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Základní údaje o území 

 Rozloha:    247,5 km² 
 Počet obyvatel: 23 743 v roce 2017 
 Počet obcí:   20 obcí z toho 1 město 

 
OBCE ORP Litovel 

Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, 
Haňovice, Cholina, Litovel, Loučka, Luká, 

Měrotín, Mladeč, Náklo, Olbramice, Pňovice, 
Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, 

Vilémov 



 SO ORP Litovel 



Organizační struktura 



Komise sociální a zdravotní města 
Litovel 

 Metodik, garant:   Bc. Lenka Tichavská 
 

 Projektová a finanční manažerka:  Ing. Martina Fafílková 
 

 Předsedkyně Komise:  Ing. Ludmila Zavadilová, Rada města Litovel, 
    Charita Šternberk – vedoucí střediska Litovel 

 
 Komise má  11 členů 



Cílové skupiny 

 Senioři a osoby se zdravotním postižením 

 

 Rodina, děti a mládež 

 

 Osoby sociálně vyloučené a osoby v krizi 



Výstupy projektu 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
SO ORP Litovel 2020-2022  
 

 Akční plán rozvoje sociálních služeb na 
Litovelsku na rok 2020  
 

 Tištěný Katalog poskytovatelů sociálních a 
návazných služeb SO ORP Litovel 
 

 E-katalog 
  https://www.socialnisluzbylitovel.cz/ 
 

https://www.socialnisluzbylitovel.cz/




Dostupnost sociálních služeb 
 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 



Dostupnost sociálních služeb 

 Zachování a podpora zkvalitňování 
stávajících sociálních služeb 

 Zachování a rozvoj stávajících sociálních 
služeb 



Návazné služby  
a prosociální aktivity 

 Zachování a podpora vzniku nových návazných 
služeb  

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

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

 Udržení a zkvalitnění informačního systému o 
sociálních a návazných službách  

 Podpora spolupráce obcí, poskytovatelů a 
uživatelů sociálních služeb  

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



Schvalovací procesy 
Rada města schválila dne 29. 8. 2019 

 
 SPRSS SO OPR Litovel 2020-2022 
 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Litovelsku na rok 2020 
 Implementační plán 
 Sociodemografická analýza 
 Kvalitativní výzkum 

 
Zastupitelstvo Města Litovel schválilo dne 19. 9. 2019 

 
 SPRSS SO OPR Litovel 2020-2022 
 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Litovelsku na rok 2020 
 
 

Na obcích SO ORP budou probíhat schvalovací procesy  
do konce října  

 
 

 
 



 

 

Ing. Ludmila Zavadilová 

 

předsedkyně Komise sociální a zdravotní  

zastupitelka města Litovle 


