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AKČNÍ PLÁN  
rozvoje sociálních služeb na Litovelsku na rok 2020 

_____________________________________________________________ 

1. Akční plán  
Problematika akčního plánu rozvoje sociálních služeb (dále také jako "akční plán") 
je obecně upravena pro krajskou úroveň střednědobého plánování v ustanovení § 3 
písm. h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen "zákon o sociálních 
službách"), dle kterého je akční plán rozvoje sociálních služeb těsně spjat se 
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. V zákoně je uvedeno, že: 
"Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb je strategický dokument obce nebo 
kraje schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na 
území obce nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných 
zdrojů; …střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány 
zpracovanými na období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb…“. Akční plán je tedy dokumentem, který je vydáván na 
příslušný rok a jehož účelem je provádění střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb modifikovaný na obecní úroveň plánování sociálních služeb. 

1.1. Obsah akčního plánu  
Obsahové náležitosti akčního plánu jsou vymezeny v ustanovení § 39c odst.  
1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách, a ve které je uvedeno, že:  
"(1) Akční plán reaguje na východiska popsaná v analytické části střednědobého plánu 
a obsahuje vždy nejméně náležitosti stanovené v § 39a odst. 3 písm. b). Pokud dochází 
ke změnám oproti schválenému střednědobému plánu, akční plán obsahuje i ty části, 
ve kterých ke změnám došlo…“. Konkrétně tedy akční plán obsahuje ekonomickou 
analýzu včetně analýzy možných zdrojů zajištění zjištěných potřeb v oblasti 
sociálních služeb, která zahrnuje shrnutí výsledků analýzy finančních dopadů cílů  
a opatření navržených ve střednědobém a akčním plánu minimálně po dobu 
platnosti střednědobého plánu, aktuální nákladovost jednotlivých druhů sociálních 
služeb včetně uvedení obvyklých nákladů, analýzu struktury zdrojů financování 
sociálních služeb včetně výhledu na období platnosti střednědobého plánu  
a předpokládanou výši celkových nákladů na jednotlivé druhy sociálních služeb. 
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1.1.1. Obsah Akčního plánu SO ORP Litovel 

 
 
Modifikace obsahu Akčního plánu na Litovelsku (dále jen AP) vychází ze 
současného legislativního prostředí obcí.  
 
Základní východiska při tvorbě obsahu AP jsou:  

 neexistence legislativně ukotvené povinnosti obcí spolufinancovat 
sociální služby, 

 neexistence krytých mandatorních výdajů obcí ze státního 
rozpočtu, 

 historicky dobrovolně uvolňované finanční prostředky na 
spolufinancování sociálních služeb, které jsou proměnné dle 
výsledků voleb na obecní úrovni, 

 dle míry projevené soudržnosti obcí na území SO ORP. 
 

 
 

1.2. Síť sociálních služeb a její modelace  
Ekonomická analýza Akčního plánu podle ustanovení § 39a odst. 4 vyhlášky 
obsahuje i strategickou část není zpracována z důvodů uvedených v bodě 1.1.1.  
 
Strategická část akčního plánu popisuje budoucí žádoucí stav rozvoje sociálních 
služeb, hlavní a dílčí cíle a opatření k rozvoji sociálních služeb a dále také údaje k 
zajištění kapacit sociálních služeb vycházející ze zjištění z analytické části, a to v 
členění podle jednotlivých druhů sociálních služeb - žádoucí modelace sítě 
sociálních služeb na jednotlivé roky. 

2. Akční plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností Litovel na rok 2020 
Rámec rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Litovel (dále jen "Litovelsko") vychází z procesu střednědobého plánování rozvoje 
sociálních služeb, který probíhá již od roku 2015. V roce 2016 vešel v platnost 
„Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Litovel 2016–2019“.  

Akční plán na rok 2020 představuje jednoletý prováděcí dokument, navazující 
na tento – v pořadí již čtvrtý strategický dokument – „Střednědobý plán rozvoje 
sociálních SO ORP Litovel 2020 – 2022“. 

Zpracováním akčního plánu na rok 2020 jsou stanoveny konkrétní dílčí cíle pro 
realizaci jednotlivých strategických opatření a z nich vyplývajících úkolů rozvoje 
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sociálních služeb na Litovelsku. V této souvislosti jsou akčním plánem stanoveny 
priority cílů a plán finanční nákladovosti. S ohledem na principy střednědobého 
plánování rozvoje sociálních služeb, potřeby, priority rozvoje sociálních služeb na 
Litovelsku a dostupné finanční zdroje, akční plán definuje rozvojovou strategii v 
oblasti sociálních služeb pro rok 2020 a doplňuje tak stávající síť služeb o nové 
kapacity sociálních služeb vzniklé rozšířením stávajících sociálních služeb nebo 
zřízením nových. Prostřednictvím jednoletých akčních plánů tak dochází k 
průběžné modifikaci a optimalizaci nastavené a podporované sítě služeb na 
Litovelsku.  

Cíle a opatření k zajištění naplnění priorit rozvoje sociálních služeb na Litovelsku, 
vymezená v Akčním plánu na rok 2020, vyplývají ze „Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb SO ORP Litovel 2020–2022“ na základě zjištěné potřebnosti 
z realizovaného „Výzkumu potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na 
Litovelsku“, provedeného společností Sociotrendy, s.r.o. v období listopad 2018 až 
leden 2019, a Sociodemografické analýzy 2018.  Dále pak s ohledem na 
„Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje 2018–2020“ a jeho 
Akční plány. Výzkum potřebnosti sociálních služeb na Litovelsku obsahuje analýzu 
sociálních služeb z pohledu uživatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, stejně 
jako z pohledu veřejnosti, a dále obsahuje analýzu obcí (zadavatelů) sociálních 
služeb a služeb souvisejících a analýzu poskytovatelů sociálních služeb a služeb 
souvisejících.  

V Akčním plánu na rok 2020 jsou vymezena opatření k zajištění naplnění priorit 
rozvoje sociálních služeb na Litovelsku jsou provázána s dostupnými finančními 
zdroji a vycházejí z obsahu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
Olomouckého kraje 2018–2020“ a z obsahu „Národní strategie rozvoje sociálních 
služeb na období 2016–2025“. 

Akční plán pro rok 2020 vychází ze zpracovaných tabulek opatření, které obsahují 
stručnou textovou část popisující jednotlivé aktivity s časovým harmonogramem 
(2020-2022) vedoucí k naplnění cílů včetně ekonomické části, ve které jsou 
uvedeny kapacity službu na jednotlivé roky, jejich nákladovost a předpoklad krytí 
finančními zdroji, vycházející z historie. Východiskem těchto opatření pro 
operativní řízení a sledování realizace opatření je jejich rozpracování do dílčích 
kroků, tj. do celků věcně, časově i finančně ohraničených.  

Kroky jednotlivých opatření jsou akčním plánem na rok 2020 navrhovány s 
předpokládaným naplněním v příslušném kalendářním (rozpočtovém) roce.  

Cílem akčního plánu pro rok 2020 je ve výše uvedených souvislostech vytvořit 
ucelený přehled předpokládaných výdajů. Obce tak poprvé uvidí celkový finanční 
rámec sociálních služeb poskytovaných na jejich územích, který navazuje na 
podrobný popis jednotlivých sociálních služeb ve Střednědobém plánu rozvoje SO 
ORP Litovel 2020-2022 v kapitole IV. Nosná část. Systém akčních plánů s vazbou na 
rozpočty obcí na Litovelsku umožňuje zavedení transparentních kontrolních – 
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evaluačních mechanismů v rámci monitoringu „Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb SO ORP Litovel 2020–2022“. 

Pro naplnění akčního plánu na rok 2020 je rozhodující aktivní přístup určených 
realizátorů jednotlivých kroků, včetně jejich nezbytné spolupráce s garanty opatření 
a dalšími orgány územní samosprávy na Litovelsku. Kontrolou plnění a případnými 
úpravami akčního plánu 2020 se průběžně zabývají Komise sociální a zdravotní 
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na Litovelsku, Expertní tým 
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na Litovelsku a orgány územní 
samosprávy na Litovelsku. 

3. Postup a východiska zpracování Akčního plánu rozvoje 
sociálních služeb na Litovelsku na rok 2020 
O zpracování akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Litovelsku na rok 2020 
rozhodla v průběhu roku 2018 Komise sociální a zdravotní střednědobého 
plánování rozvoje sociálních služeb na Litovelsku. Za tímto účelem byl vytvořen 
Expertní tým střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na Litovelsku 
(dále jen "expertní tým"). Expertní tým, jehož první jednání se uskutečnilo dne  
13. 2. 2019, je složen ze zástupců města Litovel, obcí SO ORP Litovel a poskytovatelů 
sociálních služeb. Chronologie vytvoření akčního plánu na rok 2020: 

 13. 2. 2019 – úvodní jednání expertního týmu, zajištění potřebných podkladů 
pro tvorbu akčního plánu;  

 25. 2. 2019 - expertní tým projednal a schválil obsahovou náplň akčního plánu 
na rok 2020; 

 18. 3. 2019 - expertní tým projednal a schválil návrh akčního plánu na rok 
2020; 

 9. 4. 2019 - expertní tým projednal a schválil obsahovou náplň Pravidel pro 
posuzování žádostí o zařazení sociálních služeb registrovaných, působících 
nebo vznikajících na území správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Litovel do sítě sociálních služeb na Litovelsku (dále jen „Pravidla“); 

 20. 5. 2019 - expertní tým projednal a schválil návrh Pravidel; 

 24. 6. 2019 - expertní tým schválil finální verzi akčního plánu včetně Pravidel 
a příslušných příloh. 

Východiskem pro zpracování akčního plánu na rok 2020 je „Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb SO ORP Litovel 2020–2022“,  

Akční plán na rok 2020 dále vychází z předpokládaných finančních zdrojů rozpočtů 
obcí na Litovelsku, z dotačních a grantových zdrojů, z aktuálního vývoje situace  
v poskytování sociálních služeb na Litovelsku. 
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4. Vize, priority, cíle a opatření 
 

VIZE: 

 

Existující funkční síť časově a místně dostupných sociálních a návazných služeb na 

území SO ORP Litovel. 

 

PRIORITY SPRSS NA SO ORP LITOVEL 

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 

 

PŘEHLED PRIORIT, CÍLŮ A PŘIŘAZENÝCH 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: 

• 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-

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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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 příloze č. 2 tohoto 

dokumentu. 

• Podrobnosti o jednotlivých opatřeních jsou v dokumentu SPRSS SO ORP Litovel 

2020-2022 v kapitole IV. NOSNÁ ČÁST. 

 

 

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 

 

 

 

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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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 

 

 

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. 
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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: Zachování a podpora zkvalitňování 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 

 

 

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 
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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 

 

 

5. Síť sociálních služeb na Litovelsku 
Základní Síť sociálních služeb na SO ORP Litovel je stanovena Přílohou č. 2 Akčního 
plánu. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

Akční plán byl zpracován a schválen Komisí sociální a zdravotní střednědobého 

plánování rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Litovel. 

Akční plán nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstva města Litovel  

dne 19. 9. 2019 

Přílohy dokumentu: 

Přílohou č. 1: „Pravidla pro posuzování žádostí o zařazení sociálních služeb 
registrovaných, působících nebo vznikajících na území správního obvodu obce  
s rozšířenou působností Litovel do sítě sociálních služeb na Litovelsku“ 

Přílohou č. 2: „Tabulka nákladovosti sociálních služeb“ sloužící jako Síť sociálních služeb 
SO ORP Litovel  

  

 

Akční plán je zpracován v rámci projektu 

„Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Litovel“  
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006530 
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Příloha AP č. 1 
 
 

PRAVIDLA  
pro posuzování žádostí o zařazení sociálních služeb  

 
registrovaných, působících nebo vznikajících  

na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel  
do sítě sociálních služeb na Litovelsku 

_____________________________________________________________ 
 
 

Městský úřad v Litovli, Odbor sociální a správní, podle ustanovení § 109 odst. 3 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ustanovení § 92 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních 
službách“), po projednání v Komisi sociální a zdravotní střednědobého plánování 
rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Litovel (dále jen „SO ORP Litovel“) a po schválení/vzetí na vědomí příslušnými orgány 
obcí na území SO ORP Litovel, vyhlašuje tato pravidla pro posuzování žádostí 
poskytovatelů sociálních služeb registrovaných, působících nebo vznikajících na území 
SO ORP Litovel o zařazení do „Lokální sítě sociálních služeb na Litovelsku“ (dále jen 
"Pravidla"). 

Čl. I 
Úvodní ustanovení  

1. Lokální síť sociálních služeb na území SO ORP Litovel (dále jen „Síť) je souhrn 
registrovaných, působících nebo vznikajících sociálních služeb, které mají sídlo nebo 
místo poskytování na území SO ORP Litovel, a které napomáhají řešit nepříznivou 
sociální situaci osob na daném území. Podle ustanovení § 92 písm. d) zákona  
o sociálních službách Městský úřad v Litovli, Odbor sociální a správní, na území 
svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje 
činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu 
začleňování osob. 

2. Podle ustanovení § 94 písm. e) a f) zákona o sociálních službách obec spolupracuje  
s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
kraje. Za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních 
služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování 
těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích. 
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3. Síť, kterou je definován potřebný rozsah jednotlivých sociálních služeb pro zajištění 
nezbytné pomoci a podpory při zjištěné nepříznivé situaci osob na území SO ORP 
Litovel, vychází z priorit definovaných Střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb na SO ORP Litovel, a na něj navazujícím Akčním plánem rozvoje sociálních 
služeb na Litovelsku na příslušný rok.  

4. Stávající sociální služby zahrnuté ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb 
na SO ORP Litovel 2020–2022 jsou chápány jako základní síť sociálních služeb na 
území SO ORP Litovel a nepodléhají povinnosti dle těchto Pravidel.  

5. Pravidla upravují postup a podmínky pro posuzování žádosti poskytovatelů 
sociálních služeb registrovaných, působících nebo vznikajících na území SO ORP 
Litovel o zařazení do Sítě, jsou zpracována Expertním týmem a následně projednána 
Komisí sociální a zdravotní. Po té budou schválena Zastupitelstvem Města Litovel  
a vzata na vědomí zastupitelstvy obcí SO OPR Litovel. Pravidla vyhlašuje Město 
Litovel formou jejich zveřejnění na svých webových stránkách. 

6. Předmětem hodnocení podle těchto Pravidel jsou všechny žádosti poskytovatelů 
sociálních služeb, registrovaných podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních 
službách, působících nebo vznikajících na území SO ORP Litovel, o zařazení 
sociálních služeb do Sítě. 

Čl. II 
Posuzování žádostí o zařazení sociálních služeb registrovaných, působících  
nebo vznikajících na území správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Litovel do Lokální sítě sociálních služeb na Litovelsku 

1. Žádosti poskytovatelů sociálních služeb na území SO ORP Litovel o zařazení do Sítě 
jsou posuzovány na základě výzvy Olomouckého kraje v kontextu Sítě sociálních 
služeb Olomouckého kraje.  

2. Žádosti podle čl. I odst. 6 těchto Pravidel hodnotí Odbor sociální a správní Městského 
úřadu Litovel v součinnosti s Komisí sociální a zdravotní a dotčenými obcemi SO ORP 
Litovel na základě následujících kritérií: 

Č. 
Hodnotící 
kritérium 

Co se hodnotí 

1 

Soulad sociální 
služby s plánem 
rozvoje sociálních 
služeb 

Kritérium hodnotí, zda je sociální služba v souladu se 
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na Litovelsku  
a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb na Litovelsku. Soulad 
je posuzován s ohledem na druh a formu, cílovou skupinu, 
územní a časovou dostupnost sociální služby. 

2 
Kapacita, územní a 
časová dostupnost 
sociální služby 

Kritérium hodnotí kapacitu, územní a časovou dostupnost 
sociální služby, přičemž se přihlíží k tomu, zda je na území 
Litovelska poskytována totožná nebo obdobná sociální služba  
v dostatečné kapacitě, územní a časové dostupnosti. 
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3 
Potřebnost a 
účelnost sociální 
služby  

Kritérium v návaznosti na stav sociálních služeb na území 
Litovelska podle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
na Litovelsku a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na 
Litovelsku a kapacitu sociální služby hodnotí, zda je poskytování 
sociální služby na území Litovelska potřebné a účelné. 

3. Hodnocená sociální služba není zařazena do Sítě, pokud Odbor sociální a správní ve 
spolupráci s Komisí sociální a zdravotní a dotčenými obcemi v rámci svého 
hodnocení odpoví negativně alespoň na jednu z následujících otázek: 

 Je poskytování sociální služby v souladu se Střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb na Litovelsku a provedeným Akčním plánem?  

 Je sociální služba poskytována na území Litovelska, popř. pro občany 
Litovelska? 

 Je uvedená nabídka sociální služby adekvátní ve vztahu k řešeným potřebám 
uživatelů sociální služby?  

4. Žádosti podle čl. I odst. 6 Pravidel Odbor sociální a správní ve spolupráci s Komisí 
sociální a zdravotní a dotčenými obcemi ORP zhodnotí podle čl. II odst. 2 Pravidel 
bez zbytečného odkladu.  

5. Žádosti podle čl. I odst. 6 podané obcím na území SO ORP Litovel je nutno bez 
zbytečného odkladu postoupit na Odbor sociální a správní k hodnocení podle čl. II 
odst. 2 Pravidel. 

6. Sociální služby, které splní kritéria hodnocení podle čl. II odst. 2 Pravidel, jsou 
zařazeny do Sítě.  

7. Veškeré informace týkající se posuzování žádostí poskytovatelů sociálních služeb 
registrovaných, působících nebo vznikajících na území SO ORP Litovel o zařazení do 
Sítě jsou k dispozici na Odboru sociálním a správním Městského úřadu v Litovli a na 
stránkách www.litovel.eu. Odbor sociální a správní poskytuje obcím na území SO 
ORP Litovel na základě jejich žádosti vyjádření v rozsahu podle čl. II odst. 2 Pravidel 
k žádostem poskytovatelů sociálních služeb registrovaných podle ustanovení § 85 
odst. 1 zákona o sociálních službách nebo působících na území ORP Litovel  
o poskytnutí podpory. 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Pravidla byla schválena zastupitelstvem Města Litovel dne 19. 9. 2019 
usnesením č.: ZM/23/9/2019. 

2. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení. 

 

http://www.litovel.eu/

