšířit pečovatelské služby a služby osobní asistence podporující 
soběstačnost jedince prostřednictvím osobní asistence a odlehčovací služby 
terénní i pobytovou formou, zejména s ohledem na finanční participací obcí na 
zajištění dostupnosti služeb na Litovelsku. 

• Vzhledem k prioritním oblastem a výsledkům výzkumného šetření u zadavatelů 
služeb doporučujeme pokračovat v komunikaci se všemi obcemi a zejména  
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i s těmi, které ze svých nákladů zatím nevynakládají finanční prostředky na 
sociální služby s cílem zvýšit zájem obcí spolupodílet se na řešení problémů 
svých občanů.  

• Navrhujeme podpořit možnosti zvyšování komunikace obcí směrem k veřejnosti 
prostřednictvím obecně závazných vyhlášek nebo nařízení, např. na ochranu 
obyvatel, s ohledem na přidělování obecních bytů apod., případně s ohledem 
strategický dokument, který by obsahoval též kapitolu sociální oblasti.  

• Vhodnými způsoby (např. zajištěním různých prezentačních akcí) podporovat 
rozšíření informovanosti o sociálních službách a možnostech jejich využití nejen 
pro obyvatele obcí, ale směrem i k odborné veřejnosti (ve zdravotnictví, 
institucích apod.)  

• V souladu s prioritními oblastmi Akčního plánu OK je doporučena podpora 
pobytových sociálních služeb komunitního typu určených seniorům se sníženou 
soběstačností respektující individuální potřeby a přibližující život jejich 
přirozenému sociálnímu prostředí. Služby komunitního typu by bylo možno 
využít nejen pro seniory, ale i pro jiné potřebné cílové skupiny prostřednictvím 
tzv. „Komunitních domů“. V těchto prostorách by se nacházely jak pobytové 
služby dlouhodobého typu pro seniory či potřebné občany, tak prostory pro 
komunitní aktivity občanů dané lokality, např. v rámci denních center. 

• Rozvíjet potenciál pro dobrovolnictví, pro které v současnosti na Litovelsku chybí 
institucionální zastřešení.  

 

Zajistit dostupnost následujících sociálních služeb a odpovídajících aktivit, které byly 
poskytovateli služeb uvedeny jako důležité a které jsou strukturované s ohledem na 
cílové skupiny.  

 

Pro cílovou skupinu Děti, mládež a rodina 

• Podporovat rozvoj dostupného a sociálního bydlení, zejména malometrážních 
bytů pro potřebné rodiny.  

• Podporovat zajištění krizového a azylového bydlení pro rodiny s dětmi v bytové 
nouzi.  

• Podporovat jednání k zajištění dostatečného počtu klinických psychologů  
a psychiatrů pro děti.  

 

Pro cílovou skupinu Senioři a osoby se zdravotním postižením  

• S ohledem na demografickou situaci poukazující na nárůst stárnoucí populace 
podporovat zajištění vhodných malometrážních bytů pro seniory.   

• S ohledem na nedostatek finančně dostupných pobytových služeb pro seniory 
podporovat aktivity směřující k jejich zajištění, tedy podporovat rozšíření 
kapacity služeb domovů pro seniory.  

• Podporovat rozšíření kapacity terénní pečovatelské a asistenční služby v obcích.  
• Podporovat zajištění odlehčovací (respitní) služby terénní i pobytovou formou.  
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Pro cílovou skupinu Osoby sociálně vyloučené, v krizi a se závislostmi  

• Zajistit dostupnost malometrážních bytů s podporou terénních služeb, které by 
byly k dispozici pro nízkopříjmové osoby.   

• Zajistit dostupnost nocleháren jejich zřízením.   
• Rozšíření služeb zaměřených na prevenci a řešení problémů osob z uvedené 

cílové skupiny. - Podporovat zřízení nízkoprahového denního centra (hygiena, 
šatník, základní potravinová pomoc). 

• Ve spolupráci s aktivitami v rámci probíhajících projektů Olomouckého kraje 
zajistit informovanost o drogové scéně v obcích ORP.  

• Pro osoby s různými typy závislostí, které nejsou soběstačné, nejsou seniorského 
věku a nemají nárok na výplatu důchodu řešení je v azylových domech cílených 
pro seniory vyjednat levnější typ služby, větší pokoje apod.  

  

IV. NOSNÁ ČÁST 

7. SWOT ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SOCIÁLNÍ OBLASTI NA SO ORP 
LITOVEL 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 Fungující sociální služby: 
• Domov pro seniory Červenka p.o. 
• Domov pro osoby se zdravotním postižením: Nové Zámky PSS, p.o. 
• Domov se zvláštním režimem: Bílsko o.p.s. 
• Domov se zvláštním režimem: Nové Zámky PSS, p.o. 
• Chráněné bydlení: Nové Zámky PSS, p.o.  
• Terénní pečovatelská služba pro celé ORP – Charita Šternberk, středisko 

Litovel 
• Osobní asistence: Podané ruce – osobní asistence, z.s. 
• Odborné sociální poradenství: SONS ČR, z.s. 
• Společnost Podané ruce o.p.s. - Centrum komplexní péče, poradna 
• Charitní poradna Nedlužím 
• SASRD : Jirolo – Srdíčko, Charita Šternberk, středisko Litovel 
• Člověk v tísni o.p.s. terénní programy a sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 
• Ecce Homo, Šternberk, z.s. 
• Společnost Podané ruce o.p.s. - Terénní služby pro drogově závislé (pouze 

Litovel) 
 Fungující návazné služby: 

• Mateřské centrum - Charita Šternberk, středisko Litovel 
• Domácí zdravotní péče - Charita Šternberk, středisko Litovel 
• Půjčovna kompenzačních pomůcek -  Charita Šternberk, středisko Litovel 
• Seniorklub – pod Radou Města Litovle 
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• Klub mladých – pod DDM 
• ZŠ – preventivní protidrogové programy pro žáky 
• Senior taxi 
• Bezbariérová ZŠ Vítězná, Litovel a MŠ Gemerská 
• Lesní klub Mloček – Bouzov, Kozov 
• Dětská skupina Aktiváčci - Senice na Hané 
• Rodinné centrum a Lesní školka Hájenka - Bílá Lhota 
• ZŠ mají projekt Šablony – zajištěné doučování mmj. – pouze omezenou 

dobu dle projektů 
 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatečná kapacita terénní pečovatelské a asistenční služby v obcích ORP 
Litovel 

 Malá informovanost obyvatelstva o sociálních službách, zejména v obcích ORP 
 Výskyt nepřizpůsobivých osob (různé typy závislostí) zejména u Alberta  

a polikliniky, chybí nízkoprahové denní centrum (hygiena, šatník, základní 
potravinová pomoc) 

 Není dostatečně zmapovaná (z hlediska kapacity Společnost Podané ruce o.p.s.) 
situace drogové scény v obcích ORP 

 Chybí zařízení, které by poskytovalo respitní (odlehčovací) služby – terénní  
i pobytová forma 

 Chybí malometrážní byty pro seniory a nízkopříjmové osoby a rodiny, krizové 
byty, noclehárna, 

 Chybí informace o skutečném stavu žádostí do domovů pro seniory - centrální 
evidence žádostí v Olomouckém kraji 

 Nedostatek finančně dostupných pobytových služeb pro seniory 
 Chybí víceleté financování sociálních služeb 
 Nedostatek klinických psychologů a psychiatrů pro děti 
 Chybí lékařská pohotovost, časté komplikace při komunikaci se záchranáři 

(vyhodnocení život ohrožujícího stavu klienta) 
 Nedostatečná kapacita pracovníků pro doučování žáků Speciální ZŠ 
 Nezmapovaná situace volnočasových aktivit dětí a mládeže z nízkopříjmových 

rodin celé ORP 
 Nezmapovaná potřebnost - jesle (dětské skupiny) 
 Nezmapovaná situace v cílové skupině ZTP (výše příspěvku na péči nepokryje 

náklady na asistenta/odlehčovací služby v případě, že pečovatel je samoživitel) 
 Nezmapovaná potřebnosti APK v obcích ORP 
 Nezmapovaná potřebnost doučování v obcích ORP 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Zjištění skutečné potřebnosti terénní pečovatelské a asistenční služby 
 Zpracování E-katalogu a další formy prezentací v ORP 
 Hledání řešení eliminace průvodních charakteristik u nepřizpůsobivých osob 

(včetně zdravotních rizik) 
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 Možnost aktivního hledání vhodných míst pro umístění letáků pro osoby se 
závislostmi a v krizi 

 Výzkum potřebnosti sociálních služeb (drogová scéna) v obcích ORP a depistáž 
pracovníků terénní programů 

 Přístup poskytovatelů pobytových služeb k připravované centrální databázi 
čekatelů v Olomouckém kraji 

 Možnost jednání o slevách či příspěvcích pro osoby ZTP s MÚ Litovel 
 Možnost výstavby/přestavby malometrážních bytů pro seniory a nízkopříjmové 

osoby a rodiny 
 Vyhledat vhodného poskytovatel terénní respitní péče (Konice, Zábřeh) 

 

OHROŽENÍ 

 Nedostatek finančních prostředků na provozování sociálních služeb 
 Nedostatek vhodných kvalifikovaných pracovníků 
 Změny v legislativě 

 

 

8. VIZE 
 

 

 

 

9. PŘEHLED PRIORIT, CÍLŮ A OPATŘENÍ 
Jednotlivé priority, cíle a opatření byly stanoveny na základě skutečné potřebnosti 
zjištěné v rámci analytické fáze. Každá priorita je pak dále členěna tak, aby sociální 
služby byly odděleny od služeb návazných.  

Legenda k obsahu opatření: 

• Všechna opatření odkazují na § znění sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 

• Potřebnost je odkazována na Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb 
navazujících na Litovelsku (Sociotrendy s.r.o.), (dále jen Výzkum potřebnosti), 
který je dostupný v plném znění na stránkách města: 
https://www.litovel.eu/cs/mesto/socialni-sluzby/komunitni-
planovani/vyzkum-potrebnosti-socialnich-sluzeb-a-sluzeb-navazujicich-na-
litovelsku.html a na Sociodemografickou analýzu dostupnou na stránkách města: 
https://www.litovel.eu/filemanager/files/419489.pdf . 

• Ekonomická část jednotlivých opatření je zpracována v prováděcím předpise, tzv. 
Akčním plánu, na následující rok. 

Existující funkční síť časově a místně dostupných sociálních a návazných služeb 

na území SO ORP Litovel. 

https://www.litovel.eu/cs/mesto/socialni-sluzby/komunitni-planovani/vyzkum-potrebnosti-socialnich-sluzeb-a-sluzeb-navazujicich-na-litovelsku.html
https://www.litovel.eu/cs/mesto/socialni-sluzby/komunitni-planovani/vyzkum-potrebnosti-socialnich-sluzeb-a-sluzeb-navazujicich-na-litovelsku.html
https://www.litovel.eu/cs/mesto/socialni-sluzby/komunitni-planovani/vyzkum-potrebnosti-socialnich-sluzeb-a-sluzeb-navazujicich-na-litovelsku.html
https://www.litovel.eu/filemanager/files/419489.pdf
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Priorita A: Zajištění komplexu sociálních služeb a návazných služeb vedoucích ke 

zkvalitnění života seniorů a osob se zdravotním postižením 

Priorita B: Zajištění komplexu sociálních služeb a návazných služeb vedoucích ke 

zkvalitnění života rodin, dětí a mládeže 

Priorita C: Zajištění komplexu sociálních služeb a návazných služeb vedoucích ke 

zkvalitnění života osob sociálně vyloučených a osob v krizi 

Priorita D: Systémová opatření pro všechny cílové skupiny 

 

Priorita A: Zajištění komplexu sociálních služeb a návazných služeb vedoucích ke 

zkvalitnění života seniorů a osob se zdravotním postižením 
 

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

1.1 
Transformace stávající služby – Domov se zvláštním režimem (§ 50) Nové 
Zámky – poskytovatel sociálních služeb p.o.  

1.2 
Rozšíření a zkvalitnění stávající služby – Chráněné bydlení (§ 51) Nové 
Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o. 

1.3 
Transformace stávající služby – Domov pro osoby se zdravotním 
postižením (§ 48) Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o. 

1.4 
Zachování sociální služby Domova se zvláštním režimem Bílsko o.p.s. (§ 
50) 

1.5 Zachování a rozvoj stávající služby Domov pro seniory Červenka, p. o. (§ 49) 

1.6 
Zachování a rozvoj Terénní pečovatelské služby (§ 40) pro seniory Charity 
Šternberk, středisko Litovel  

1.7 
Zachování terénní služby - osobní asistence (§ 39) pro občany ORP Litovel 
Podané ruce 

 

Cíl 2. 
Zachování a rozvoj a vznik nových návazných služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

2.1 
Zachování a rozvoj Domácí zdravotní péče Charity Šternberk, středisko 
Litovel  

2.2 Zachování a rozvoj služby pro přepravu seniorů 
2.3 Zachování a rozvoj činnosti Seniorklubu Litovel 
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Priorita B: Zajištění komplexu sociálních služeb a návazných služeb vedoucích ke 

zkvalitnění života rodin, dětí a mládeže 

 

Cíl 1: 
Zachování a podpora zkvalitňování sociálních služeb pro rodinu, děti a 
mládež 

1.1 
Udržení a rozvoj Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) 
Charity Šternberk, středisko Litovel 

1.2 
Zachování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) 
Člověk v Tísni, o.p.s. 

 

Cíl 2: 
Zachování a podpora zkvalitňování návazných služeb pro rodinu, děti a 
mládež 

2.1 
Udržení a rozvoj Mateřského centra Rybička Charity Šternberk, středisko 
Litovel 

2.2 

Zachování a adaptace Klubu mladých v Litovli dle aktuální potřebnosti 
vytvořením širokého spektra nabídky volnočasových aktivit v klubu pro 
děti a mládež z Litovle a okolí, se zachováním nízkoprahovosti, s důrazem 
na aktivní přístup dětí a mládeže k trávení volného času v rámci činnosti 
klubu a zachování prostoru pro spontánní činnost. 

 

Priorita C: Zajištění komplexu sociálních služeb a návazných služeb vedoucích ke 

zkvalitnění života osob sociálně vyloučených a osob v krizi 

 

Cíl 1: 
Zachování a podpora zkvalitňování sociálních služeb pro osoby sociálně 
vyloučené a osoby v krizi 

1.1 Zachování služby Terénní programy (§ 69) Člověk v tísni, o.p.s. 

1.2 
Zachování a rozvoj služby „Terénní programy v Olomouci“ terénních 
programů (§ 69) pro uživatele drog (streetwork) v Litovli - Společnost 
Podané ruce o. p. s. 

 

Cíl 2: 
Podpora vzniku a zachování návazných služeb pro osoby sociálně 
vyloučené a osoby v krizi 

2.1 
Zřízení Krizového bytu k zajištění přechodného bydlení pro osoby, které se 
ocitly v krizi – Charita Šternberk – středisko Litovel 

2.2 
Zřízení Centra hygieny pro osoby bez přístřeší – Charita Šternberk – 
středisko Litovel 

2.3 
Zachování návazné služby – resocializační programy a akreditované 
probační programy – Člověk v tísni o.p.s. 

2.4 
Podpora školní úspěšnosti žáků v rodinách, které jsou ohroženy sociálním 
vyloučením - Ecce Homo Šternberk z.s. 

2.5 
Zapojení neaktivních osob do projektů na podporu zaměstnanosti - Ecce 
Homo Šternberk z.s. 
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Priorita D: Systémová opatření mající vliv na všechny cílové skupiny 

 

Cíl 1: 
Zachování a podpora zkvalitňování sociálních služeb pro všechny 
cílové skupiny 

1.1 
Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství (§ 37) Dluhové 
poradny Nedlužím Charity Šternberk, středisko Litovel 

 

Cíl 2: 
Podpora společných aktivit vedoucích ke zkvalitnění života na SO ORP 
Litovel 

2.1 
Výstavba cenově dostupných malometrážních bytů pro seniory a rodiny 
s nízkými příjmy v Litovli 

2.2 
Udržení a zkvalitnění informačního systému o sociálních a návazných 
službách 

2.3 Podpora spolupráce obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb 
 

 

10. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

10.1. Popis cílové skupiny 
Cílovou skupinu Seniorů tvoří z hlediska zákona 108/20006 Sb. o sociálních službách 
občané, muži i ženy, 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.  

Cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením tvoří z hlediska zákona 108/20006 
Sb. o sociálních službách osoby se zdravotním postižením tělesným, mentálním, 
duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou 
činit člověka závislým na pomoci jiné osoby. Do této cílové skupiny jsou řazeny:  

• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se zrakovým postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s jiným postižením  
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10.2. Cíle a opatření 

Priorita A: Zajištění komplexu sociálních služeb a návazných služeb vedoucích ke zkvalitnění 

života seniorů a osob se zdravotním postižením 

 

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

Opatření 1.1 
Transformace stávající služby – Domov se zvláštním režimem (§ 50)  
– Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb p.o. 

Popis opatření 

Identifikátor: 9398030 

Cílová skupina: lidé s mentálním postižením a s psychickým 
onemocněním 

Forma poskytování služby: pobytová 

Provozní doba: nepřetržitá 

Dopad na cílovou skupinu: Snížením počtu klientů v domácnosti 
služby se zvýší podpora uživatelů v jejich specifických individuálních 
životních potřebách při současném respektování jejich důstojnosti  
a práv.  

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti9 str. 84  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

Na základě procesu Transformace sociálních služeb poskytovatel 
provedl analýzu dotazníků "Zjišťování míry nezbytné podpory 
uživatele pro účely transformace sociální služby" z nichž vyvstala 
potřeba této služby pro uživatele využívající službu DZR. Ve spolupráci 
se zřizovatelem Olomouckým krajem se vytvořil plán aktivity 
k naplnění opatření: 

01/2018–12/2018 – zakoupení jednoho domu na rekonstrukci  
a pozemku na výstavbu nového domu pro sociální službu DZR 
01/2019–06/2020 – podání žádosti o snížení stávající kapacity 
sociální služby DZR z 44 klientů na 18 klientů 
01/2019–06/2021 – rekonstrukce domu a výstavba domu pro sociální 
službu DZR s celkovou kapacitou 18 klientů 
06/2020–12/2021 – zahájení poskytování sociální služby v nově 
zrekonstruovaném a nově postaveném domě DZR 

                                                        

 

9 Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na Litovelsku 2019 odkaz: 
https://www.litovel.eu/cs/mesto/socialni-sluzby/komunitni-planovani/vyzkum-potrebnosti-socialnich-sluzeb-a-
sluzeb-navazujicich-na-litovelsku.html   

https://www.litovel.eu/cs/mesto/socialni-sluzby/komunitni-planovani/vyzkum-potrebnosti-socialnich-sluzeb-a-sluzeb-navazujicich-na-litovelsku.html
https://www.litovel.eu/cs/mesto/socialni-sluzby/komunitni-planovani/vyzkum-potrebnosti-socialnich-sluzeb-a-sluzeb-navazujicich-na-litovelsku.html
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Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet klientů 44 44 24 18 18 

   

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitel, Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o. 

 

 

Opatření 1.2 
Rozšíření a zkvalitnění stávající služby – Chráněné bydlení (§ 51) Nové 
Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o. 

Popis opatření 

Identifikátor: 7314180 

Cílová skupina: lidé s mentálním postižením s nízkou mírou podpory 

Forma poskytování služby: pobytová 

Provozní doba: 07:00 – 19:00 hodin 

Dopad na cílovou skupinu:  

Rozšíří se nabídka na základě individuálních potřeb a požadavků 
uživatele. V rámci podpory samostatnosti a rozvoje dovedností 
uživatele se podpora bude poskytovat jen v nezbytné míře. Pracovníci 
zařízení budou uživateli větší oporou, rádcem a důvěrníkem. 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 50-58 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

Na základě procesu Transformace sociálních služeb poskytovatel 
provedl analýzu dotazníků "Zjišťování míry nezbytné podpory 
uživatele pro účely transformace sociální služby" z nichž vyvstala 
potřeba této služby pro uživatele využívající službu CHB. Ve spolupráci 
se zřizovatelem Olomouckým krajem se vytvořil plán aktivity 
k naplnění opatření: 

01/2018–12/2018 – zakoupení dvou RD pro sociální službu CHB 
01/2019–06/2019 – podání žádosti o rozšíření stávající kapacity 
sociální služby CHB ze 17 klientů na 33 klientů 
01/2019–06/2020 – rekonstrukce dvou RD a vybudování čtyř 
samostatných domácností pro sociální službu CHB s celkovou 
kapacitou 16 klientů 
07/2020–12/2020 – zahájení poskytování sociální služby ve dvou 
nově zrekonstruovaných RD pro 16 klientů CHB 
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Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet klientů 17 17 33 33 33 
 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitel, Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o. 

 

Opatření 1.3 
Transformace stávající služby – Domov pro osoby se zdravotním 
postižením (§ 48) Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o. 

Popis opatření 

Identifikátor: 9398030 

Cílová skupina: lidé s mentálním postižením se střední a vysokou 
mírou podpory 

Forma poskytování služby: pobytová 

Provozní doba: nepřetržitá 

Dopad na cílovou skupinu: Snížením počtu klientů v domácnosti se 
zvýší podpora uživatelů v naplňování základních životních potřeb  
a přání při respektování jejich důstojnosti s ohledem na individuální 
přístup. Stabilizuje se rozvoj a udržitelnost individuálních schopností  
a dovedností uživatelů služby při současném respektování jejich 
důstojnosti, tempa a naplňování jejich individuálních potřeb.  

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 50-56 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

Na základě procesu Transformace sociálních služeb poskytovatel 
provedl analýzu dotazníků "Zjišťování míry nezbytné podpory 
uživatele pro účely transformace sociální služby" z nichž vyvstala 
potřeba této služby pro uživatele využívající službu DOZP.  Ve 
spolupráci se zřizovatelem Olomouckým krajem se vytvořil plán 
aktivity k naplnění opatření: 

01/2018–12/2018 – zakoupení domů na rekonstrukci a pozemků na 
výstavbu nových domů pro sociální službu DOZP 
01/2019–06/2020 – podání žádosti o zvýšení stávající kapacity 
sociální služby DOZP z 89 klientů na 94 klientů 
01/2019–06/2021 – rekonstrukce dvou domů a výstavba pěti domů 
pro sociální službu DOZP s celkovou kapacitou 94 klientů 
07/2021–12/2021 – zahájení poskytování sociální služby ve všech 
nově zrekonstruovaných a nově postavených domů DOZP 
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Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet klientů 89 89 89 94 94 

   
Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitel, Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o. 

 

Opatření 1.4 
Zachování sociální služby Domova se zvláštním režimem Bílsko o.p.s. 
(§ 50) 

Popis opatření 

Identifikátor: 4346319 

Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 

Forma poskytování služby: pobytová 

Provozní doba: nepřetržitá 

Dopad na cílovou skupinu: Humanizace a zkvalitnění péče z hlediska 
personálního zajištění služby a podpory aktivizační terapie  
a resocializace klientů. Úprava okolí DZR, modernizace materiálně 
technického zabezpečení. 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 53-56 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2020–12/2022  

• zvýšení počtu pracovníků v přímé péči a soc. pracovníka 
• obsazení pracovní pozice fyzioterapeut (část úvazku, práce na 

dohodu) 
• obsazení pracovní pozice aktivizačního pracovníka - rozšíření 

aktivizace a společenského zapojení (část úvazku, práce na 
dohodu) 

• úprava okolí DZR (chodník, park, ad.) 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet klientů 34 34 34 34 34 

   

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitel – DZR Bílsko, o.p.s. 



 
62 

 
 

Opatření 1.5 
Zachování a rozvoj stávající služby Domov pro seniory Červenka, p. o. 
(§ 49) 

Popis opatření 

Identifikátor: 5411328 

Cílová skupina: senioři 

Forma poskytování služby: pobytová 

Provozní doba: nepřetržitá 

Dopad na cílovou skupinu: 

• Zvýšení kvality poskytované služby 
• Humanizace sociální služby 
• Domov bude mít dvě cílové skupiny 
a/ senioři 
b/ osoby s vybranými neurodegenerativními onemocněními vyžadující 
specifickou úpravu prostředí a individualizovanou péči a přístup. 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti: str. 50-56,  

Sociodemografická analýza10 kap. 2.3, str. 5, 6. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2019-12/2019 - Přístavba domova s cílem reprofilizace části 
pobytové služby, humanizace při poskytování sociální služby, 
vypracování projektové dokumentace 

01/2020–12/2022 - Zajištění finančních prostředků a vlastní realizace 

Předpokládaný 
počet klientů 

 
Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet klientů 165 165 165 176 176 
 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Zřizovatel – Olomoucký kraj - realizátor 

Domov pro seniory Červenka p.o. - Ředitel 

 

 

 

                                                        

 

10 Sociodemografická analýza, odkaz: https://www.litovel.eu/filemanager/files/419489.pdf 

https://www.litovel.eu/filemanager/files/419489.pdf
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Opatření 1.6 
Zachování a rozvoj Terénní pečovatelské služby (§ 40) pro seniory 
Charity Šternberk, středisko Litovel 

Popis opatření 

Identifikátor: 2953384 

Cílová skupina: uživatelé se sníženou soběstačností v základních 
životních dovednostech z důvodu chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby, senioři se sníženou soběstačností z důvodu věku v základních 
životních dovednostech, zejm. se sníženou schopností zajistit péči  
o svou osobu a domácnost 

Forma poskytování služby: terénní 

Provozní doba: Po - Pá: 7.00 - 15.30, s pohotovostní službou na 
mobilním telefonu ve večerních hodinách. V sobotu, v neděli a svátky 
dle provozních možností poskytovatele. 

Dopad na cílovou skupinu: 

Péče je poskytována v domácím prostředí seniorům, lidem nemocným, 
nesoběstačným, tělesně i duševně postiženým, kteří by museli být 
jinak hospitalizováni v nemocnici nebo umístěni v sociálním zařízení.  

Doložení potřebnosti: Výzkum str. 16 (index potřeby), str. 81 a str. 
83-85, Sociodemografická analýza str. 16-19 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2020–12/2022 - poskytování sociální služby 
01/2020-12/2020 obnova vozového parku - 1 auto pro výkon služby 
07/2020 – žádost o navýšení jednotek v Síti sociálních služeb OK pro 
rok 2021 
01/2021-12/2022 rozšíření personálního obsazení pečovatelské 
služby o 0,325 úvazku na soc. pracovníka a 0,525 úvazek pracovníka 
v přímé péči 

Předpokládaný 
počet klientů 

 
Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet klientů 85 90 95 100 100 
 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Charita Šternberk – vedoucí střediska Litovel  
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Opatření 1.7 
Zachování terénní služby - osobní asistence (§ 39) pro občany SO ORP 
Litovel Podané ruce 

Popis opatření 

Identifikátor: 9423114 

Cílová skupina:  
Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku 
Osoby se zdravotním postižením 
Osoby s chronickým onemocněním 
Osoby s chronickým duševním onemocněním 
Osoby se sluchovým a zrakovým postižením 
Osoby s tělesným postižením 
Osoby s mentálním postižením 
Osoby s kombinovaným postižením 
(Od 1 roku věku) 
Forma poskytování služby: Terénní 

Provozní doba: Nepřetržitá  

Dopad na cílovou skupinu: Začleněné osoby se sníženou 
soběstačností do společnosti. Umožnění žít způsobem, který se co 
nejvíce blíží běžnému životu. Naplněné potřeby v přirozeném 
prostředí s důrazem na zachování důstojnosti. 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 16 kap. 1.4 
Požadované sociální služby a služby navazující; str. 31 kap. 2.3 
Požadavky obcí s ohledem na sociální služby a služby navazující. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2020–12/2022 – Zajištění realizace služby osobní asistence 
klientům ORP Litovel 
06/2020-10/2020 – Žádost o navýšení jednotek v Síti pro Olomoucký 
kraj 
01/2021–12/2022 – Navýšení počtu pracovníků v přímé péči dle 
počtu klientů 

Předpokládaný 
počet klientů 

 
Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet klientů 4 4 4 5 5 
 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Podané ruce – osobní asistence - Koordinátor osobní asistence pro 
Olomoucký kraj 
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Cíl 2. 
Zachování a rozvoj a vznik nových návazných služeb pro seniory  
a osoby se zdravotním postižením 

2.1 
Zachování a rozvoj Domácí zdravotní péče Charity Šternberk, středisko 
Litovel  

Popis opatření 

Cílová skupina:   Senioři, osoby se zdravotním postižením 

Forma poskytování služby: terénní 

Provozní doba: Po - Pá: 7:00 – 15:30, mimo základní pracovní dobu dle 
indikace lékaře 

Dopad na cílovou skupinu: Odborná zdravotní péče je poskytována 
v domácím prostředí seniorům, lidem nemocným, nesoběstačným, kteří 
by museli být jinak hospitalizováni v nemocnici nebo umístěni 
v sociálním zařízení. Služba je poskytována pouze na základě poukazu 
od ošetřujícího lékaře. 

Doložení potřebnosti:  Výzkum potřebnosti str. 16 (index potřeby),  
str. 81 a str. 83-85, SDGA str. 16-19 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2020–12/2022 - realizace služby 

Předpokládaný 
počet klientů 

 
Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet klientů 221 230 240 250 260 
 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Charita Šternberk – vedoucí střediska Litovel  
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Opatření 2.2 Zachování a rozvoj služby pro přepravu seniorů v Litovli 

Popis opatření 

Cílová skupina: senioři 

Forma poskytování služby: terénní 

Provozní doba: Po -  Pá: 6.30-15.00 

Dopad na cílovou skupinu: Služba umožňuje občanům Litovle  
a integrovaných obcí, kteří dosáhli věku 65 let, nebo jsou držiteli 
průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P za dotovanou částku 
dopravu k lékaři a na úřady. 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 16 (index potřeby), 
str. 83-85, SDGA str. 18 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 

01/2020–12/2022 - realizace služby  

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Město Litovel 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet klientů 200 230 240 250 260 
 

 

Opatření 2.3 Udržení a rozvoj činnosti Seniorklubu Litovel 

Popis opatření 

Cílová skupina: senioři ve věku nad 55 let 

Provozní doba: dle aktuálního programu 

Dopad na cílovou skupinu: Aktivizace osob v seniorském věku 
organizováním širokého spektra akcí podle zájmu členů Seniorklubu. 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 16 (index potřeby), 
str. 83-85, SDGA str. 18. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2020–12/2022 - realizace programu dle aktuálního plánu činnosti  

Přednášky, besedy, zájezdy, exkurze, cyklovýlety, pěší výlety, taneční 
odpoledne, návštěva kulturních akcí a divadelních představení, 
schůzky seniorů se soutěžemi, setkání s vedením města a zástupci 
spolupracujících subjektů aj. vše dle pololetních plánů činnosti 
uvedených na webu města. 
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Předpokládaný 
počet klientů 

 
Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet klientů 200 230 240 250 260 
 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Samospráva Seniorklubu Litovel 

 

 

11. CÍLOVÁ SKUPINA RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ 

11.1. Popis cílové skupiny 
Rodina je podle sociologického slovníku definována jako skupina osob přímo spjatých 
pokrevními svazky manželstvím nebo adopcí, jejíž dospělí členové jsou odpovědni za 
výchovu dětí. Rodinu můžeme také vnímat jako malou sociální skupinu osob, které jsou 
navzájem spojeny nejen manželskými a příbuzenskými, ale i jinými obdobnými vztahy  
a zvláště společným způsobem života. Cílovou skupinu lze charakterizovat také na 
základě jejich funkcí – reprodukční, sociálně ekonomické, kulturně výchovné, sociálně 
psychologické a emocionální.  

Cílová skupina zahrnuje:  

• děti bez rodičů  
• záškoláky  
• zneužívané, týrané, šikanované, ohrožené děti a mládež  
• mladistvé delikventy  
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11.2. Cíle a opatření 

Priorita B: Zajištění komplexu sociálních služeb a návazných služeb vedoucích ke 

zkvalitnění života rodin, dětí a mládeže 

 
Cíl 1: Zachování a podpora zkvalitňování sociálních služeb pro rodinu, děti  

a mládež 

1.1 Udržení a rozvoj Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) 
Charity Šternberk, středisko Litovel 

Popis opatření 

Identifikátor: 5052307   

Cílová skupina: osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy, zejména se jedná o osoby či rodiny 
s dluhovým problémem, služba je určena osobám od 19 let 

Forma poskytování služby: terénní 

Provozní doba: Po, Čt: 8.00-16.00, Pá: 8.00 - 11.00 (dle potřeby) 

Dopad na cílovou skupinu: Prostřednictvím SAS je poskytována 
pomoc a podpora rodinám s dětmi, které jsou dlouhodobě v obtížné 
sociální situaci. Pomoc vychází z individuálních potřeb rodiny, jedná se 
např. o dopomoc při přípravě dětí na vstup do školy nebo školky  
a udržení se v ní, společné aktivity rodičů s dětmi, doprovod na úřady, 
k lékaři, do škol, pomoc při vyřizování dokladů, dávek, 
zprostředkování návazných služeb, základní sociální poradenství.  

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 16 (nejvyšší index 
potřeby), str. 83-85, SDGA str. 23 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

07/2019 - v případě neúspěšné žádosti o pokračování financování 
služby z ESF bude podána žádost o zařazení služby do standardní sítě 
sociálních služeb OK a financování z MPSV 
01/2020–12/2022 - realizace sociální služby 
01/2020-12/2020 pořízení auta pro terénní službu 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet rodin* 19 25 30 30 30 

* Rodiny bydlící v obcích  SO ORP Litovel 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Charita Šternberk – vedoucí střediska Litovel  
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1.2 
Zachování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) 
Člověk v Tísni, o.p.s. 

Popis opatření 

Identifikátor: 9402652 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi v obtížné životní (sociální) 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 ORP Litovel, Olomouc, Uničov 
Dle individuálních potřeb klientů 

Dopad na cílovou skupinu:  

• vyhledávání, motivace, poskytování sociální pomoci a poradenství 
rodinám s dětmi v obtížné životní (sociální) situaci, která je 
ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti  

• pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat  
a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj 
dítěte, s cílem zachování nebo obnovení funkcí rodiny 

• podpora stabilizace sociální situace rodiny 
 
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 16, Seznam všech 
služeb podle pořadí nejvyšší intenzity důležitosti, str. 31 Index 
potřebnosti 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2020 – 12/2022 Realizace sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi ve stanovené kapacitě 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet rodin* 17 17 17 17 17 

  *Rodiny bydlící především v ORP Litovel, výjimečně v přilehlých ORP 
Olomouc a ORP Uničov, když není poptávka z ORP Litovel. 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Člověk v tísni, o.p.s. - ředitel pobočky Olomouc 
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Cíl 2: 
Zachování a podpora zkvalitňování návazných služeb pro rodinu, 
děti a mládež 

2.1 
Udržení a rozvoj Mateřského centra Rybička Charity Šternberk, 
středisko Litovel 

Popis opatření 

Cílová skupina:   Rodiny s dětmi do 6 let 

Forma poskytování služby: ambulantní 

Provozní doba: Po -  Pá: 8.00-12.00, odpolední a večerní programy dle 
aktuálního rozvrhu 

Dopad na cílovou skupinu: Mateřské centrum podporuje svou 
činností funkční rodinu, přispívá ke zvyšování rodičovských 
kompetencí a působí jako prevence sociálního vyloučení rodičů, kteří 
se dlouhodobě starají o děti na rodičovské dovolené. Nabízí vzdělávací 
a tréninkové programy, základní rodinné poradenství, organizuje 
zájmové a volnočasové aktivity a různé společenské a sportovní akce.  

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 16 (index potřeby), 
str. 83-85, SDGA str. 23 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2020–12/2022 - realizace služby  

Předpokládaný 
počet klientů 

 
Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet rodin 158 160 165 170 175 

Počet dospělých účastníků 
akcí 

1805 1850 1900 1950 2000 

 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Charita Šternberk – vedoucí střediska Litovel  
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2.2 

Zachování a adaptace Klubu mladých v Litovli dle aktuální potřebnosti 
vytvořením širokého spektra nabídky volnočasových aktivit v klubu 
pro děti a mládež z Litovle a okolí, se zachováním nízkoprahovosti, 
s důrazem na aktivní přístup dětí a mládeže k trávení volného času 
v rámci činnosti klubu a zachování prostoru pro spontánní činnost. 

Popis opatření 

Cílová skupina: děti a mládež od 6 let (spodní hranice se týká dětí, 
které již zahájily školní docházku) 

Forma poskytování služby: ambulantní 

Provozní doba: Pondělí až pátek od 13:00 do 16:00 hod. Provozní 
doba může být v průběhu plánovacího období upravena.  

Dopad na cílovou skupinu: 

• aktivní trávení volného času ve společnosti jiných dětí 
• rozvoj kamarádských vztahů a vzájemné spolupráce pod dohledem 

pedagoga a v prostorách vybavených k tomuto účelu 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2020–12/2022  

• nabídka činnosti Klubu mladých na webových stránkách DDM 
Litovel 

• inzerce v místním tisku, informace ve školách 
• provoz Klubu mladých v průběhu školního roku ve dnech, kdy 

probíhá školní vyučování 
• zhodnocení činnosti Klubu mladých na konci školního roku 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet klientů 50 50 60 60 60 

   

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka Domu dětí a mládeže Litovel 
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12. CÍLOVÁ SKUPINA OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A OSOBY V KRIZI 

12.1. Popis cílové skupiny 
Mezi osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, jsou zahrnuty osoby bez 
domova, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby užívající návykové látky (alkohol, 
drogy), osoby závislé i nepřímo ohrožené závislostí a dlouhodobě nezaměstnaní. Tyto 
osoby se nachází v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni vlastními silami a 
prostředky řešit. 

12.2. Cíle a opatření 
 

Priorita C: Zajištění komplexu sociálních služeb a návazných služeb vedoucích ke 

zkvalitnění života osob sociálně vyloučených a osob v krizi 

 
 

Cíl 1: 
Zachování a podpora zkvalitňování sociálních služeb pro osoby 
sociálně vyloučené a osoby v krizi 

1.1 Zachování služby Terénní programy (§ 69) Člověk v tísni, o.p.s. 

Popis opatření 

Identifikátor: 8373997 

Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby 
nacházející se v tíživé životní (sociální) situaci, která je ohrožuje 
vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti a jsou starší 18 let. 

Forma poskytování služby: terénní 

Provozní doba: Po – pá 8:00 -16:30 – ORP Litovel, Olomouc, Uničov 

Dle individuální domluvy s klientem 

Dopad na cílovou skupinu: 

Opatření je zaměřeno na vyhledávání, motivaci, pomoc a podporu 
jednotlivcům v tíživé životní (sociální) situaci, která je ohrožuje 
vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Tato obtížná situace je 
často způsobena vysokou mírou předluženosti, tyto osoby nemají 
dovednosti a prostředky si pomoci sami.  

Dopad na cílovou skupinu: 

• Snížení míry zadlužení a jeho předcházení 
• Zvýšení samostatnosti při zvládání životních situací 

Doložení potřebnosti: Viz. Výzkum potřebnosti str. 16 Seznam všech 
služeb podle pořadí nejvyšší intenzity důležitosti, str. 31 Index 
potřebnosti 
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2020–12/2022 Poskytování služby terénní programy  

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2018* 2019 2020 2021 2022 

Počet klientů 65 70 75 75 75 

*Uzavřený rok 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Člověk v tísni, o.p.s. – ředitel pobočky Olomouc 

 

1.2 
Zachování a rozvoj služby „Terénní programy v Olomouci“ terénních 
programů (§ 69) pro uživatele drog (streetwork) v Litovli - 
Společnost Podané ruce o. p. s. 

Popis opatření 

Identifikátor: 9893159 

Cílová skupina:  

• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy 

Forma poskytování služby: terénní  

Provozní doba:  
Olomouc: 
Pondělí 09:00 – 17:00 

Úterý 12:00 – 17:00 

Středa 12:00 – 17:00 

Čtvrtek 09:00 – 17:00 

Pátek 12:00 – 16:00 

Litovel: 
Čtvrtek 14:00 – 16:00 – sudý týden  

Dopad na cílovou skupinu: 

• Předcházení šíření infekčních nemocí mezi injekčními uživateli 
drog (v rámci principu Harm reduction) a mezi širokou veřejností 
(princip Public Health) 

• Předcházení rizikovému chování uživatelů drog. 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=13d3adf4c05178a9&SUBSESSION_ID=1550478706185_1
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• Zvýšení informovanosti o drogové problematice a následcích 
užívání drog. 

• Zprostředkování kontaktu s dalšími organizacemi v síti sociálních 
služeb. 

• Zlepšení sociálních dovedností klientů (schopnost najít si 
zaměstnání, schopnost zařídit si osobní doklady, ad.). 

• Podpora při řešení trestně-právních následků rizikového chování 
uživatelů drog. 

• Základní poradenství pro rodiče a pro osoby blízké uživatelům 
drog. 

Smyslem „Terénních programů v Olomouci“ je pozitivně působit na 
změnu rizikového chování a tím chránit veřejnost před možnými 
negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady 
takového chování. Služby jsou poskytovány individuálně podle 
potřeb klientů, respektující jejich životní volbu. 

Doložení potřebnosti:  
SPRSS Olomouckého kraje 2018-2020 – str. 77. 
Výzkum V dokumentu str. 22  
Monitorovací zpráva Člověk v tísni 2018 na straně 24  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2020–12/2022  

Získání finančních prostředků na zachování rozsahu a kvality terénní 
služby pro uživatele drog ve stejném rozsahu a ve stávající nebo 
zvyšující se kvalitě  

01/2019-08/2019 Žádost o navýšení kapacity v síti sociálních služeb 
OK pro rok 2020 
01/2020-08/2020 Žádost o navýšení kapacity v síti sociálních služeb 
OK pro rok 2021 
01/2021-08/2021 Žádost o navýšení kapacity v síti sociálních služeb 
OK pro rok 2022 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet klientů 13 15 15 16 17 
 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Společnost Podané ruce o. p. s. Terénní programy v Olomouci 

Vedoucí programu 
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Cíl 2: 
Podpora vzniku a zachování návazných služeb pro osoby sociálně 
vyloučené a osoby v krizi 

2.1 
Zřízení Krizového bytu k zajištění přechodného bydlení pro osoby, které 
se ocitly v krizi – Charita Šternberk – středisko Litovel 

Popis 
opatření 

Identifikátor: služba bude zřízena jako návazná na službu odborné 
sociální poradenství a SAS RD 

Cílová skupina: Osoby v krizi, osoby a rodiny ohrožené ztrátou bydlení 

Forma poskytování služby: dle potřeby 

Dopad na cílovou skupinu: Krizový byt bude provozován dle potřeby 
jako návazná služba na již fungující sociální služby. Primárním cílem bude 
zajištění přechodného bydlení pro osoby, které se ocitly v krizi.  
Podmínkou poskytnutí ubytování v krizovém bytě bude spolupráce 
s příslušnou sociální službou za účelem vyřešení nepříznivé situace. 
Vzhledem k tomu, že v Litovli ani okolních obcích ORP Litovel není  
k dispozici azylový dům nebo zařízení pro krizovou pomoc, bude tato 
služba jako jediná řešit krizové situace především rodin s dětmi. 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 16 (index potřeby),  
str. 81 a 84 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2020-03/2020 výběr vhodného nebytového prostoru v majetku Města 
04/2020-06/2020 zajištění financování rekonstrukce, žádost o dotaci 
08/2020-3/2021 realizace rekonstrukce  
04/2021-12/2022 - realizace služby 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Charita Šternberk – vedoucí střediska Litovel  

 

2.2 
Zřízení Centra hygieny pro osoby bez přístřeší – Charita Šternberk – 
středisko Litovel 

Popis opatření 

Služba bude zřízena jako návazná na službu Odborné sociální 
poradenství. 

Cílová skupina: Osoby bez přístřeší 

Forma poskytování služby: ambulantní 

Provozní doba: dle potřeby Po -  Pá: 9.00-11.00   

Dopad na cílovou skupinu: Centrum hygieny bude provozováno dle 
potřeby, jako návazná služba na již fungující poradnu Nedlužím. 
Primárním cílem bude uspokojení základních životních potřeb osob 
bez přístřeší.  Nabídne možnost hygieny, získání čistého šatstva 
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(eventuálně praní prádla) a základních potravin. Zajistí tak snížení 
zdravotních a hygienických rizik, zlepší kvalitu života osob bez 
přístřeší a usnadní jim znovu začlenění do společnosti.  Vzhledem 
k tomu, že v Litovli ani okolních obcích ORP Litovel neexistuje žádná 
služby pro tuto cílovou skupinu jako azylový dům, noclehárna nebo 
nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, bude tato služba 
jako jediná řešit potřeby cca 15 osob, které se na území SO ORP Litovel 
pohybují. 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 16 (index potřeby), 
str. 81 a 84, SDGA str. 26-27, Zpráva mobilního týmu- Člověk v tísni str. 
17-18 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

09/2019-10/2019 výběr vhodného umístění služby 
09/2019-12/2019 zajištění financování rekonstrukce, případně 
sanitárního kontejneru  
01/2020-03/2020 realizace rekonstrukce vybraného prostoru, 
případně pořízení a umístění sanitárního kontejneru  
04/2020-12/2022 - realizace služby 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet klientů 0 0 10 12 15 
 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Charita Šternberk – vedoucí střediska Litovel  

 

Opatření 2.3 
Zachování návazné služby – resocializační programy a akreditované 
probační programy 

Popis opatření 

Cílová skupina: osoby, které se dopustily protiprávního jednání  

Forma poskytování služby: ambulantní 

Provozní doba: 8:00 -16:30 

Dopad na cílovou skupinu: Resocializační programy - program 
sociálního výcviku pro dospělé i mladistvé, psychosociální podpory  
a program pro předcházení předluženosti má směřovat k minimalizaci 
nejvýznamnějších rizik recidivy u osob, které se dopustily 
protiprávního jednání a posílit jejich začlenění do společnosti.  

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 16 – Závěrečná 
sociotechnická doporučení. 

Aktivity 
k naplnění 

09/2019-12/2022 - Realizace resocializačních programů 
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opatření Podání žádosti o podporu v rámci výzvy 88 Podpora aktivit a programů 
v rámci sociálního začleňování pro oblast zadluženosti CS, podání 
žádostí o dotace Ministerstva spravedlnosti a programu prevence 
kriminality Olomouckého kraje pro zajištění akreditovaných 
probačních programů. 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Člověk v tísni, o.p.s. – ředitel pobočky Olomouc 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet klientů 25 25 15 15 15 

     

 

Opatření 2.4 
Podpora školní úspěšnosti žáků v rodinách, které jsou 
ohroženy sociálním vyloučením projekt "Jaký rozum, takový 
život" – Ecce Homo Šternberk, z.s. 

Popis opatření 

Cílová skupina: děti a rodiče ohrožené sociálním vyloučením  

Forma poskytování služby: terénní 

Dopad na cílovou skupinu: Pomoc žákům při překonávání 
obtíží v průběhu základního vzdělávání (aktivity pro 
zlepšování školní úspěšnosti), podporu aktivit zaměřených na 
prevenci předčasného ukončování vzdělávání romských žáků. 

Provozní doba: dle potřeb jednotlivých účastníků, terénní 
forma poskytování. 
Spolupracující subjekty: školy, OSPOD 

Aktivity vedoucí k 
naplnění opatření 

01/2020-12/2022 
Zajistit pro žáky terénní podporu v rámci doučování.  
Zajistit doučování vytipovaných žáků po školním vyučování 
přímo ve škole s ohledem na jejich specifické potřeby 
Podpořit žáky v plynulém přechodu ze ZŠ na SŠ spoluprací se 
základní školou, střední školou a rodiči.  

Zodpovědný 
realizátor 

Ecce Homo Šternberk, z.s. 

Opatření 2.5 
Zapojení neaktivních osob do projektů na podporu 
zaměstnanosti projekt Komu se nelení, tomu se zelení! – Ecce 
Homo Šternberk, z.s. 

Popis opatření 

Cílová skupina: Neaktivní osoby na trhu práce do 25 let  
a osoby nad 50 let 
Dopad na cílovou skupinu: Aktivizovaná skupina osob 
ekonomicky neaktivních s kumulovanými handicapy na trhu 
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práce v Olomoucké aglomeraci. 
CS získá: 
• informace a dovednosti pro samostatný vstup/návrat na 

trh práce. 
• zkušenosti formou stáží a sama si ověří, v jakém oboru by 

se chtěla uplatit. 
• nové dovednosti formou rekvalifikací a zaměstnání na 

nové/uvolněné pracovní místo. 
Podpůrnými opatřeními CS získá jistotu při slaďování 
rodinného a pracovního života. 
Spolupracující subjekty: školy, NNO, Úřad práce 

Aktivity vedoucí k 
naplnění opatření 

01/2020-12/2022 
• Nábor cílové skupiny 
• Informační a poradenský servis 
• Zapojení do motivačních skupinových aktivit 
• Zapojení CS do Rozvoje kompetencí na trhu práce 
• Stáže 
• Rekvalifikace 
• Podpora umístění na trhu práce 

Zodpovědný 
realizátor 

Ecce Homo Šternberk, z.s. 
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13. OBLAST SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY CÍLOVÉ SKUPINY 
 

13.1. Cíle a opatření 
 

Priorita D: Systémová opatření mající vliv na všechny cílové skupiny 

 

Cíl 1: 
Zachování a podpora zkvalitňování sociálních služeb pro všechny 
cílové skupiny 

1.1 
Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství (§ 37) Dluhové 
poradny Nedlužím Charity Šternberk, středisko Litovel 

Popis opatření 

Identifikátor: 3247729 

Cílová skupina: osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy, zejména se jedná o osoby či rodiny 
s dluhovým problémem, služba je určena osobám od 19 let 

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní 

Provozní doba: Po -  St: 8.00-12.00,  13.00-14.30     Čt, Pá: na objednání 

Dopad na cílovou skupinu: 

Poskytované odborné poradenství vede ke stabilizaci tíživé situace  
a znovu začlenění do společnosti. Cílem je společně nalézt vhodný 
postup k řešení situace, který povede ke stabilizaci situace a k návratu 
do společnosti. 

Služba nabízí pomoc při: orientaci ve finanční situaci, sestavení 
finančního rozpočtu, hledání východiska z dluhové pasti, komunikaci  
s věřiteli řešení exekucí, podání návrhu na oddlužení (osobní bankrot), 
tíživé životní situaci, při kontaktu s úřady atd. 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 16 (index potřeby), 
str. 81 a 83-85, SDGA str. 26-27 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

07/2019 - v případě neúspěšné žádosti o pokračování financování 
služby z ESF bude podána žádost o zařazení služby do standardní sítě 
sociálních služeb OK a financování z MPSV 
01/2020–12/2022 - realizace sociální služby 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet klientů 65 70 75 75 75 
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Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Charita Šternberk – vedoucí střediska Litovel  

 

Cíl 2: 
Podpora společných aktivit vedoucích ke zkvalitnění života na SO 
ORP Litovel 

2.1 
Výstavba cenově dostupných malometrážních bytů pro seniory a rodiny 
s nízkými příjmy v Litovli 

Popis 
opatření 

Cílová skupina: Senioři, rodiny s nízkými příjmy, začínající rodiny, 
mladí dospělí opouštějící ústavní výchovu 

Dopad na cílovou skupinu: Vybudováním 30 malometrážních bytů, 
které budou v majetku města, zajistíme možnost dostupného bydlení 
pro obyvatele města Litovle, především seniory a rodiny s nízkými 
příjmy. 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 16 (index potřeby), str. 
81 a 84 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

01/2020-06/2020 výběr vhodné lokality pro výstavbu nebo 
rekonstrukci a zpracování projektové dokumentace 
06/2020-12/2020 zajištění financování, žádost o dotaci 
01/2021-12/2022 realizace výstavby/rekonstrukce  

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Město Litovel  

 

2.2 
Zachování a zkvalitnění informačního systému o sociálních a návazných 
službách 

Popis 
opatření 

Cílová skupina: obyvatelé SO ORP Litovelska 

Dopad na cílovou skupinu: Dostupné informace o sociálních  
a návazných službách., 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 59 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

06/2019-12/2021 1x ročně aktualizace dat v elektronickém 
interaktivním katalogu 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Město Litovel a koordinátor SPRSS 
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2.3 Podpora spolupráce obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb 

Popis 
opatření 

Cílová skupina: zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb 
včetně laické a odborné veřejnosti 

Dopad na cílovou skupinu: Podpořený proces střednědobého 
plánování rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Litovel 

Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti str. 83 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

06/2019-12/2021  

• Implementace SPRSS SO ORP Litovel 2020-2022 
• Zjišťování možností finanční podpory OPZ  

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

SRSS, o.p.s. a Město Litovel 

 

 

V. ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

14. SCHVALOVACÍ PROCES A IMPLEMENTAČNÍ FÁZE 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Litovel 2020-2022 byl řádně 
předložen k připomínkování obcím, poskytovatelům sociálních služeb, odborné a laické 
veřejnosti v elektronické formě, včetně pravidel připomínkování a připomínkovacího 
formuláře ve dnech 28. 6. 2019 do 12. 7. 2019. Připomínky byly řádně vypořádány. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Litovel 2020-2022 je každoročně 
prováděn akčním plánem rozvoje sociálních služeb na Litovelsku zpracovaným členy 
Expertní skupiny a schválen Komisí sociální a zdravotní pro střednědobé plánování 
rozvoje sociálních služeb Rady města Litovle. Akční plán tak stanoví žádoucí modelaci 
sítě sociálních služeb na jednotlivé roky.  

Cílem akčního plánu je také vytvořit finanční plán pro naplňování jednotlivých opatření 
s vazbou na rozpočty obcí na území správního obvodu ORP Litovel a dále zavést do 
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území kontrolní mechanismy  
s jejich následným vyhodnocováním v rámci monitoringu Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel 2020-2022.  

Plnění akčního plánu je založeno na aktivním přístupu určených realizátorů jednotlivých 
opatření, včetně jejich nezbytné spolupráce s garanty opatření a dalšími orgány územní 
samosprávy na území správního obvodu ORP. Kontrolou plnění a případnými úpravami 
akčního plánu se průběžně zabývají Komise sociální a zdravotní a v závažnějších 
případech orgány obcí na území správního obvodu ORP Litovel. 
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14.1. IMPLEMENTAČNÍ PLÁN  
Implementační plán je samostatný a podpůrný dokument upravující činnost  
a postup práce Komise sociální a zdravotní v realizační (implementační) fázi procesu 
plánování. Implementační plán obsahuje: 

• Realizační plán 
• Pravidla pro přijímání změn 
• Komunikační plán 
• Společná a závěrečná ustanovení 

Implementační plán navazuje na samostatné základní dokumenty Komise sociální  
a zdravotní, tzn. její Statut a Jednací řád upravující způsob, rozsah činností  
a odpovědnosti členů organizační struktury podílejících se na realizaci střednědobého 
plánování rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Litovel a jsou schváleny 
Radou města Litovle. Celý dokument je dostupný na stránkách města Litovle 
www.litovel.eu. 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Litovel 2020-2022 byl 
schválen Zastupitelstvem města Litovel usnesením č. j. ZM/23/9/2019 dne  
19. 9. 2019. 
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