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Společné cíle pro více pracovních skupin 
 

Cíl 1 Nastavení efektivního financování pro udržení a roz voj sociálních 
služeb a souvisejících aktivit    

Krátký popis cíle: Cíl je zaměřen na vytvoření transparentního a předvidatelného 
prostředí pro poskytovatele služeb, kteří se ucházejí o finanční 
podporu z rozpočtu SMOl. Prostřednictvím finanční podpory zajistí 
SMOl dostupnost sociálních služeb na území města Olomouce.  

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

1.1 Nastavení minimální sítě služeb a její pravidelná evaluace  
1.2 Zajištění financování minimální sítě sociálních služeb 
1.3 Vyhodnocení pilotního projektu víceletého financování a rozvoj 
víceletého financování 
1.4 Financování souvisejících služeb a aktivit 

 
Opatření budou dále rozpracována, v návaznosti na schválení pilotního projektu víceletého 
financování a na základě výsledku jednání o využití výnosů z hazardu. 
 

Cíl 2 Podpora dluhového poradenství a finan ční gramotnosti  
Krátký popis cíle: Cíl je tematicky zaměřen na problematiku zadluženosti, která je 

aktuální napříč cílovými skupinami sociálních služeb. Zahrnuje udržení 
a rozšíření poskytování dluhového poradenství, spolupráci odborníků 
v oblasti zadluženosti a preventivní aktivity zaměřené na zvyšování 
finanční gramotnosti. 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

2.1 Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb poskytujících 
dluhové poradenství 
2.2 Vytvoření specializovaného poradenského pracoviště na odboru 
sociálních věcí, které bude zaměřeno na dluhové poradenství 
2.3 Podpora spolupráce odborníků věnujících se problematice 
zadlužení 
2.4 Zvyšování finanční gramotnosti žáků a studentů formou 
interaktivních přednášek 

 
 

Opatření 2.1 Udržení a zkvalitn ění stávajících sociálních služeb poskytujících 
dluhové poradenství 

Popis opat ření: Opatření je zaměřené na podporu a zachování stávajících sociálních 
služeb poskytujících odborné sociální poradenství v oblasti dluhů, tj. 
zadluženosti, informovanosti a orientaci u finančních závazků a jejich 
plnění, insolvence, atd.  
V rámci tohoto opatření budou i nadále fungovat stávající sociální 
služby, které se tématu zadluženosti věnují. Tyto služby budou i 
nadále pomáhat svým klientům při nezbytných krocích v jejich 
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nepříznivé finanční situaci (tj. například pomoc při jednání s věřiteli, 
exekutory, pomoc při zjišťování splnění podmínek úpadku dlužníka, při 
orientaci ve svých závazcích, aj.).  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• pomoc při řešení nepříznivé finanční a sociální situace 
• posílení schopností a dovedností při vyjednávání s věřiteli, 

exekutory a soudy 
• zlepšení nebo alespoň stabilizace nepříznivé situace  
• posílení znalostí v oblasti finanční gramotnosti, zvýší se šance, že 

se situace u klienta nebude v budoucnu opakovat 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
ročních 

o.s. InternetPoradna.cz – 270 400 Kč 
Člověk v tísni - 50 000 Kč 
Sdružení SPES – 80 000 Kč 
Charita Olomouc – 1 300 000 Kč 
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc– 196 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, nadace a 
nadační fondy, partneři a dárci zapojených organizací 

Předpokládaný realizátor: o.s. InternetPoradna.cz, Charita Olomouc, Sdružení SPES, Člověk v 
tísni, Spolek Trend vozíčkářů 
 

Spolupracující organizace:  - - - - - - 
Předpokládané výstupy: o.s. InternetPoradna.cz: 140 intervencí nad 30 min/rok 

Člověk v tísni: 20 klientů /rok 
Sdružení SPES: 600 kontaktů/rok 
Charita Olomouc: 1500 intervencí/rok 
Spolek Trend vozíčkářů: 220 intervencí/rok 

 
 

Opatření 2.2 Vytvo ření specializovaného poradenského pracovišt ě na odboru 
sociálních v ěcí, které bude zam ěřeno na dluhové poradenství. 

Popis opat ření: Opatření reaguje na potřebu dluhového poradenství napříč cílovými 
skupinami, které se nacházejí na území města Olomouce. V rámci 
oddělení sociální práce a poradenství budou proškoleni 2 pracovníci 
v problematice dluhového poradenství a společně s právníkem odboru 
sociálních věcí budou schopni poskytovat službu dluhového 
poradenství (vyjednávání s věřiteli a exekutory, oddlužení, sepisování 
písemností apod.) širokému spektru klientů, kteří se na toto oddělení 
obracejí. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• řešení finančních problémů 
• zlepšení finanční gramotnosti 
• rozšíření poskytovaných služeb na oddělení sociální práce a 
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poradenství 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• proškolení vybraných pracovníků 
• poskytování dluhového poradenství 
• preventivní aktivity v oblasti dluhové problematiky 

Časový harmonogram: 
 

• proškolení vybraných pracovníků (leden – duben 2013) 
• poskytování specializovaného dluhového poradenství (průběžně) 
• preventivní aktivity v oblasti dluhové problematiky (průběžně) 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Personální náklady na 2 úvazky + část úvazku právníka odboru. 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Rozpočet odboru sociálních věcí 
 

Předpokládaný realizátor: Odbor sociálních věcí – oddělení sociální práce a poradenství 
Spolupracující organizace:  Sdružení SPES, o.s. InternetPoradna.cz 
Předpokládané výstupy: Počet klientů: 800 intervencí/rok 
 
 

Opatření 2.3 Podpora spolupráce odborník ů věnujících se problematice 
zadlužení 

Popis opat ření: Opatření je zaměřeno na sdílení aktuálních informací a inovativních 
přístupů v oblasti zadluženosti napříč cílovými skupinami. Základním 
smyslem opatření je vytvořit a udržet platformu pro setkávání nad tímto 
tématem a posílit rovinu spolupráce odborníků ve městě Olomouci 
(případně i z regionu). Ze zájmu platformy mohou být na základě 
aktuálních potřeb realizovány další aktivity v oblasti vzdělávání, tvorby 
návrhů preventivních opatření a odborných stanovisek. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Naplněním opatření dojde ke zlepšení informovanosti a spolupráce 
mezi odborníky v sociální oblasti v tématu zadlužení. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• pravidelné setkávání 1-2x ročně 
• tvorba tematických pracovních skupin k aktuálním tématům 

v oblasti zadlužení 
Časový harmonogram: Průběžně 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

0 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

- - - - - - 
 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

Charita Olomouc 

Spolupracující organizace:  
 

Sdružení SPES, SMOl, Člověk v tísni, o.s. InternetPoradna.cz 

Předpokládané výstupy: Počet setkání: 1-2/rok 
Počet zapojených organizací: 10 
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Opatření 2.4 Zvyšování finan ční gramotnosti žák ů a student ů formou 

interaktivních p řednášek 
Popis opat ření: Účelem interaktivní přednášky bude naučit mladé lidi pracovat s 

vlastním příjmem, sestavit a dle okolností upravovat rozpočet, znát 
finanční produkty a umět mezi nimi volit, v neposlední řadě informovat o 
rizicích spojených s dluhy. Takto se zvýší finanční gramotnost u 
mladistvých a připraví se na přechod do další životní etapy. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Účastníci přednášky si vytvoří představu, jaké výdaje jsou s běžným 
životem jednotlivce nebo rodiny spojeny, jaké by měli vytvářet 
rezervy.  

• Účastníci přednášky se seznámí s běžně dostupnými bankovními 
produkty, jejich výhodami i riziky. Očekáváme, že takto proškolení 
žáci budou postupovat zodpovědněji při výběru z těchto produktů. 

• Účastníci si interaktivní formou (při hře „C´est la vie“) vyzkouší, jak 
by hospodařili se svým příjmem a zda by se zadlužili. 

• Získají představu, jak řešit finanční krizovou situaci (obzvláště pokud 
se nemohou spolehnout na podporu z primární rodiny) a kam se 
mohou obracet s žádostí o pomoc při řešení samotného zadlužení. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

• vypracování obsahu přednášek  
• průběžné oslovování škol  
• realizace přednášek  
• průběžná evaluace přednášek  

Časový harmonogram: • vypracování obsahu přednášek: leden – srpen 2013 
• oslovení škol s nabídkou – průběžně 
• realizace přednášek: říjen – červen 2013, 2014, 2015 
• evaluace přednášek - průběžně 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Člověk v tísni: 90 000 Kč  (2013 - 2015) 
Sdružení SPES: 50 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV, MŠMT, statutární město Olomouc 
 

Předpokládaný realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Spolupracující organizace:  - - - -  

 
Předpokládané výstupy: Počet uskutečněných přednášek/rok: 

Člověk v tísni: minimálně 30 (měsíčně 2-6) 
Sdružení SPES: 15 

 
Cíl 3 Udržení a rozvoj projektu Bezbariérová Olomouc 
Krátký popis cíle: Cílem projektu Bezbariérová Olomouc (BBO) je nadále mapovat 

podmínky života osob se omezenou schopností pohybu a orientace ve 
městě a hledat a prosazovat efektivní způsob naplnění myšlenky 
„Olomouc bez bariér. Projekt je zaměřen na zkvalitňování života lidí, 
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kteří se potýkají s různými druhy bariér (lidé se zdravotním postižením, 
senioři, rodiny s malými dětmi apod.). 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

3.1 Pokračování v koncepčním odstraňování bariér realizací 
komplexních bezbariérových tras 
3.2 Mapování a certifikace bezbariérovosti ubytovacích a stravovacích 
zařízení a turistických cílů 

 
 
Opatření 3.1 Pokra čování v koncep čním odstra ňování bariér realizací 

komplexních bezbariérových tras 
Popis opat ření: Cílem opatření je nadále pokračovat v ověřeném modelu tvorby 

bezbariérových tras a jejich propojování do sítě bezbariérových pěších 
tras navazujících na městskou hromadnou dopravu.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• rozšíření bezbariérově přístupných míst a městských částí  
• další odstraňování bariér (informační, komunikační, vzdělanostní) 
• odstranění bariér je prostředkem k vyššímu stupni integrace osob 

se zdravotním postižením do společnosti, včetně možností 
pracovního uplatnění 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• aktualizace územní studie jako podkladu pro koncepční tvorbu sítě 
bezbariérových tras 

• podávání žádostí do dotačních titulů pro investiční projekty 
v oblasti bezbariérových úprav 

• realizace aktivit (stavba, úpravy) 
• pokračování spolupráce s odborem dopravy na spolupráci na 

doplňování sítě bezbariérových tras o jednotlivé úpravy menšího 
rozsahu 

Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

součást běžných provozních nákladů odboru soc. věcí MMOl 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

statutární město Olomouc 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

statutární město Olomouc 
 

Spolupracující organizace:  
 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., 
Oblastní unie neslyšících Olomouc, Dopravní podnik města 
Olomouce, a.s., věcně příslušné odbory Magistrátu města Olomouce, 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Předpokládané výstupy: • Aktualizace studie – 2x 
• Podaná žádost o dotaci – 3x 
• Realizace bezbariérové trasy nebo doplnění stávající trasy – 3x 

 
Opatření 3.2 Mapování a certif ikace bezbariérovosti ubytovacích a 
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stravovacích za řízení a turistických cíl ů 
Popis opat ření: V rámci opatření budou zmapovány a certifikovány ubytovací a 

stravovací zařízení a turistické cíle ve městě Olomouci z pohledu 
přístupnosti. Výsledky mapování a certifikace budou sdíleny na 
celorepublikovém webu jedemetaky.cz a na webu statutárního města 
Olomouc včetně webu http://tourism.olomouc.eu/  
 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Informovanost veřejnosti o přístupném prostředí 
• Úprava náhledu veřejnosti na bezbariérovou přístupnost jako 

běžnou součást infrastruktury města sloužící všem  
• Celorepubliková propagace města jako vhodného místa pro 

turismus pro všechny 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Vytvoření podkladů pro mapování, uzavření smluv s partnery 
• Proškolení osob, které budou provádět mapování 
• Informování poskytovatelů restauračních a ubytovacích služeb 
• Proces mapování 
• Zveřejnění výsledků 

Časový harmonogram: 
 

2013 - 2014 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

50 000 Kč/rok 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

statutární město Olomouc 
 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

statutární město Olomouc 

Spolupracující organizace:  
 

Kazuist s.r.o, FTK UP 

Předpokládané výstupy: Mapa bezbariérové přístupnosti restauračních a ubytovacích zařízení 
a turistických cílů 

  
 
Cíl 4 Podpora zam ěstnávání osob nezam ěstnaných a osob ohrožených 

na trhu práce 
Krátký popis cíle: Cílem opatření je podpora zaměstnávání osob ohrožených na trhu 

práce a zvýšení počtu těchto osob zaměstnaných ve specializovaných 
formách zaměstnávání i na volném trhu práce 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

4.1 Sociálně odpovědné zadávání zakázek 
4.2 Podpora sociálního podnikání 
4.3 Zvýšení počtu míst vhodných pro výkon veřejné služby u 
poskytovatelů sociálních služeb 
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Opatření 4.1 Sociáln ě odpov ědné zadávání zakázek 
Popis opat ření: V rámci opatření bude zaveden do procesu zadávání veřejných 

zakázek statutárního města Olomouc nástroj na podporu 
zaměstnanosti – podmínka zaměstnávání 10 % dlouhodobě 
nezaměstnaných osob při realizaci vybraných veřejných zakázek. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Vytvoření pracovních příležitostí pro osoby nezaměstnané 
• Eliminace nelegálního zaměstnávání osob ohrožených na trhu 

práce 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Seznámení vedení města s uvedeným nástrojem, jeho přínosy a 
použití 

• Vytvoření klíče pro rozhodování, pro které zakázky je podmínka 
vhodná a efektivní  

• Zavedení podmínky do systému zadávání veřejných zakázek  
Časový harmonogram: 
 

2013 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

0 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

0 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

statutární město Olomouc 

Spolupracující organizace:  
 

 

Předpokládané výstupy: Zavedená podmínka zaměstnávání 10 % dlouhodobě 
nezaměstnaných osob při realizaci vybraných veřejných zakázek. 

 
Opatření 4.2 Podpora sociálního podnikání 

 
Popis opat ření: Sociální podnikání je jednou z efektivních způsobů, jak zvýšit 

zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce. V rámci opatření 
bude vytvořena a zavedena strategie podpory sociálního podnikání 
statutárním městem Olomouc. Bude zmapována stávající síť 
sociálních firem a jejich nabídka, sociální podnikání i sociální podniky 
budou pravidelně propagovány veřejnosti a bude vytvořena strategie 
další možné podpory soc. podnikání (např. zmapování dodávek pro 
město a jím zřizované organizace, které by mohly být zajištěny 
sociálními firmami).  
 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Vytvoření pracovních nabídek pro osoby ohrožené na trhu práce 
• Snížení nebo ukončení závislosti osob ohrožených na trhu práce 

na dávkách státní sociální podpory  
• Kultivace podnikatelského prostředí – sociální podnikání je 

založeno na konceptu tzv. trojího prospěchu – sociálního, 
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ekonomického a environmentálně – místního 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Určení zodpovědné osoby v rámci organizační struktury města 
• Mapování sociálních firem na území města Olomouce 
• Propagace sociálního podnikání na území města Olomouce 
• Mapování možností podpory sociálního podnikání statutárním 

městem a tvorba strategie 
• Realizace vytvořené strategie 

Časový harmonogram: 
 

2013 
• Určení zodpovědné osoby v rámci organizační struktury města 
• Mapování sociálních firem na území města Olomouce 
• Propagace sociálního podnikání na území města Olomouce 
• Mapování možností podpory sociálního podnikání statutárním 

městem a tvorba strategie 
2014 – 2015 

• Propagace sociálního podnikání na území města Olomouce 
• Realizace vytvořené strategie 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

0 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

0 
 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

Statutární město Olomouc 

Spolupracující organizace:  
 

 

Předpokládané výstupy: Výstupem je mapa sociálních podniků a jejich zaměření na území 
města Olomouce, stejně jako vytvořená strategie na podporu 
sociálního podnikání ve městě a realizace cílů v ní stanovených.  

 
 
Opatření 4.3. Zvýšení po čtu míst vhodných pro výkon ve řejné služby u 

poskytovatel ů sociálních služeb  
Popis opat ření: Podporou a prohloubením spolupráce organizací s Úřadem práce v 

Olomouci zvýšit počet organizací provozujících výkon veřejné služby. 
Podpora a spolupráce bude zajišťována workshopy a konzultacemi na 
téma veřejné služby. Účastí pracovníka Úřadu práce v Olomouci na 
vybraných jednáních RMT a  všech pracovních skupin zajistit potřebné 
a aktuální informace o veřejné službě. S využitím finanční motivace 
aktivní politiky zaměstnanosti a příkladů dobré praxe hledat další 
možnosti motivace pro organizace dosud nevyužívající výkon veřejné 
služby. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Zvýší se informovanost o možnostech vyžití veřejné služby 
Zvýší se počet vytvořeních míst pro výkon veřejné služby 
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Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

Zjistit současný počet organizací provozujících výkon veřejné služby 
a vyhodnocovat v půlročních intervalech jeho změnu 
Navrhnout a realizovat  workshopy a konzultace na téma veřejné 
služby 
Zajistit efektivní komunikaci a informovanost mezi Úřadem práce 
v Olomouci a organizacemi podílejících se na procesu komunitního 
plánování v Olomouci – účast pracovníka ÚP na vybraných RMT a 
setkání prac. skupin. 

Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

0 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

0 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

statutární město Olomouc 

Spolupracující organizace:  Úřad práce v Olomouci, poskytovatelé sociálních služeb a služeb 
souvisejících 

Předpokládané výstupy: Budou vytvořena nová místa vhodná pro výkon veřejné služby, což 
přinese: 
• Pro zájemce o veřejnou službu příležitost obnovování či získání 

pracovních návyků a prevence sociální izolace 
• Pro organizace možnost zabezpečení prací ve veřejném zájmu, 

které by museli stejně nakupovat či provést 
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Pracovní skupina 1 / D ěti, mládež a rodina 
 
Cíl 1 Zajišt ění a optimalizace minimální sít ě sociálních služeb pro d ěti, 

mládež a rodiny na území m ěsta Olomouce.  
Krátký popis cíle:  V evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) je v roce 

2012 cca 2 000 rodin, které vychovávají své děti problematicky, nebo 
se na výchově nepodílejí vůbec. Těmto rodinám je žádoucí nabídnout 
v různé míře a intenzitě odbornou pomoc ambulantní nebo terénní 
formou. 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

1.1 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež § 62 
1.2 Sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65 
1.3 Terénní programy § 69 

 
Opatření 1.1 Nízkoprahová za řízení § 62 
Popis opat ření: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, 

popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým 
společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich 
života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 
nabídnout jim bezpečné prostředí, umožnit jim lépe pochopit své okolí 
a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Prevence rizikového chování  
• Podpora aktivního trávení volného času 
• Zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování 
• Motivace k aktivnímu řešení problémů 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

Neziskové organizace, příspěvkové organizace, církevní organizace, 
statutární město Olomouc. 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby cílové skupiny, v roce 2013 minimálně 390 dětem a 
mladistvým. U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně.  
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Opatření 1.2 Sociáln ě aktiviza ční služba pro rodiny s d ětmi § 65 
Popis opat ření: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě 

ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho 
vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace,  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Podpora a sanace ohrožených rodin 
• Udržení převážné většiny dětí z ohrožených rodin v jejich 

přirozeném rodinném prostředí 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, poskytovatelé 
služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: 
 

Neziskové organizace, příspěvkové organizace, církevní organizace 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby cílové skupiny, v roce 2013 minimálně 120 rodinám. U služeb 
podpořených z prostředků SMOl proběhnou návštěvy poskytovatele 
služby za účelem kontroly a evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát 
ročně. 

 
Opatření 1.3 Terénní programy § 69 
Popis opat ření: Terénní programy jsou terénní služby poskytované dětem a 

mladistvým, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženi. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a 
minimalizovat rizika jejich způsobu života.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Snížení výskytu rizikového chování dětí a mladistvých  
• Motivace k aktivnímu řešení problémů 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace. 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
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potřeby cílové skupiny, v roce 2013 minimálně 200 dětem a 
mladistvým. U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
Cíl 2 Podpora souvisejících služeb a aktivit na území m ěsta Olomouce  

 
Krátký popis cíle: Kromě registrovaných sociálních služeb pro děti, mládež a rodinu 

uvedených v Cíli 1 jsou z hlediska sociálně právní ochrany dětí a 
preventivní péči o rodinu nezbytné další související služby a aktivity. 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

2.1 Mediační centrum 
2.2 Mateřská a rodinná centra 

 
Opatření 2.1 Mediační centrum 
Popis opat ření: Mediace je alternativní a efektivní způsob řešení často vleklých a 

složitých rodinných a občanskoprávních sporů mimosoudní cestou 
Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Uspořádání vztahů rodičů a nezletilých dětí ve složitých situacích 
spojených s rozpadem rodiny 

• Významné zkrácení opatrovnického řízení v rozvodovém řízení 
• Předpoklad lepší komunikace mezi rodiči díky dosažené dohodě  

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

1 501 000 Kč ročně 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Fond ohrožených dětí 
Spolupracující organizace:  SMOl, odbor sociálních věcí, Okresní soud Olomouc 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby cílové skupiny, v roce 2013 minimálně 70 rodinám města 
Olomouce. U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
Opatření 2.2 Mateřská centra a rodinná centra 
Popis opat ření:  

Centra vznikají obvykle na dobrovolnické bázi, jako neformální 
iniciativa matek a rodičů a prostor pro jejich setkávání. Fungují na 
principu rodinné svépomoci, vzájemné služby a solidarity, posilují 
hodnoty rodiny, úlohu rodičů, právní ochrany rodiny, mateřství a 
rovných příležitostí mužů a žen. 
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Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Navázání neformálních vazeb, komunikace a vzájemná podpora 
rodičů na mateřské a rodičovské dovolené 

• Nabídka rekvalifikačních kurzů pro rodiče na mateřské a 
rodičovské dovolené 

• Krátkodobé hlídání dětí rodičů, kteří během rodičovské dovolené 
udržují kontakt s pracovním prostředím 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Svépomocné rodičovské skupiny 
• Besedy, workshopy a přednášky pro rodiče se zajištěním hlídání 

dětí 
• Ucelené vzdělávací kurzy 
• Individuální poradenství 
• Manželská konference 
• Programy na podporu aktivního rodičovství (výlet pro táty a děti, 

Pobyt pro táty a děti, semináře pro otce, aj) 
• Víkendové pobyty s prožitkovými aktivitami 
• Jednorázové akce pro celou rodinu 
• Příměstské tábory 

Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

1 250 000 Kč / rok  
 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Vlastní zdroje, nadace, dary 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

o.s. Heřmánci (Rodinné centrum Heřmánek), o.s. Pro Vás (Rodinné 
centrum Provázek) 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby cílové skupiny, v roce 2013 minimálně 500 rodinám z města 
Olomouce. U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
Cíl 3  Podpora náhradní rodinné pé če 
Krátký popis cíle: Náhradní rodinná péče je jednou ze stěžejních oblastí sociálně právní 

ochrany dětí. Je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které 
nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. 
Prioritou je udržení, rozvoj a podpora služeb podporujících náhradní 
rodiče a zvýšení informovanosti veřejnosti o náhradním rodičovství 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

3.1 Propagace náhradního rodičovství 
3.2 Vzdělávání osob pečujících o svěřené dítě 
3.3 Dlouhodobé doprovázení náhradních rodin 
3.4 Odlehčovací služby 
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Opatření 3.1 Propagace náhradního rodi čovství 
 

Popis opat ření: Podpora aktivit, které povedou k větší informovanosti široké veřejnosti 
o problematice náhradního rodičovství, zejména pěstounské péče a o 
organizacích, které zajišťují služby pro náhradní rodiny 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• zvýšení dostupnosti informací o problematice náhradní rodinné 
péče 

• větší informovanost široké veřejnosti 
• zvýšení počtu zájemců o některou z forem náhradní rodinné péče 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

vytvoření tiskovin o náhradní rodinné péči 
periodické informování veřejnosti o náhradní rodinné péči 
zpřístupnění informací o aktivitách a službách vztahujících se 
k náhradní rodinné péči na webu jednotlivých organizací a SMOl 
 
 

Časový harmonogram: 
 

2013 - oslovení organizací poskytujících služby a aktivity pro náhradní 
rodiny, navázání spolupráce, jednání o možnostech a formách 
informační kampaně zaměřené na širokou veřejnost 

• vytvoření a realizace propagačního tiskového materiálu 
• návaznost na propagační kampaň MPSV k náhradní rodinné 

péči 
2014 - příprava informací o aktivitách a službách vztahujících se 
k náhradní rodinné péči na webu jednotlivých organizací a SMOl 
2015 - zpřístupnění informací o aktivitách a službách vztahujících se 
k náhradní rodinné péči na webu jednotlivých organizací a SMOl a 
jejich pravidelná aktualizace 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

2013: 150 000 Kč 
2014: 50 000 Kč 
2015: 50 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

 
SMOl, MPSV 

Předpokládaný realizátor: P- centrum 
Spolupracující organizace:  ISIS, Maltézská pomoc, FOD, o.s. Heřmánci, SMOl 
Předpokládané výstupy: Propagační tiskový materiál, aktualizované internetové stránky NNO, 

SMOl 
 
 
 
Opatření 3.2 Vzdělávání osob pe čujících o sv ěřené děti (osvojitelé, p ěstouni) 

 
Popis opat ření: Pro úspěšné fungování náhradní rodinné péče je potřeba vytvořit 

předpoklady pro vzdělávaní osob pečujících o svěřené děti a umožnit 
také vzájemné předávání a sdílení zkušenosti mezi těmito osobami. 
Realizované vzdělávání bude působit jako prevence vzniku krizových 
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situací v pečující rodině. 
Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• větší informovanost osob pečujících o svěřené děti, znalost 
různých problémů a možnosti jejich řešení 

• vzdělávání osob pečujících zvýší jejich kompetentnost při výchově 
a péči o svěřené děti  

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• realizace vzdělávacího programu pro osoby pečující a osoby v 
evidenci 

• realizace vzdělávacího programu pro osvojitele  
Časový harmonogram: 
 

2013 - oslovení organizací poskytujících služby a aktivity pro náhradní 
rodiny, navázání spolupráce, jednání o obsahové náplni vzdělávání a 
harmonogramu 

• tvorba harmonogramu a obsahové náplně vzdělávání 
• realizace vzdělávání  

2014 - realizace vzdělávacích programů 
2015 - realizace vzdělávacích programů 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

2013: 70 000 Kč 
2014: 100 000 Kč 
2015: 100 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

SMOl, MPSV 
 

Předpokládaný realizátor: ISIS 
Spolupracující organizace:  FOD, P-centrum, Maltézská pomoc, OSPOD 
Předpokládané výstupy: Realizovaný vzdělávací cyklus pro pěstouny a osvojitele včetně 

písemných materiálů 
 
 
 
Opatření 3.3 Dlouhodobé doprovázení náhradních rodin 
Popis opat ření: V životě náhradních rodin je nutné řešit situace, při nichž rodina 

potřebuje pomoc a poradenství, nejlépe ze strany odborně způsobilé 
nezávislé osoby . Poskytovaná pomoc a práce s rodinou by měla být 
dlouhodobá a systematická. 
 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• zlepšení funkčnosti náhradních rodin, snížení míry rizikových 
faktorů ohrožujících náhradní rodinu  

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• vznik systému vzdělávání doprovázejících osob  
• realizace vzdělávání doprovázejících osob včetně supervizí, 

případových konferencí 
• nastavení pravidel spolupráce s OSPOD 
• vznik systému svépomocných skupin pečujících osob 
• realizace doprovázení náhradních rodin 

Časový harmonogram: 
 

2013 - oslovení organizací poskytujících služby a aktivity pro náhradní 
rodiny, navázání spolupráce, jednání o tvorbě systému vzdělávání 
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doprovázejících osob a o obsahu vzdělávání 
• tvorba obsahové náplně vzdělávání doprovázejících osob 
• nastavení spolupráce s OSPOD 
• vznik systému svépomocných skupin 

 
2014 a 2015 - realizace vzdělávání doprovázejících osob 

• činnost svépomocných skupin 
• supervize 
• realizace doprovázení náhradních rodin 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

2013: 100 000 Kč 
2014: 100 000 Kč 
2015: 100 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

SMOl, MPSV 
 

Předpokládaný realizátor: ISIS 
Spolupracující organizace:  P-centrum, Maltézská pomoc, FOD, OSPOD 
Předpokládané výstupy: Vznik svépomocných skupin, realizace dlouhodobého doprovázení 

rodin. 
 
 
Opatření 3.4 Odleh čovací služby 

 
Popis opat ření: Pečující osoby potřebují krátkodobě zajistit péči o svěřené děti při 

řešení osobních či rodinných problémů nebo při vyřizování osobních 
záležitostí. K tomu jim napomohou odborné odlehčovací služby. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• možnost odpočinku pro pečující rodiny 
• pozitivní dopad na samotný výkon náhradní rodinné péče  

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

Zřízení krátkodobých odlehčovacích služeb: 
• kroužky 
• jednodenní nebo vícedenní pobyty pro děti z NRP 

 
Časový harmonogram: 
 

2013 - oslovení organizací poskytujících služby a aktivity pro náhradní 
rodiny, navázání spolupráce s dalšími subjekty 

• mapování existujících služeb 
• zřízení odlehčovacích služeb 

 
2014 a 2015 - realizace odlehčovacích služeb 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

2013: 100 000 Kč 
2014: 150 000 Kč  
2015: 150 000 Kč  

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

SMOl, MPSV 
 

Předpokládaný realizátor: Maltézská pomoc 
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Spolupracující organizace:  P- centrum, ISIS, o.s. Heřmánci 
Předpokládané výstupy: Zajištění odlehčovacích služeb - jednodenní a vícedenní pobyty, 

tábory. 
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Pracovní skupina 2 / Ob čané se zdravotním postižením 
 
 
Cíl 1 Zajišt ění a optimalizace minimální sít ě sociálních služeb pro 

osoby se zdravotním postižením na území m ěsta Olomouce 
Krátký popis cíle: Zajištění minimální sítě sociálních služeb formou registrovaných 

terénních a ambulantních sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením na území města Olomouce. Cílovou skupinou jsou osoby 
se zdravotním postižením, což zahrnuje osoby s postižením tělesným, 
zrakovým, sluchovým a kombinovaným. 
Celkový počet osob se zdravotním postižením v Olomouci je cca 
4950. Z toho je asi 2860 osob s pohybovým postižením, 570 osob se 
zrakovým postižením a 950 osob se sluchovým postižením.  

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

1.1 Osobní asistence § 39 
1.2 Průvodcovské a předčitatelské služby § 42 
1.3 Denní stacionář § 46 
1.4 Raná péče § 54 
1.5 Telefonická krizová pomoc § 55 
1.6 Tlumočnické služby § 56 
1.7 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením § 66 
1.8 Sociální rehabilitace § 70 
1.9 Odborné sociální poradenství § 37 

 
 
 
 
 
Opatření 1.1 Osobní asistence § 39 
Popis opat ření: Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí 

osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby. 
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 
pomoc při prosazování práv a zájmů.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Služba osobní asistence napomáhá osobám s postižením pohybového 
ústrojí (vozíčkáři) prostřednictvím osobního asistenta k samostatnosti 
a soběstačnosti, posiluje jejich vlastní schopnosti a dovednosti, 
zlepšuje kvalitu života. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
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Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
64 osob). U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
 
Opatření 1.2 Průvodcovské a p ředčitatelské služby § 42 
Popis opat ření: Jedná se o terénní nebo ambulantní služby poskytované nevidomým a 

těžce zrakově postiženým lidem. Služba obsahuje pomoc při 
zprostředkování společenského kontaktu, předčítání, pomoc při 
uplatňování práv, doprovod klientů apod. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Průvodcovské a předčitatelské služby umožňují osobám nevidomým a 
osobám se zrakovým postižením osobní vyřizování běžných 
záležitostí, zlepšení přístupu k informacím, zabraňuje sociálnímu 
vyloučení apod. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Vlastní zdroje 

Předpokládaný realizátor: 
 

Neziskové organizace 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad zachování 
stávající kapacity 2 klienti denně). U služeb podpořených z prostředků 
SMOl proběhnou návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a 
evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 
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Opatření 1.3 Denní stacioná ř § 46 
Popis opat ření: V denním stacionáři se poskytují ambulantní služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného nebo kombinovaného 
postižení a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby 
v tomto typu zařízení zahrnují pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní 
osobu (např. poskytnutí stravy, pomoc s hygienou), zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a 
zájmů a socioterapeutické činnosti. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Denní stacionář umožňuje osobám s tělesným postižením pravidelný 
kontakt se širším sociálním prostředím, napomáhá snížení pocitu 
osamění, zlepšení schopnosti péče o vlastní osobu a možnost 
zachování domácí rodinné péče. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: 
 

Neziskové organizace 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad zachování 
stávající kapacity 65 klienti denně). U služeb podpořených 
z prostředků SMOl proběhnou návštěvy poskytovatele služby za 
účelem kontroly a evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
Opatření 1.4 Raná pé če § 54 
Popis opat ření: Raná péče je terénní případně ambulantní služba poskytovaná dítěti a 

rodičům dítěte ve věku do 7 let, které má zrakové, sluchové, tělesné 
nebo kombinované postižení. Raná péče se zaměřuje na podporu 
rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby 
(např. předávání informací a zprostředkování kontaktů s odborníky, 
pomoc při výběru pomůcek, půjčování speciálních hraček a pomůcek). 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Cílem rané péče je předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho 
důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady pro 
sociální integraci.  

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 
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 z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, poskytovatelé 
služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace 
Spolupracující organizace:   
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad poskytnutí  
služeb úhrnem 225 rodinám ročně. U služeb podpořených 
z prostředků SMOl proběhnou návštěvy poskytovatele služby za 
účelem kontroly a evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
Opatření 1.5 Telefonická krizová pomoc § 55 
Popis opat ření: Telefonická krizová pomoc je terénní služba osobám se sluchovým 

postižením, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života 
nebo v jiné obtížné životní situaci. Služba je poskytována formou 
telefonické a SMS pomoci a její dostupnost je zajištěna 24 hodin 
denně. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Služba telefonické krizové pomoci pomáhá osobám se sluchovým 
postižením chránit jejich zdraví či života, případně jim pomáhá řešit 
další krizové situace. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, poskytovatelé 
služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: 
 

Neziskové organizace 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad poskytnutí  
služeb úhrnem 30 klientům ročně, při zachování doby poskytování 24 
hodin denně). U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 
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Opatření 1.6 Tlumo čnické služby § 56 
Popis opat ření: Tlumočnické služby jsou terénní případně ambulantní služby 

poskytované osobám s poruchami komunikace, zejména osobám s 
těžkým sluchovým postiženým. Tlumočnické služby zahrnují 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při 
uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. 
Počet osob se sluchovým postižením v Olomouci je cca 950, z toho je 
asi 141 zcela neslyšících. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Tlumočnické služby napomáhají snížit izolovanost a diskriminaci 
sluchově postižených ve společnosti, zabraňují sociálnímu vyloučení a 
zajišťují plnohodnotnou komunikaci. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, poskytovatelé 
služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: 
 

Neziskové organizace 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad udržení 
kapacity služeb 11 klientů denně). U služeb podpořených z prostředků 
SMOl proběhnou návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a 
evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
Opatření 1.7 Sociáln ě aktiviza ční služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením § 66 
Popis opat ření: Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní případně terénní služby 

poskytované osobám se sluchovým nebo zrakovým postižením, které 
jsou ohroženy sociálním vyloučením. V rámci těchto služeb se 
poskytuje pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím (vzdělávací aktivity, zájmové, sportovní aktivity), při 
uplatňování práv, zájmů, obstarávání osobních záležitostí a sociálně 
terapeutické činnosti. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Sociálně aktivizační služby napomáhají k tomu, aby osoby se 
zrakovým nebo sluchovým postižením získaly takové znalosti a 
dovednosti, které posilují jejich soběstačnost a přispívají k jejich 
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seberealizaci. 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, poskytovatelé 
služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad udržení 
kapacity služeb 68 klientů denně ve skupinových i individuálních 
aktivitách). U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
 
Opatření 1.8 Sociální rehabilitace § 70 
Popis opat ření: Sociální rehabilitace napomáhá k dosažení samostatnosti, nezávislosti 

a soběstačnosti,k rozvojem schopností a dovedností, posilováním 
návyků a nácviku běžných činností. Služby sociální rehabilitace se 
zaměřují na nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a 
soběstačnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování 
práv a zájmů. Služby budou poskytovány osobám s tělesným, 
zrakovým, sluchovým nebo kombinovaným postižením.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Služby sociální rehabilitace zvyšují samostatnost uživatele, zlepšují 
dovednosti péče o vlastní osobu, pomáhají zlepšovat jeho orientaci. 
Cílem je posílení návyků, schopností a dovedností klienta, které 
zvyšují zaměstnatelnost osoby se zdravotním postižením. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, poskytovatelé 
služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: 
 

Neziskové organizace 
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Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad udržení 
úhrnné kapacity služeb 37 klientů denně). U služeb podpořených 
z prostředků SMOl proběhnou návštěvy poskytovatele služby za 
účelem kontroly a evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
 
Opatření 1.9 Odborné sociální poradenství § 37 
Popis opat ření: Odborné sociální poradenství je služba zaměřená na zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a 
pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. 
Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým postižením, zásadou při 
poskytování služby je respektování volby komunikačního systému 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Služba odborné sociální poradenství je nabízena k zabránění 
sociálního vyloučení osob se sluchovým postižením. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, poskytovatelé 
služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: 
 

Neziskové organizace 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad poskytnutí 
služby celkem 220 klientům). U služeb podpořených z prostředků 
SMOl proběhnou návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a 
evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
Cíl 2 Zvýšení informovanosti odborné ve řejnosti o problematice 

zdravotn ě postižených 
Krátký popis cíle: Cílem je zvýšení informovanosti odborné veřejnosti o problematice 

sociálních služeb a navázání možné spolupráce za účelem kvalitnější 
péče o zdravotně postiženého klienta. Realizovaná analýza potřeb 
poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci poukázala na 
nedostatečnou informovanost jako jednu z problematických oblastí 
osob se zdravotním postižením. Jde jak o nedostatečnou 
informovanost samotných zdravotně postižených o nabídkách 
sociálních služeb, tak o informovanost laické i odborné veřejnosti.  
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Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

2.1 Informovanost studentů Univerzity Palackého v rámci jejich 
přípravy na budoucí povolání 
2.2 Podpora a zlepšení spolupráce navzájem mezi odborníky ve 
zdravotních službách a sociálních službách  
2.3 Podpora a zlepšení spolupráce mezi pracovníky Úřadu práce ČR a 
odborníky v sociálních službách  

 
 
Opatření 2.1 Informovanost student ů Univerzity Palackého v rámci jejich 

přípravy na budoucí povolání 
Popis opat ření: V pracovní skupině se ve  SWOT analýzách objevuje v oblasti 

příležitostí užší spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc. Cílem 
opatření je využití potenciálu studentů, kteří se na Univerzitě 
Palackého Olomouc připravují na budoucí povolání v různých oborech 
souvisejících s problematikou zdravotně postižených. Nejde jen o 
obory týkající se přímo sociální problematiky jako sociální práce a 
sociální pedagogika, aplikované pohybové aktivity, ale také obory 
psychologie, učitelství, fyzioterapie, medicíny apod. Aktivním 
zapojením studentů do problematiky zdravotně postižených dojde 
k větší informovanosti studentů o této oblasti. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Zvýšení informovanosti studentů o problematice zdravotně 
postižených a sociálních služeb 

• Zapojení studentů jako dobrovolníků do činností organizací 
poskytujících sociální a související služby 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Zapojení studentů Fakulty tělesné kultury do projektu Bezbariérová 
Olomouc 

• Uspořádání workshopů/seminářů studentů vybraných fakult a 
zástupců poskytovatelů sociálních služeb 

• Podpora realizace praxí v organizacích zabývajících se 
problematikou osob se zdravotním postižením 

Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

cca 98 000Kč ročně (Centrum aplikovaných aktivit Fakulty tělesné 
kultury Univerzity Palackého) 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Evropské fondy, statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, nadace 

Předpokládaný realizátor: 
 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury 
Univerzity Palackého, JITRO Olomouc, o.p.s., o.s. Kyklop CZ, 
Oblastní unie neslyšících Olomouc 

Spolupracující organizace:  
 

Ostatní členové pracovní skupiny Občané se zdravotním postižením, 
členové dalších pracovních skupin: Senioři, Etnické menšiny, 
Univerzita Palackého Olomouc; Destinační sdružení Orlické hory a 
Podorlicko, Kazuist s r.o. 
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Předpokládané výstupy: Zmapování 30 chodníkových tras v Olomouci a 20 objektů 
(restaurační zařízení, ubytovací zařízení a další) v rámci Bezbariérové 
Olomouci (Centrum aplikovaných aktivit Fakulty tělesné kultury 
Univerzity Palackého). Zvýšení počtu dobrovolníků v organizacích 
zabývajících se problematikou osob se zdravotním postižením. 

 
 
 
Opatření 2.2 Podpora a zlepšení spolupráce navzájem mezi  odborníky ve 

zdravotních službách a sociálních službách 
Popis opat ření: Ze zkušeností poskytovatelů sociálních služeb v pracovní skupině 

vyplývá, že spolupráce s odborníky ve zdravotnictví bývá obtížná a 
mnohdy mívá rezervy. Cílem opatření je proto zlepšení spolupráce 
mezi odborníky ve zdravotní a sociální oblasti tak, aby měli osoby se 
zdravotním postižením dostatek podpory a informací při řešení své 
situace.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Zvýšení informovanosti lékařů a dalších pracovníků zdravotnických 
zařízení o sociálních službách 

• Navázání kvalitnější spolupráce mezi odborníky ve zdravotní a 
sociální oblasti v rámci péče o klienta 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Uspořádání setkání (kulatého stolu) odborníků ze zdravotní a 
sociální oblasti  

• Rozesílání informací lékařům a zdravotnickým zařízením o nabídce 
sociálních služeb  

• Podpora dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

50 000 Kč (Středisko rané péče SPRP Olomouc) 
490 000 Kč - kurzy pro dobrovolníky (Amelie, o.s.) 
85 000 Kč (Středisko rané péče Tamtam Olomouc FRPSP) 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, MZ ČR, MV ČR, nadace, dárci 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

Společnost rané péče SPRP Olomouc, Středisko rané péče Tamtam 
Olomouc (FRPSP), Amelie, o.s., Oblastní unie neslyšících Olomouc 

Spolupracující organizace:  o.s. InternetPoradna.cz, Tyflocentrum Olomouc, o.p.s. 
Předpokládané výstupy: Uspořádaná společná setkání odborníků z oblasti zdravotnictví a 

odborníků ze sociální oblasti; proškolení dobrovolníci; navázaná 
spolupráce s lékaři a dalšími odborníky. 

 
 
Opatření 2.3 Podpora a zlepšení spolupráce mezi pracovní ky Ú řadu práce ČR 

a odborníky v sociálních službách 
Popis opat ření: K zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením patří různé 

typy sociálních dávek (např. příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu), 
které od 1.1.2012 vyplácí Úřad práce ČR. Zároveň jsou občané se 
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zdravotním postižením jednou z nejohroženějších skupin na trhu 
práce. Proto se jedno z opatřeních zabývá možností zlepšení 
kooperace pracovníků Úřadu práce a poskytovatelů sociálních služeb 
v rámci péče o osoby se zdravotním postižením. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Zvyšování informovanosti pracovníků Úřadu práce ČR o 
problematice osob se zdravotním postižením 

• Zvyšování informovanosti pracovníků Úřadu práce ČR o nabídce 
sociálních služeb 

• Navázání spolupráce pracovníků Úřadu práce ČR a poskytovatelů 
sociálních služeb v rámci péče o zdravotně postiženého klienta 
v oblasti zaměstnanosti 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Uspořádání setkání (kulatého stolu) se zástupci Úřadu práce a 
poskytovateli sociálních služeb 

• Oslovení zástupců Úřadu práce ČR za účelem jejich pravidelné 
účasti na jednáních pracovní skupiny Občané se zdravotním 
postižením v rámci komunitního plánování 

Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

0 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

o.s. InternetPoradna.cz, Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, 
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Tyfloservis, o.p.s., Oblastní unie 
neslyšících Olomouc 

Spolupracující organizace:  
 

Úřad práce ČR 

Předpokládané výstupy: Pravidelná účast zástupce Úřadu práce ČR na jednáních pracovní 
skupiny Občané se zdravotním postižením. Uspořádání alespoň jedné 
přednášky pro pracovníky ÚP ročně. 

 
 
Cíl 3 Zajišt ění podmínek pro aktivní trávení volného času pro osoby se 

zdravotním postižením 
Krátký popis cíle: Z analýzy potřeb pracovní skupiny vyplývá, že uživatelé se zdravotním 

postižením vnímají jako problematickou oblast trávení volného času. 
Osoby se zdravotním postižením chtějí svůj volný čas trávit aktivně, 
smysluplně a být v kontaktu s běžným životem. Tento cíl se proto 
zaměřuje na podporu a zajištění podmínek pro aktivní trávení volného 
času osob se zdravotním postižením. 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

3.1 Podpora a realizace stávajících souvisejících a navazujících 
služeb pro osoby se zdravotním postižením (včetně osob 
s civilizačním onemocněním) 
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3.2 Podpora a realizace volnočasových, kulturních a sportovních 
aktivit pro osoby se zdravotním postižením 

 
 
Opatření 3.1 Podpora a realizace stávajících související ch a navazujících 

služeb pro osoby se zdravotním postižením (v četně osob 
s civiliza čním onemocn ěním) 

Popis opat ření: Opatření naplňuje potřeby osob se zdravotním postižením v oblasti 
informovanosti o problematice osob se zdravotním postižením, 
nabídce sociálních a navazujících služeb a zároveň v potřebě 
pravidelného sociálního kontaktu a aktivizace osob se zdravotním 
postižením. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Zlepšení psychického stavu osob se zdravotním postižením 
• Navázání nových sociálních kontaktů a vazeb 
• Aktivizace osob se zdravotním postižením 
• Zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením 
• Zajištění informovanosti osob se zdravotním postižením 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Realizace vzdělávacích akcí (přednášky, vzdělávací programy) 
• Realizace rekondičních pobytů a zájezdů 
• Realizace podpůrných programů 
• Realizace poradenství pro osoby se zdravotním postižením 

Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

cca 100 000 Kč (Svaz tělesně postižených: rekondiční pobyty, 
přednášky) 
cca 160 000 Kč (Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR: 
rekondiční pobyty, zájezdy, přednášky) 
cca 210 000 Kč (Roska Olomouc: rekondiční pobyty, přednášky) 
400 000 Kč (Amelie, o.s.) 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Ministerstvo zdravotnictví, sponzoři, příspěvky klientů, nadace, dary, 
veřejná sbírka, statutární město Olomouc 

Předpokládaný realizátor: 
 

Amelie o.s., Roska Olomouc, Svaz postižených civilizačními 
chorobami, Svaz tělesně postižených, 
o.s. InternetPoradna.cz, Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, JITRO 
Olomouc, o.p.s., o.s. Kyklop CZ, TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., 
Oblastní unie neslyšících Olomouc 

Předpokládané výstupy: 2 rekondiční pobyt/rok + 4 přednášky/rok (Svaz tělesně postižených), 
2 zájezdy/rok + 2 rekondiční pobyty/rok + 10 přednášek/rok (Svaz 
postižených civilizačními chorobami v ČR), 1 rekondiční pobyt/rok + 10 
přednášek/rok (Roska Olomouc); realizace individuálních konzultací a 
skupinových aktivit pro onkologicky nemocné a jejich příbuzné 
(Amelie, o.s.) 

 
 
Opatření 3.2 3.2 Podpora a realizace volno časových, kulturních a sportovních 
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aktivit pro osoby se zdravotním postižením 
Popis opat ření: Toto opatření reaguje především na potřebu osob se zdravotním 

postižením aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas, mít možnost 
zájmového i sportovní vyžití a tím zvýšit kvalitu jejich života. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• zlepšení psychického stavu a prevence zhoršení zdravotního stavu 
osob se zdravotním postižením 

• navázání nových sociálních kontaktů a vazeb 
• aktivizace osob se zdravotním postižením 
• zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• realizace volnočasových aktivit (zájmové kroužky, tvůrčí dílny) 
• realizace uměleckého vzdělávání 
• realizace sportovních aktivit, cvičení, procházek 
• provoz půjčovny sportovně kompenzačních pomůcek 

Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

57 000 Kč (TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.) 
cca 10 000 Kč (Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR) 
cca 16 000 Kč (Roska Olomouc) 
100 000 Kč (Amelie, o.s.) 
305.210 Kč (Centrum aplikovaných aktivit Fakulty tělesné kultury 
Univerzity Palackého) 
890 000 Kč (o.s. Kyklop CZ) 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MZ, MŠMT, Nadační fond Větrník, statutární město Olomouc, 
Olomoucký kraj, sponzorské dary, klientské příspěvky, vlastní zdroje 

Předpokládaný realizátor: 
 

Amelie o.s., Roska Olomouc, Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, o.s., Olomouc, o.s. Kyklop CZ, 
o.s. InternetPoradna.cz, Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, JITRO 
Olomouc, o.p.s., Centrum aplikovaných pohybových aktivit Fakulty 
tělesné kultury Univerzity Palackého, TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., 
Oblastní unie neslyšících Olomouc 

Spolupracující organizace:  
 

ZŠ prof. V. Vejdovského v Olomouci, ZUŠ Moravský Beroun, 
Speciálně pedagogické centrum Olomouc 

Předpokládané výstupy: Realizované volnočasové aktivity pro klienty: např. výlety, kurzy – 
pletení z pediku apod. (TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.), 1 cvičení/týden 
pro 38 lidí (Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR), 2 cvičení 
(pro 15 klientů)/týden (Roska Olomouc), realizace kulturních akcí pro 
onkologicky nemocné a jejich blízké (Amelie, o.s.); poskytnutí služeb 
80 klientům (Centrum aplikovaných aktivit Fakulty tělesné kultury 
Univerzity Palackého) 
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Pracovní skupina 3 / Senio ři 
 
Cíl 1  Zajišt ění a optimalizace minimální sít ě sociálních služeb pro 

seniory na území m ěsta Olomouce 
Krátký popis cíle: Zajištění minimální sítě sociálních služeb formou registrovaných 

terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb pro seniory 
na území města Olomouce.  
Z demografických analýz a z informací poskytnuté evidencí obyvatel 
vyplývá, že počet seniorů rok od roku narůstá. Počet obyvatel starších 
65 let ve městě Olomouci překračuje počet 16 tisíc. 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

1.1 Osobní asistence § 39 
1.2 Pečovatelská služba § 40 
1.3 Tísňová péče § 41 
1.4 Centra denních služeb § 45 
1.5 Domovy pro seniory § 49  

  
Opatření 1.1 Osobní asistence § 39 
Popis opat ření: Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí 

seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem 
dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Služba umožní seniorům setrvat co nejdéle ve svém přirozeném 
prostředí a pomáhá udržovat přirozené vazby, které v daném prostředí 
mají. Služba oddaluje nutnost poskytování pobytových sociálních 
služeb. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 
 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

Neziskové organizace, církevní organizace 
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Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
30 osob)  
U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou návštěvy 
poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace v rozsahu 
nejméně jedenkrát ročně.  

 
 
 
Opatření 1.2 Pečovatelská služba § 40 
Popis opat ření: Pečovatelská služba se poskytuje seniorům, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné osoby, a to zejména v jejich přirozeném prostředí. 
Součástí služby je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, při zajištění chodu 
domácnosti a další činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Služba umožní seniorům setrvat co nejdéle ve svém přirozeném 
prostředí a pomáhá udržovat přirozené vazby, které v daném prostředí 
má. Oddaluje nutnost poskytování pobytových sociálních služeb. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Kontrola řádného poskytování služeb (platí v případě poskytnutí 

podpory statutárním městem Olomouc). 
• Evaluace poskytování služeb (platí v případě poskytnutí podpory 

statutárním městem Olomouc). 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace, příspěvkové organizace, církevní organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
900 osob).  
U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou návštěvy 
poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace v rozsahu 
nejméně jedenkrát ročně. 

 
  
 
Opatření 1.3 Tísňová péče § 41 
Popis opat ření: Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá 

distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými 



                                                    
              
 
 
 

              Projekt „ Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci “ 

 

Pracovní materiál odboru sociálních věcí MMOl, bude provedena jazyková a odborná korektura. 
 

    
 

Tato akce je financovaná z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 
 
34 

 
 

vysokému riziku náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo 
schopností. Je to služba poskytována převážně seniorům. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Služba umožní seniorům setrvat co nejdéle ve svém přirozeném 
prostředí a pomáhá udržovat přirozené vazby, které v daném prostředí 
má. Služba výrazně napomáhá zajistit pocit bezpečí seniorům i jejich 
rodinám a v případě mimořádné situace včasnou pomoc. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Kontrola řádného poskytování služeb (platí v případě poskytnutí 

podpory statutárním městem Olomouc). 
• Evaluace poskytování služeb (platí v případě poskytnutí podpory 

statutárním městem Olomouc). 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
30 osob, v dalších letech předpoklad navyšování poskytnuté služby 
pro dalších 10 osob ročně).  
U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou návštěvy 
poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace v rozsahu 
nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
 
Opatření 1.4 Centra denních služeb 
Popis opat ření: Centra denních služeb poskytují ambulantní služby  

ve specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost  
a soběstačnost seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může vést k 
sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
prostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje 
za úplatu. 
  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Služba umožňuje osobám setrvat v domácích podmínkách ve 
spolupráci s rodinou, kdy je senior v centru denních služeb v době, 
kdy jsou rodinní příslušníci v zaměstnání. 
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Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Příspěvkové organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad 34 osob 
denně).  
U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou návštěvy 
poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace v rozsahu 
nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
 
 
Opatření 1.5 Domovy pro seniory § 49  
Popis opat ření: Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 
stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Služba nabízí důstojné bydlení a celodenní péči seniorům, kteří 
vzhledem ke svým zdravotním a sociálním problémům již nemohou 
setrvávat ve svém přirozeném prostředí ani při využití terénních a 
ambulantních služeb.  

Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Příspěvková organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 stávající kapacita 200 
lůžek).  
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Cíl 2 2. Podpora souvisejících služeb a aktivit na území města 
Olomouce 

Krátký popis cíle: Cílem je zachování aktivit, které jsou využívány a kladně hodnoceny 
seniory, ale také poskytovateli sociálních služeb. Jsou to aktivity, které 
pracovní skupina hodnotí jako „důležité a potřebné“. 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

2.1 Udržení stávajících služeb a aktivit v klubech pro seniory 
zřizovaných Statutárním městem Olomouc 
2.2 Rozvoj a podpora dobrovolnictví seniorů a pro seniory 

 
Opatření 2.1 Udržení stávajících služeb a aktivit v klub ech pro seniory 

zřizovaných Statutárním m ěstem Olomouc 
Popis opat ření: Cílem je zachování kvality a rozsahu poskytovaných služeb pro 

seniory v klubech pro seniory zřizovaných statutárním městem 
Olomouc. V rámci opatření budou předsedkyně a předsedové klubu 
pro seniory vzděláváni v oblasti plánování volnočasových aktivit pro 
seniory. Budeme pokračovat ve spolupráci a navazováním kontaktů 
s kluby pro seniory zřizované jinými městy. Proběhnou pravidelné 
tradiční akce (divadelní představení, zájezdy, besedy, veselice, pouť, 
budeme pokračovat v akci „týden seniorů“ aj.) 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• zlepšení psychického stavu seniorů, aktivizace seniorů, 
• navázání nových kontaktů a vazeb, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, 
• zachování a rozvoj přirozených sociálních vazeb, 
• poskytnutí základního sociálního poradenství, zprostředkování 

poskytnutí sociálních služeb a příbuzných souvisejících služeb 
• zvýšení informovanosti seniorů 
• větší členská základna a větší zájem seniorů o dění ve městě 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• vzdělávací program pro předsedy a předsedkyně klubu, 
• zachování financování provozu jednotlivých klubů pro seniory, 
• realizace přednáškové činnosti a osvěty, 
• realizace zájezdů, veselic, besed, představení aj., 
• realizace podpůrných programů, 
• realizace poradenství, 
• realizace týdne pro seniory, 
• propagace klubů pro seniory. 

Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

1 700 000 Kč provozní náklady za rok 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Statutární město Olomouc 
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Předpokládaný realizátor: 
 

Magistrát města Olomouce – odbor sociálních věcí 

Spolupracující organizace:  
 

SNO, a.s. 

Předpokládané výstupy: • 20 nově registrovaných členů klubů ročně, 
• 15 realizovaných akcí pro členy klubů ročně, 
• 500 členů klubů pro seniory, kteří se pravidelně účastní klubové 
činnosti. 

 
 
 
Opatření 2.2 
 

Rozvoj a podpora dobrovolnictví senior ů a pro seniory 
 

Popis opat ření: Dobrovolnictví je fenomén, který vždy patřil a bude patřit mezi výrazné 
prvky v oblasti péče o lidi. Je to také propojující článek mezi klientem a 
„vnějším světem“. Dobrovolnictví může být také prostředkem 
seberealizace seniorů, kteří sami mohou být dobrovolníky. 
Cílem je také celkově podpořit rozvoj dobrovolnictví zasahující i do 
ostatních skupin komunitního plánování sociálních služeb. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Větší počet dobrovolníků pro seniory aj. cílové skupiny, 
• Rozvoj dobrovolnických vysílajících organizací, 
• Větší uvědomění občanské společnosti o potřebnosti dobrovolnictví 

a vzájemné sounáležitosti (informační a náborová kampaň), 
• Aktivizace seniorů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních 

sociálních služeb, 
• Rozvoj komunity, 
• Proškolení dobrovolníků, 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Propagace dobrovolnictví a nábor dobrovolníků (letáky, akce 
dobrovolník roku apod.), 

• Lepší oslovení médií v rámci propagace, zatraktivnění 
dobrovolnictví pro studenty apod., 

• Workshopy na téma dobrovolnictví, 
• Spolupráce s organizacemi poskytujícími sociální a zdravotní 

služby. 
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

200 000 Kč/rok 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MV ČR, MPSV ČR, statutární město Olomouc, sponzorské dary, ESF 
 

Předpokládaný realizátor: Maltézská pomoc, o.p.s. 
Spolupracující organizace:  
 

JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s., Sociální služby pro 
seniory, příspěvková organizace, Domov pro seniory Pohoda, Charita 
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Olomouc, Pomadol, s.r.o., o.s. Pamatováček, Magistrát města 
Olomouce, pracovní skupina Děti, mládež a rodina komunitního 
plánování sociálních služeb v Olomouci 

Předpokládané výstupy: • propagace (1000 ks letáky, informace v médiích 2x zarok, 
vytvoření TV spotu, který osloví mládež aj.), 

• minimální počet dobrovolníků 60, 
• databáze dobrovolníků, 
• větší míra zapojení organizací do využívání dobrovolníků. 

 
Cíl 3 Zvýšení informovanosti o sociálních službách a souv isejících 

službách pro ve řejnost, poskytovatele sociálních služeb a 
zdravotnických služeb 

Krátký popis cíle: Cíl vychází ze zjištění některých nedostatků v informovanosti, jako je 
např. nedostatečné využívání tísňové péče seniory, izolovanost 
seniorů aj. Řešením je zvyšování obecného povědomí o sociálních 
službách a souvisejících službách. Lze předpokládat, že se počet 
seniorů, jimž hrozí sociální vyloučeni nebo přímo jsou sociálně 
vyloučeni, sníží. Zároveň je třeba zvýšovat povědomí o sociálních 
službách u zdravotnického personálu za účelem účinnější péče o 
seniory. 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

3.1 Aktivity zvyšující informovanost veřejnosti o sociálních službách 
3.2 Vzdělávací aktivity pro zdravotnický personál a studenty 
zdravotnických oborů 

 
 
Opatření 3.1 Aktivity zvyšující informovanost ve řejnosti o sociálních službách 
Popis opat ření: Cílem opatření je vytvořit a distribuovat takové informační materiály, 

které upoutají pozornost seniorů a jejich blízkých osob. Cílem je také 
dále rozpracovat možnosti elektronického katalogu služeb, např. 
možnost hodnotit a komentovat služby v elektronickém katalogu 
poskytovatelů sociálních služeb. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Vytvořením kvalitních informačních letáků ve spolupráci s různými 
poskytovateli sociálních služeb se zvýší veřejné povědomí o 
sociálních službách nejen u seniorů, ale také u jejich příbuzných. 
Zvýší se počet uživatelů ambulantních a terénních sociálních služeb.  

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Průzkum existujících informačních letáků a způsobů poskytování 
informací o sociálních službách. Anketa mezi seniory, co je nejvíce 
oslovilo (2013). 

• Rozvoj elektronického katalogu sociálních služeb. Rozšíření 
funkcionalit např. o možnost hodnocení a referencí ke všem 
službám (2013 – 2014). 

• Vytvoření informačních letáků dle výsledku ankety a spolupráce 
s reklamní agenturou (2013 – 2014). 

• Distribuce letáků do domácností, inzerce (2013 - 2015). 
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• Veletrh poskytovatelů sociálních služeb (2013 - 2015, vždy 1/rok). 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

200 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Vlastní zdroje organizací, statutární město Olomouc 
 
 

Předpokládaný realizátor: Členové Pracovní skupiny 3 Senioři 
Spolupracující organizace:   
Předpokládané výstupy: • 3x proběhne veletrh poskytovatelů sociálních služeb. 

• 5 typů letáků v nákladě á 500 ks 
• Min. 1000 domácností, jimž bude vhozen informační leták do 

schránky  
• Upravený elektronický katalog, do kterého budou moci uživatelé 

vkládat svá hodnocení. 
 
 
 
Opatření 3.2 
 

Vzdělávací aktivity pro zdravotnický personál a student y 
zdravotnických obor ů 

Popis opat ření: Cílem opatření je zlepšení spolupráce mezi odborníky  
ve zdravotní a sociální oblasti tak, aby měli senioři dostatek podpory a 
informací při řešení své situace. Vhodným způsobem bude zapojení 
praktických lékařů, kteří budou poskytovat informace svým pacientům 
a poskytnou prostor ve svých čekárnách pro infoormace o 
poskytovaných službách.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Zvýšení informovanosti klientů o sociálních službách. Navázání 
kvalitnější spolupráce mezi odborníky ve zdravotní a sociální oblastí 
v rámci péče o klienta. Senioři nebude nuceni opouštět své přirozené 
prostředí, sníží se počet opětovných a dlouhodobých hospitalizací. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Oslovení zdravotních pojišťoven s nabídkou informování 
zdravotnického personálu o možnostech společného řešení situace 
klienta (2013). 

• Vytvoření osnov a nabídka vzdělávacích workshopů, přednášek 
pro studenty medicíny a ostatních zdravotnických studií univerzity 
Palackého v Olomouci a pro zdravotnický personál (2013 - 2015). 

• Přednášky (min. 1/rok). 
• Pravidelné doplňování informačních letáků do ordinací praktických 

lékařů (zapojení dobrovolníků či praktikantů) (2014 – 2015). 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

350 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Vlastní zdroje organizací, statutární město Olomouc 
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Předpokládaný realizátor: Členové Pracovní skupiny 3 Senioři 
Spolupracující organizace:  Univerzita Palackého v Olomouci 
Předpokládané výstupy: • Bude oslovena min. jedna zdravotní pojišťovna (pomoc s motivací 

lékařů ohledně poskytování informací o sociálních službách a 
spolupráci obecně). 

• Proběhnou min. 3 přednášky pro budoucí zdravotníky (lékaře aj.), 
pro několik desítek studentů (základ povědomí o sociálních 
službách, základ budoucí spolupráce). 

• V ordinacích praktických lékařů bude prostor pro poskytování 
informací o sociálních službách. Ty budou průběžně doplňovány a 
obnovovány. Lékaři sami budou své pacienty o tomto informovat. 

 
 
Cíl 4 Podpora sociálních služeb a souvisejících služeb v oblasti 

bydlení pro seniory 
Krátký popis cíle: Přestože je prioritou rozvoj terénních služeb pro seniory, pro mnoho 

seniorů je s ohledem na jejich zdravotní stav i sociální situaci nezbytné 
řešení jejich bydlení prostřednictvím domu s pečovatelskou službou 
nebo domova pro seniory. Bude zajištěno zvýšení kapacit v bytech 
zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou a cílenější využití 
bytů v domech s pečovatelskou službou. Dále budou podniknuty kroky 
nezbytné pro přípravu nového domova pro seniory, který bude 
alternativou ke stávajícím velkokapacitním zařízením. 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

4.1 Udržení a rozvoj domů s pečovatelskou službou a bezbariérových 
bytů 
4.2 Příprava vzniku nového domova pro seniory rodinného typu 

 
 
 
Opatření 4.1 Udržení a rozvoj dom ů s pečovatelskou službou. 
Popis opat ření: Cílem opatření je udržet popř. navýšit počet bytových malometrážních 

jednotek, které budou určeny pro bydlení seniorů. Jejich význam bude 
spočívat hlavně v jejich relativní nízkonákladovosti a bezbariérovosti. 
Senioři, příjemci starobních a plných invalidních důchodů jsou často 
tzv. nízkopříjmovou skupinou, která bude často řešit problémy týkající 
se otázek bydlení, např. senioři, kterým zemřel životní partner (velký 
pokles v příjmech), bydlí v soukromém bytě nájemním s vysokým 
nájmem a s ohledem na příjem je stávající bydlení finančně neúnosné. 
Bydlí často v „nedostupném bariérovém bytě“ vyšší patra bez výtahu 
ve spojení s těžším onemocněním pohybového ústrojí aj. Těmto 
občanům je třeba mít možnost pomoci a jako vhodný nástroj je využití 
bytů v domech s pečovatelskou službou a jejich poskytování s větším 
zřetelem na sociální situaci žadatele.  

Předpokládané dopady na Ve městě bude zachován, případně rozšířen počet bytů určených pro 
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cílovou skupinu: bydlení seniorů a bezbariérových bytů, které jsou malometrážní a 
nízkonákladové (rozšířením je myšlena např. možnost nové výstavby 
domu s pečovatelskou službou). Cílová skupina bude mít dostupnou 
možnost řešení své sociální situace.  

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Zahájení výstavby nového domu s pečovatelskou službou 
v Olomouci (2013-2014). 

• Zachování výše nájemného v bytech zvláštního v takové výši, aby 
bralo v potaz příjmy jejich obyvatel. Minimálně jeden dům by měl 
mít statut sociálního bydlení pro seniory a mít zachováno výrazně 
nižší nájemné (2013 - 2015). 

• Zachovat kvalitu bytů v domě s pečovatelskou službou a provádět 
pravidelné opravy a údržbu exteriéru i interiéru. 

• Instalovat požární hlásiče a detektory kouře minimálně na chodby 
domů (2013 - 2015) 

Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

2 000 000 Kč/rok 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Statutární město Olomouc 
 

Předpokládaný realizátor: SNO, a.s.,  
Spolupracující organizace:  Magistrát města Olomouce – odbor sociálních věcí 
Předpokládané výstupy: • Zahájení výstavby nového domu s pečovatelskou službou 

• Průběžné opravy a zvýšení kvality bydlení domů s pečovatelskou 
službou 

• Nová pravidla pro byty zvláštního určení zohledňující potřeby 
seniorů 

 
 
 
Opatření 4.2 Příprava vzniku nového domova pro seniory rodinného t ypu 
Popis opat ření: Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.  
Víšek, P. a Průša, L. (2012) u doporučených ukazatelů vybavenosti 
službami navrhují počet míst v domově pro seniory pro 35 osob na 
každých 10 000 osob., což činí ve městě Olomouci cca 350 míst 
v domově pro seniory. Současný poskytovatel této sociální služby má 
kapacitu 200 míst, která je využívána seniory z širšího regionu, nejen 
z města Olomouce. Současné doby čekací doby ve stávajícím 
domově jsou cca 1 - 3 roky, potřeba nového domova pro seniory je 
tedy evidentní.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Výstavba nového domova pro seniory s kapacitou cca 50 lůžek 
umožní setrvat seniorům z Olomouce ve svém městě v blízkosti svých 
rodin. 

Aktivity vedoucí k  napln ění • Získání místa (pozemku), který bude vhodný pro výstavbu nového 
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opat ření: 
 

domova pro seniory (2013 - 2014). 
• Získání dotací na výstavbu nového domova pro seniory (2013 - 

2015) 
• Zahájení výstavba nového domova pro seniory (2015) 

Časový harmonogram: 2013 - 2015  
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Náklady na zpracování projektové dokumentace 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

statutární město Olomouc 

Předpokládaný realizátor: statutární město Olomouc  
Předpokládané výstupy: Bude zpracována projektová dokumentace a bude zahájena stavba 

nového domova pro seniory s kapacitou cca 50 míst.  
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Pracovní skupina 4 / Ob čané s mentálním postižením 
 
Cíl 1 Zajišt ění a optimalizace minimální sít ě sociálních služeb pro 

osoby s mentálním postižením na území m ěsta Olomouce 
Krátký popis cíle: Zajištění minimální sítě sociálních služeb formou registrovaných 

terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb pro osoby 
s mentálním postižením na území města Olomouce.  
Počet osob s mentálním postižením na území města Olomouce je cca 
2850.  

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

1.1 Osobní asistence § 39 
1.2 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav. 
postižením  § 66 
1.3 Sociální rehabilitace § 70 
1.4 Chráněné bydlení § 51 
1.5 Podpora samostatného bydlení § 43 
1.6 Denní stacionář § 46 
1.7 Týdenní stacionář § 47  
1.8 Domovy pro osoby se zdravotním postižením § 48 
1.9 Raná péče § 54 
 

 
Opatření 1.1 Osobní asistence § 39 
Popis opat ření: Služba osobní asistence podporuje děti a dospělé s mentálním 

postižením, aby mohli žít běžným životem podle svých představ a 
v podmínkách jako jejich vrstevníci. Služba je poskytována terénní 
formou, v přirozeném prostředí klientů. Služba obsahuje pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a 
zájmů. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Zachování celistvosti rodin a setrvání osob s mentálním postižením 
v přirozeném prostředí 

• Integrace osob s mentálním postižením a pečujících osob do 
společnosti 

• Zmírnění negativních následků plynoucích z mentálního postižení 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 
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Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
28 osob). U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
Opatření 1.2 Sociáln ě aktiviza ční služby pro seniory a osoby se zdrav. 

postižením  § 66 
 

Popis opat ření: Sociálně aktivizační služby rozšiřuje příležitosti pro začlenění do 
společnosti a podporuje rozvoj nebo udržení konkrétních schopností a 
dovedností osob s mentálním postižením ve městě Olomouci. Služba 
je poskytována terénní a ambulantní formou. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Uživatel služby (osoba s mentálním postižením):  
• lépe se orientuje ve svých přáních, schopnostech a možnostech 
• navazuje, udržuje nebo rozvíjí vztahy se svým okolím 
• využívá volný čas podle svých zájmů a potřeb 
• zvyšuje svoji zodpovědnost a osamostatňuje se v rámci svých 

možností a schopností 
• zlepšuje nebo udržuje schopnost sebeprosazení v rodině a ve 

společnosti 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
96 osob úhrnem v ambulantní i terénní formě služby). U služeb 
podpořených z prostředků SMOl proběhnou návštěvy poskytovatele 
služby za účelem kontroly a evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát 
ročně. 

 
 
 
Opatření 1.3 Sociální rehabilitace § 70 
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Popis opat ření: Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k 
dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to 
rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním 
návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných 
činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných 
schopností, potenciálů a kompetencí.  
Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních 
služeb a je zaměřena na podporované zaměstnávání. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Posílení samostatnosti 
• Zlepšení dovednost péči o vlastní osobu a pomoc při zlepšení své 

orientace.  
• Posílení svých návyků, schopnosti a dovedností, zejména při 

uplatnění na trhu práce 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, poskytovatelé 
služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Spolu Olomouc 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
48 osob). U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
 
 
Opatření 1.4 Chrán ěné bydlení § 51 
Popis opat ření: Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám s lehkým a 

středně těžkým stupněm mentálního postižení, popř. s přidruženým 
tělesným či sluchovým postižením. 
 
Chráněné bydlení prostřednictvím individuálně poskytovaných 
sociálních služeb umožní lidem s mentálním postižením využívat 
vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci a vedení 
plnohodnotného. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• optimální rozvoj osobnosti klienta  
• dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta  
• rozvoj schopností, dovedností a znalostí klienta 
• zachování či rozvoj přirozené vztahové sítě klienta 
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• příprava klienta na případný přechod do služby s nižší mírou 
podpory. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Příspěvkové organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad zachování 
kapacity služby 16 klientů). U služeb podpořených z prostředků SMOl 
proběhnou návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a 
evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
Opatření 1.5 Podpora samostatného bydlení § 43 
Popis opat ření: Posláním služby je prostřednictvím individuálně poskytované terénní 

sociální služby umožnit dospělým lidem s lehkým až středně těžkým 
stupněm mentálního postižení, popř. s přidruženým tělesným či 
sluchovým postižením využívat a rozvíjet vlastní schopnosti a 
dovednosti k osobní realizaci a vedení plnohodnotného života 
srovnatelného se životem jejich vrstevníků v samostatném bytě. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti 
na službě 

• rozvoj schopností, dovedností a znalostí klienta 
• zachování či rozvoj přirozené vztahové sítě klienta 
• udržení samostatného bydlení v přirozeném prostředí  
• minimalizace rizik spojených s vyšší mírou samostatnosti klienta. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: 
 

Příspěvkové organizace 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad zachování 
kapacity služby 4 klientů). U služeb podpořených z prostředků SMOl 
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proběhnou návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a 
evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
Opatření 1.6 Denní stacioná ř § 46 
Popis opat ření: V denním stacionáři se poskytují ambulantní služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního handicapu a 
potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby v tomto typu 
zařízení zahrnují pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu 
(např. poskytnutí stravy, pomoc s hygienou), zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a zájmů a 
socioterapeutické činnosti.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• optimální rozvoj osobnosti klienta s přihlédnutím k možnostem 
daným druhem a stupněm jeho postižení 

• dosažení vysoké míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na 
službě  

• rozvoj schopností, dovedností a znalostí klienta  
• zachování a rozvoj přirozené vztahové sítě klienta  
• setrvání klienta v jeho přirozeném prostředí 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace, příspěvkové organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
94 osob). U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
Opatření 1.7 Týdenní stacioná ř § 47 
Popis opat ření: Tato sociální služba umožňuje poskytovat lidem s mentálním 

postižením, popř. s přidruženým tělesným postižením a poruchami 
autistického spektra přiměřenou podporu a pomoc ve spokojeném 
zvládání života a nalézání možností osobní seberealizace. Služby 
v tomto typu zařízení zahrnují poskytování přechodného ubytování v 
pracovních dnech, zajištění stravy, pomoc při zvládání péče o vlastní 
osobu, poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a další 
činnosti.  
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Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• optimální rozvoj osobnosti klienta s přihlédnutím k možnostem 
daným druhem a stupněm jeho postižení 

• dosažení vysoké míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na 
službě  

• rozvoj schopností, dovedností a znalostí klienta  
• zachování a rozvoj přirozené vztahové sítě klienta  

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: 
 

Příspěvková organizace 
 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad zachování 
kapacity 7 osob). U služeb podpořených z prostředků SMOl 
proběhnou návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a 
evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
Opatření 1.8 Domov pro osoby se zdravotním postižením § 48 
Popis opat ření: V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují 

pobytové služby osobám s mentálním postižením, popř. s přidruženým 
tělesným postižením a poruchami autistického spektra přiměřenou 
podporu a pomoc ve spokojeném zvládání života a nalézání možností 
seberealizace. Součástí služby je poskytování trvalého ubytování, 
poskytování stravy, pomoc při jejím podáváním, pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 
poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytování 
sociálně terapeutických činností, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní 
sociální poradenství.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• optimální rozvoj osobnosti klienta s přihlédnutím k možnostem 
daným druhem a stupněm jeho postižení 

• dosažení vysoké míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na 
službě  

• rozvoj schopností, dovedností a znalostí klienta  
• zachování a rozvoj přirozené vztahové sítě klienta 

Aktivity vedoucí k  napln ění • Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
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opat ření: 
 

• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 
z prostředků SMOl 

Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: 
 

Příspěvková organizace 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad zachování 
kapacity 16 osob). U služeb podpořených z prostředků SMOl 
proběhnou návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a 
evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
Opatření 1.9 Raná pé če § 54 

 
Popis opat ření: Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou 

služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je 
zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 
nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu 
rodiny a podporu vývoje dítěte s poruchou autistického spektra.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Podpora dítěte s poruchou autistického spektra zejména v oblasti 
sebeobsluhy a komunikace 

• Podpora rodičů dítěte s poruchou autistického spektra 
• Integrace dítěte s poruchou autistického spektra do předškolního 

zařízení 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: 
 

Neziskové organizace 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad poskytnutí 
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služby 40 osobám). U služeb podpořených z prostředků SMOl 
proběhnou návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a 
evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
Cíl 2 Podpora aktivit vedoucích k zapojení klient ů do b ěžného života 
Krátký popis cíle: Pro osoby s mentálním postižením je důležitá podpora aktivit, které je 

zapojují do běžného života a kdy dochází k propojování této cílové 
skupiny s běžnou populací.  

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

2.1 Příprava realizace služby Domov pro osoby se zvláštním režimem 
2.2 Rozšíření služby Podpora samostatného bydlení 
2.3 Rozvoj zájmových volnočasových aktivit pro osoby s mentálním 

postižením 
2.4 Podpora školské integrace a vzdělávání dětí s poruchou 

autistického spektra  
2.5 Realizace aktivizačních a rozvojových programů pro osoby 

s poruchou autistického spektra 
 
Opatření 2.1 
 

Příprava realizace služby Domov pro osoby se zvláštní m režimem  
 

Popis opat ření: Budou podniknuty kroky vedoucí ke zřízení nové služby.Služba domov 
se zvláštním režimem v současné době v Olomouci chybí. Je důležitá 
pro uživatele, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního 
postižení a chronického duševního onemocnění, a kteří nemohou být, 
např. z důvodu zvýšené agresivity, umístěny v Domovech pro osoby 
se ZP a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby 

Předpokládané dopady 
opat ření: 

• zahájení provozu nové služby 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Analýza potřeb potenciálních klientů služby 
• Vymezení obsahu a rozsahu služby 
• Příprava projektové dokumentace 
• Zajištění finančních prostředků na rekonstrukci či výstavbu 

vhodného objektu 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

bude upřesněno (náklady na projektovou dokumentaci a analýzy)  

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV, Olomoucký kraj, ESF 

Předpokládaný realizátor: 
 

Klíč – centrum sociálních služeb, p.o. 

Spolupracující organizace:  SMOL, Olomoucký kraj, poskytovatelé sociálních služeb v regionu, 
MPSV  

Předpokládané výstupy: Projektová dokumentace, analýza potřebnosti. 
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Opatření 2.2 2.2 Rozší ření služby Podpora samostatného bydlení 
Popis opat ření: Tato služba umožňuje dospělým lidem s lehkým až středně těžkým 

stupněm mentálního postižení, popř. s přidruženým tělesným či 
sluchovým postižením, využívat a rozvíjet vlastní schopnosti a 
dovednosti k osobní realizaci a vedení plnohodnotného života 
srovnatelného se životem jejich vrstevníků v samostatném bytě. 

Předpokládané dopady 
opat ření: 

Díky pronájmu dalšího bytu dojde k navýšení kapacity služby a 
k jejímu zpřístupnění pro další zájemce o službu 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• identifikace zájemců o službu, 
• příprava klientů v chráněném bydlení a v rodinách na přechod do 

služby s nižší mírou podpory, 
• průběžná aktualizace metodiky služby, 
• získání dalších bytů v běžné zástavbě pro realizaci služby. 

Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

• pronájem bytu (6 -10 000 Kč/měsíc) 
• personální zajištění služby – pracovník v sociálních službách 

(osobní náklady 25 000 Kč/měsíc) 
Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Olomoucký kraj, MPSV ČR, platby od uživatelů služby 

Předpokládaný realizátor: 
 

Klíč – centrum sociálních služeb, p. o. 

Spolupracující organizace:  SMOL, Olomoucký kraj, poskytovatelé sociálních služeb v regionu, 
veřejnost 

Předpokládané výstupy: Navýšení stávajícího počtu klientů služby 
 
 
 
Opatření 2.3 
 

Rozvoj zájmových volno časových aktivit pro osoby s mentálním 
postižením 
  

Popis opat ření: Cílem opatření je rozvoj volnočasových aktivit a vytvoření podmínek 
pro setkávání osob s mentálním postižením a jejich integraci do 
běžného života.  

Předpokládané dopady 
opat ření: 

• zmírnění sociální izolace osob s mentálním postižením a osob o ně 
pečujících.  

• vzájemné sdílení prožitků a zkušeností zúčastněných osob (i bez 
postižení).  

• zlepšení komunikačních a sociálních dovedností potřebných 
v běžném životě.  
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Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• klubová setkání a společenské akce osob s mentálním postižením 
a osob o ně pečujících 

• víkendový festival Fimfárum – festival tvořivosti a fantazie lidí 
s mentálním postižením i bez.  

Časový harmonogram: 2013 - 2015  
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

klubová setkání 250 000 Kč / rok  
festival Fimfárum 320 000 Kč / rok  

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MK, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, nadační fondy 
 

Předpokládaný realizátor: SPMP Olomouc, občanské sdružení SPOLU Olomouc 
Předpokládané výstupy: Do klubových a společenských akcí se zapojí 400 osob ročně, 

každoročně proběhne festival Fimfárum. 
 
 
 
Opatření 2.4 Podpora školské integrace a vzd ělávání d ětí s poruchou 

autistického spektra  
Popis opat ření: Po dovršení sedmi let věku opouští rodina dítěte s poruchou 

autistického spektra (PAS) sociální službu raná péče. Avšak ze 
zkušenosti vyplývá, že zejména děti s PAS, které jsou integrované 
v běžných školách potřebují kontinuální podporu péče, která spočívá 
v pravidelných konzultacích s učitelem na ZŠ, rodiči dítěte a s dítětem 
s PAS samotným. Nezastupitelné je podpořit vzdělávání dětí s PAS 
obecně, neboť těmto je často edukační proces krácen v důsledku 
jejich poruch chování. Důležité je také provádět osvětovou činnost 
v této oblasti, a to mezi laickou i odbornou veřejností. 

Předpokládané dopady 
opat ření: 

• integrace dítěte s PAS do běžného, popřípadě speciálního 
školského zařízení 

• podpora samostatnosti dítěte s PAS 
• zvýšení kvality vzdělávání dětí s PAS  
• naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, 

zvláště článku 24 o vzdělávání 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• zřízení funkce koordinátora aktivit, který působí v terénu na ZŠ, 
konzultuje s rodiči dětí s PAS a spolupracuje s vedoucími 
aktivizačních kroužků, zvláště kroužku nácviků sociálních 
dovedností 

• osvětová činnost  
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

250 000 Kč 

Předpo kládané finan ční  
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zdroje: statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, nadace a nadační fondy 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

Jdeme autistům naproti  – Olomouc o.s. 

Spolupracující organizace:  Vzdělávání s.r.o. , Brno 
Rytmus o.s. , Praha 

Předpokládané výstupy: • zvýšení kvality vzdělávání dětí s PAS  
• kvalita integrace do školských zařízení 
• počet úspěšných integrací do školských zařízení 
• kulatý stůl jako osvětová akce k této aktivitě 

 
 
 
Opatření 2.5 
 

Realizace aktiviza čních a rozvojových program ů pro osoby 
s poruchou autistického spektra 

Popis opat ření: Vytváření příležitostí pro aktivizování dětí a mladých lidí s PAS pomocí 
jednotlivých kroužků. Zvláštní význam mají nácviky sociálních 
dovedností, individuální a skupinové, které se snaží reagovat na deficit 
v sociálním chování lidí s PAS. Ten je často příčinou vylučování osob 
s PAS z celospolečenských aktivit. 

Předpokládané dopady 
opat ření: 

• aktivizace a osobnostní rozvoj u dětí a mladých lidí s PAS 
• podpora sociálního chování a tím i větší integrace do společnosti 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• kroužky – individuální a skupinové 
• spolupráce vedoucích kroužků s koordinátorem vzdělávání dětí 

s PAS ve věci hledání vhodných motivací dětí 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

500 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

 
statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, nadace a nadační fondy 

Předpokládaný realizátor: Jdeme autistům naproti – Olomouc o.s. 
Spolupracující organizace:  Studio Experiment Olomouc, Studio Archa (Olomouc) 
Předpokládané výstupy: • účast v jednotlivých kroužcích  

• integrace osob s poruchou autistického spektra do společnosti 
 
 
Cíl 3 Podpora pe čujících osob a rodin osob s mentálním postižením 
Krátký popis cíle: Rozvoj služeb a aktivit, které umožní pečujícím osobám prostor pro 

odlehčení a vlastní aktivní odpočinek. 
Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

3.1 Nabídka vzdělávacích a relaxačních programů pro pečující osoby 
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Opatření 3.1 
 

3.1 Nabídka vzd ělávacích a relaxa čních program ů pro pe čující 
osoby 

Popis opat ření: Tyto programy umožní pečujícím osobám strávit potřebný čas 
vlastním aktivním odpočinkem, objevení nových možností pro obnovu 
dušeních i fyzických sil, jsou pro ně prevencí vyhoření. 

Předpokládané dopady 
opat ření: 

• obnova tělesných, duševních a sociálních sil pečujících osob 
• podpora sebeuvědomění a porozumění důležitosti péče o vlastní 

zdroje sil (prevence syndromu vyhoření) 
• odborná intervence v neformálním prostředí 
• podpora rodinné integrity  

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

• 2 jednodenní relaxační aktivity ročně 
• 3-4 půldenní aktivity v přírodě nebo kulturně zajímavém prostředí  

Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015  

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

70 000 Kč / rok  

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

statutární město Olomouc, Nadace Větrník, nadace a nadační fondy 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

občanské sdružení SPOLU Olomouc 

Spolupracující organizace:  Jeskynní tep, o.s. (Olomouc), Správa jeskyní ČR, Agentura ochrany 
krajiny a přírody ČR 

Předpokládané výstupy: Zapojení 15 pečujících osob. 
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Pracovní skupina 5 / Ob čané dlouhodob ě duševn ě nemocní 
 
 
Cíl 1 Zajišt ění a optimalizace minimální sít ě sociálních služeb pro 

osoby dlouhodob ě duševn ě nemocné na území m ěsta Olomouce  
Krátký popis cíle: Zajištění minimální sítě sociálních služeb formou registrovaných 

terénních a ambulantních sociálních služeb pro osoby dlouhodobě 
duševně nemocné na území města Olomouce.  
 
Dle demografických údajů a analýz MPSV, MZ a dalších výzkumných 
ústavů se v Olomouci vyskytuje cca 950 osob duševně nemocných a 
více než 900 osob s Alzheimerovou chorobou. Pro některé z nich je 
vhodné řešení jejich sociální situace prostřednictvím využívání sociální 
služby.  

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

1.1. Denní stacionáře § 46 
1.2. Podpora samostatného bydlení § 43 
1.3. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav. 
postižením § 66 
1.4. Sociální rehabilitace § 70 
1.5. Sociálně terapeutické dílny § 67 

 
 
Opatření 1.1 
 

Denní stacioná ře § 46 
 

Popis opat ření: Denní stacionář je poskytován osobám postiženým Alzheimerovou 
chorobou ve stádiu 1.a 2. stupně onemocnění, služba může být 
poskytnuta i osobám s nespecifikovanou demencí. 
Pobyt v denním stacionáři umožňuje žít aktivní a důstojný život 
v přirozeném prostředí (uživatel žije v domácím prostředí a potřebnou 
individuální část dne tráví ve stacionáři) a zabránit tak jejich předčasné 
institucionalizaci. Uživatelům je poskytována pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 
strava a jsou podporováni také prostřednictvím vzdělávacích, 
pracovních a volnočasových aktivit a v udržování schopností a 
soběstačnosti. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Služba umožní uživatelům setrvat co nejdéle v jejich přirozeném 
prostředí tím, že: 
• umožňuje pečujícím osobám docházet do zaměstnání a poskytuje 

prostor pro osobní odpočinek, což jim pomáhá dlouhodobě pečovat 
o své nemocné blízké v domácím prostředí 

• specializovanými činnostmi (např. trénink paměti) zpomaluje rozvoj 
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nemoci – zhoršování kognitivní funkcí a schopnosti sebeobsluhy a 
zabraňuje sociální izolaci 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF  

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad zachování 
kapacity služby 15 klientů denně). U služeb podpořených z prostředků 
SMOl proběhnou návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a 
evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
 
Opatření 1.2 Podpora samostatného bydlení § 43 
Popis opat ření: V rámci služby podpora samostatného bydlení je poskytováno osobám 

s dlouhodobým duševním onemocněním ubytování v bytě na základě 
nájemní smlouvy. Součástí služby jsou podpůrné a vzdělávací 
činnosti, související se zajištěním chodu domácnosti a se zařazením 
do běžného společenského prostředí. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• možnost naučit se žít běžným životem v přirozeném sociálním 
prostředí 

• zkvalitnění života osob s duševním onemocněním, vyšší míra 
sociálního začleňování 

• prevence zhoršení zdravotního stavu, snížení počtu hospitalizací 
• relativně samostatný život v běžném prostředí vlastní domácnosti 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF  

Předpokládaný realizátor: 
 

Církevní organizace 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
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potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
15 osob). U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
Opatření 1.3 
 

Sociáln ě aktiviza ční služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením § 66 

Popis opat ření: Sociálně aktivizační služby pro osoby s dlouhodobým duševním 
onemocněním cíleně a individuálně zapojují osoby s duševním 
onemocněním do přirozeného sociálního prostředí, podporují jejich 
aktivizaci, rozšiřování zájmů a posilování silných stránek osobnosti 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• aktivizace osob s duševním onemocněním 
• efektivnější integrace do společnosti 
• snížení negativních důsledků onemocnění 
• zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním  
• snížení počtu hospitalizací osob s duševním onemocněním 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, poskytovatelé 
služeb, ESF  

Předpokládaný realizátor: 
 

Církevní organizace 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
40 osob). U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
Opatření 1.4 Sociální rehabilitace § 70 
Popis opat ření: Sociální služba sociální rehabilitace učí a rozvíjí u uživatelů schopnosti 

a dovednosti nezbytné pro samostatný a plnohodnotný život. Směřuje 
uživatele k dosažení samostatnosti, nezávislosti a sebevědomí, je 
prevencí sociální izolace, rozvoje opakovaných atak nemoci a 
nedobrovolných hospitalizací. Rozvíjí dovednosti a schopnosti osob 
s duševním onemocněním pro nalezení a udržení stálého pracovního 
místa na trhu práce. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• aktivizace osob s duševním onemocněním 
• zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním 
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• zvýšení motivace a zvýšení možnosti pracovního uplatnění  
• zvýšení samostatnosti a nezávislosti na jiných osobách 
• podpora integrace osob s duševním onemocněním do společnosti 
• prevence sociální izolace 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, poskytovatelé 
služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
50 osob). U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
Opatření 1.5 Sociáln ě terapeutické dílny § 67 
Popis opatření: Poskytování služby přináší osobám s dlouhodobým duševním 

onemocněním možnost získat nebo obnovit sociální dovednosti a 
pracovní návyky a zvýšit tak možnost pracovního uplatnění.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• aktivizace osob s duševním onemocněním 
• zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním 
• zvýšení motivace a zvýšení pracovního uplatnění  
• zajištění větší informovanosti zaměstnavatelů 
• zvýšení samostatnosti a nezávislosti na jiných osobách 
• podpora inkluze osob s duševním onemocněním do společnosti 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, poskytovatelé 
služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Církevní organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
15 osob). U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 
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Cíl 2 Rozvoj sociální služby podpora samostatného bydlení  pro osoby 

s dlouhodobým duševním onemocn ěním 
Krátký popis cíle: Rozvoj registrované sociální služby podpora samostatného bydlení 

pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním bude probíhat 
rozšířením kapacity služby – získáním dalšího bytu do nájmu a 
informováním veřejnosti o existenci služby 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

2.1. Zajištění dalších bytů k pronájmu za účelem poskytování služby 
podpora samostatného bydlení 
2.2. Informovanost odborné i laické veřejnosti o sociální službě 
podpora samostatného bydlení 

 
 
Opatření 2.1 
 

Zajišt ění dalších byt ů k pronájmu za ú čelem poskytování služby 
podpora samostatného bydlení 

Popis opat ření: Opatření je zaměřeno na rozšíření kapacity poskytování registrované 
sociální služby podpora samostatného bydlení, jejíž poptávka značně 
převyšuje nabídku. Kapacita bude rozšířena získání dalšího bytu, ve 
kterém bude možno službu poskytovat. Služba bude zajišťována v 
bytech, kterými bude disponovat organizace poskytující sociální 
službu a s uživateli bude uzavřena smlouva o pronájmu. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• umožňuje osobám s duševním onemocněním naučit se žít běžným 
životem v přirozeném sociálním prostředí 

• zkvalitnění života osob s duševním onemocněním, vyšší míra 
sociálního začleňování 

• prevence zhoršení zdravotního stavu, snížení počtu hospitalizací 
• relativně samostatný život v běžném prostředí vlastní domácnosti 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• zajištění dalších vhodných bytových prostor 
• úprava a vybavení dalších bytových prostor 
• poskytování služby podpora samostatného bydlení v dalších 

prostorách 
Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

500 000 Kč/byt 
 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, nadace a nadační fondy, statutární město 
Olomouc, sponzoři, platby od uživatelů 
 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

Charita Olomouc 

Předpokládané výstupy: Smlouva o poskytování služby se 6 klienty, kteří součastně budou mít 
smlouvu o pronájmu bytu ročně.  
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Opatření 2.2 
 

Informovanost odborné i laické ve řejnosti o sociální služb ě 
podpora samostatného bydlení 

Popis opat ření: Opatření je zaměřeno na zajištění na informování veřejnosti o 
existenci registrované sociální služby podpora samostatného bydlení 
pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• seznámení odborné i laické veřejnosti s nabídkou sociální služby a 
s rozsahem úkonů, které zajišťuje 

• zvýšená informovanost potenciálních zájemců o službu a jejich 
rodinných příslušníků 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• výroba a distribuce informačních letáků 
• navázání systematické spolupráce s Klinikou psychiatrie ve FNOl a 

vybranými psychiatry a psychology v regionu 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

10 000 Kč ročně 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, statutární město Olomouc, sponzoři 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

Charita Olomouc 

Spolupracující organizace:  
 

Kolumbus o.s., InternetPoradna o.s., Mana, o.s. 

Předpokládané výstupy: Předpokládaným výstupem je zvýšení informovanosti o existenci 
služby Podpora samostatného bydlení pro osoby dlouhodobě duševně 
nemocné. Pro dosažení tohoto cíle bude vytištěno a vhodně 
distribuováno cca 300 ks informačních letáků a vydány 4 články 
v médiích ročně. 

 
Cíl 3 Rozvoj terénní formy poskytování služeb pro osoby d louhodob ě 

duševn ě nemocné 
Krátký popis cíle: Cílem je rozšířit v současnosti poskytované sociální služby 

v ambulantní formě o formu terénní. Pro některé uživatele je terénní 
forma poskytování služby vhodnější a efektivnější, pro některé není 
ambulantní forma dostupná.  

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

3.1. Poskytování pečovatelské služby pro osoby trpící Alzheimerovou 
jako rozšíření služeb specializovaného denního stacionáře o 
poskytování služby v terénu 
3. 2. Rozšíření služeb sociální rehabilitace o terénní formu 
poskytování 

 
 
Opatření 3.1 
 

Poskytování pe čovatelské služby pro osoby trpící Alzheimerovou 
chorobou jako rozší ření služeb specializovaného denního 
stacioná ře o poskytování služby v terénu  
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Popis opat ření: V rámci opatření bude vytvořena a poskytována specializovaná 
pečovatelská služba pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Tato 
služba rozvíjí již realizovanou službu Denní stacionář pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou a přináší specializovanou péči o osoby 
s demencí do jejich domovů.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• služba umožní uživatelům setrvat co nejdéle v jejich přirozeném 
prostředí 

• umožnění pečujícím osobám docházet do zaměstnání a poskytnutí 
prostoru pro osobní odpočinek 

• zpomalení rozvoje příznaků nemoci 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Analýza potřebnosti, zájmu o službu 
• zajištění odborných pracovníků 
• zajištění dopravního prostředku pro pracovníky 
• poskytování péče v přirozeném domácím prostředí 

Časový harmonogram: 
 

2014 - příprava služby 
2015 - zahájení poskytování služby 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

5 000 000 Kč na celé období 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, uživatelé 
služeb, poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: 
 

o.s. Pamatováček 

Předpokládané výstupy: 15 uživatelů za rok v terénní formě služby 
 
Opatření 3.2 
 

Rozšíření služeb sociální rehabilitace o terénní formu 
poskytování 

Popis opat ření: Rozšíření služby sociální rehabilitace o terénní formu poskytování.  
Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním 
• zvýšení samostatnosti a nezávislosti na jiných osobách 
• podpora integrace osob s duševním onemocněním do společnosti 
• prevence sociální izolace 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Registrace terénní formy soc. rehabilitace 
• Finanční zajištění poskytování služby 
• Poskytování služby 

Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

600 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc 
 

Předpokládaný realizátor: InternetPoradna.cz o.s., Mana, o.s. 
Předpokládané výstupy: 20 uživatelů zarok 
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Cíl 4 Zajišt ění informovanosti uživatel ů, odborné a laické ve řejnosti o 

problematice duševního onemocn ění 
Krátký popis cíle: Zajištění informovanosti uživatelů a odborné i laické veřejnosti o 

problematice spojené s duševním onemocněním a o službách 
poskytovaných osobám s duševním onemocněním v olomouckém 
regionu. 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

4.1 Edukační aktivity pro rodinné příslušníky osob dlouhodobě 
duševně nemocných  
4.2 Osvětová činnost zaměřená na problematiku duševního 
onemocnění 

 
 
Opatření 4.1 
 

Edukační aktivity pro rodinné p říslušníky osob dlouhodob ě 
duševn ě nemocných 

Popis opat ření: Cílem opatření je informovat rodinné příslušníky osob dlouhodobě 
duševně nemocných o problematice duševního onemocnění a života 
s duševním onemocněním.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• reálnější pohled na osoby s dlouhodobým duševním onemocněním  
• zvýšení informovanosti příbuzných a blízkých o průběhu 

onemocnění, příznacích, léčbě, vedlejších účincích léků a vhodné 
podpoře v různých fázích nemoci 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

• skupinové edukace rodinných příslušníků 
• individuální konzultace a poradenství pro rodinné příslušníky 

Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

50 000 Kč/rok 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, statutární město Olomouc 
 

Předpokládaný realizátor: Mana o.s.  
Spolupracující organizace:  Psychiatrická léčebna Šternberk, CMTF UP 
Předpokládané výstupy: 10 zapojených rodinných příslušníků/rok 
 
Opatření 4.2 
 

Osvětová činnost zam ěřená na problematiku duševního 
onemocn ění 

Popis opatření: Cílem opatření je působit na laickou i odbornou veřejnost za účelem 
změny přístupu k osobám s duševním onemocněním.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• změna stereotypního nahlížení veřejnosti na problematiku 
duševního onemocnění 

• zvýšení informovanosti odborné a laické veřejnosti o problematice 
duševního onemocnění 

• příprava prostředí pro snazší integraci osob s dlouhodobým 
duševním onemocněním 
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Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření: 
 

• přednášky pro veřejnost 
• propagační materiály – letáky, výroční zprávy, webové stránky 
• medializace problematiky (rozhlas, televize, tisk) 

Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 
 

50 000 Kč/rok 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

MPSV ČR, sponzoři, statutární město Olomouc 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

Mana o.s, Charita Olomouc, o.s., Kolumbus o.s.  
 

Spolupracující organizace:  
 

InternetPoradna o. s. 

Předpokládané výstupy: • přednášky pro veřejnost: 6/rok 
• propagační materiály: 2 letáky za rok 
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Pracovní skupina 6 Osoby ohrožené návykovým chování m 
 
 
Cíl 1 Zajišt ění a optimalizace minimální sít ě služeb pro osoby 

ohrožené návykovým chováním na území m ěsta Olomouce  
Krátký popis cíle: Ve městě Olomouci žije dle kvalifikovaných odhadů 800 - 1000 

problémových uživatelů drog. Pro ně a pro jejich rodinné příslušníky je 
určeno vzájemně provázané spektrum služeb, které napomáhá jejich 
změně životního stylu, minimalizaci zdravotních rizik a snižuje 
ohrožení společnosti doprovodnými nežádoucími jevy (kriminalita, krví 
přenosné nemoci)  

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

1.2 Odborné sociální poradenství § 37 
1.3 Kontaktní centrum § 59 
1.4 Služby následné péče § 64 
1.5 Terénní programy § 69 

 
 
Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství § 37 
 Popis opat ření: Služba je zaměřena na potřeby osob ohrožených návykovým 

chováním formou krátkodobé i dlouhodobé terapie a individuální 
konzultace ve 3 samostatných programech: Poradna pro alkoholové a 
jiné závislosti; Ambulance adiktologie; Práce s klienty v konfliktu se 
zákonem. Služba je poskytována bezplatně a může být poskytnuta 
anonymně. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Služba odborného sociálního poradenství pro cílovou skupinu osob 
ohrožených návykovým chováním povede ke zmírňování negativních 
dopadů návykového chování na samotné klienty, jejich rodiny a 
společnost. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013- 2015  
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, RVKPP, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, 
poskytovatelé služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace 
Spolupracující organizace: Ambulance AT – PK FN Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc, 

Probační a mediační služba Olomouc, Vazební věznice Olomouc, 
Věznice Mírov, kurátoři pro dospělé odboru sociálních věcí MMOl 

Předpokládané výstupy Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
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potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
500 osob). U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
Opatření 1.2 Kontaktní centrum § 59 
Popis opat ření: Služba poskytuje odborné poradenské služby (adiktologické, sociální, 

zdravotní) vycházející z principu nízkoprahovosti a harm reduction. 
Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Služba kontaktního centra pro cílovou skupinu osob ohrožených 
návykovým chováním povede ke snižování škod a rizik, které užívání 
drog přináší. Dalším předpokládaným dopadem opatření bude sociální 
a zdravotní stabilizace uživatelů drog, minimalizace šíření infekčních 
nemocí (hepatitidy, HIV/AIDS, syfilis) a úspora nákladů zdravotního a 
sociálního pojištění.  

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 -2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

2013 - 2015 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, RVKPP, MZ ČR, Olomoucký kraj, statutární město 
Olomouc, poskytovatelé služeb 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace 
Spolupracující organizace: Vojenská nemocnice Olomouc, P-centrum, o.s., psychiatrické 

ambulance 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
300 osob). U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
Opatření 1.3 Služby následné pé če § 64 
Popis opat ření: Služba poskytuje podporu osobám bezprostředně po pobytové léčbě 

závislostí v trvání minimálně tří měsíců. Služba je nabízena jako 
doléčovací program (v délce 6 – 8 měsíců) a chráněné byty (na 4 
měsíce). Služba je bezplatná, na bytech se platí příspěvek na bydlení 
ve výši 2 100 Kč. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Služba následné péče pro osoby závislé na návykových látkách 
povede k celkové stabilizaci osob po léčbě závislosti, k jejich 
začlenění na trh práce, k posílení abstinence a k začlenění do 
běžného života po léčbě.  

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
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Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, RVKPP, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, 
poskytovatelé služeb, uživatelé služeb 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace 
Spolupracující organizace: Psychiatrické léčebny a terapeutické komunity 
Předpokládané výstupy: Služba bude v roce 2013 poskytnuta nejméně 20 osobám, které řádně 

ukončí program. Bude zachována kapacita služby 15 osob. U služeb 
podpořených z prostředků SMOl proběhnou návštěvy poskytovatele 
služby za účelem kontroly a evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát 
ročně. 

 
Opatření 1.4 Terénní programy § 69 
Popis opat ření: Služba působí v přirozeném prostředí klientů, kteří vedou rizikový 

způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je 
určena pro problémové skupiny osob ohrožených návykovým 
chováním. 
Kapacita služby je 300 klientů / rok, 5 – 20 klientů / den. Služba je 
poskytována bezplatně a může být poskytnuta anonymně. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Služba terénních programů povede ke snižování škod a rizik, které 
užívání drog přináší, tj.: 
• sociální a zdravotní stabilizaci uživatelů drog,  
• minimalizaci šíření infekčních nemocí (hepatitidy, HIV/AIDS, 

syfilis),  
• úspoře nákladů zdravotního a sociálního pojištění. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram:  2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, RVKPP, MZ ČR, statutární město Olomouc, Olomoucký 
kraj, poskytovatelé služeb 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace 
Spolupracující organizace: P-centrum o.s., Charita Olomouc, Městská policie Olomouc 
Předpokládané výstupy Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
1000 kontaktů s uživateli drog). U služeb podpořených z prostředků 
SMOl proběhnou návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a 
evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 
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Cíl 2 Podpora souvisejících služeb a aktivit pro osoby oh rožené 
návykovým chováním na území m ěsta Olomouce  

Krátký popis cíle: Podpora dalších služeb pro osoby ohrožené návykovým chováním, 
které svou činností přesahují do oblasti vzdělávání a zdravotnictví. 
Z hlediska cílové skupiny se jedná zejména o služby pro: 
• žáky základních škol, studenty středních škol a odborných učilišť, 
• osoby závislé, které jsou klienty Fakultní nemocnice Olomouc a 

Vojenské nemocnice Olomouc 
• osoby závislé na alkoholu, 
• závislé rodiče 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

2.1 Specifická primární prevence zaměřená na prevenci závislostí 
2.2 Provoz AT ambulance ve Fakultní nemocnici Olomouc  
2.3 Psychiatrická ambulance se zaměřením na alkoholismus a 

toxikomanii ve Vojenské nemocnici Olomouc 
2.4 Podpora svépomocné skupiny anonymních alkoholiků a 

anonymních gamblerů 
2.5 Ambulantní poradenství pro závislé rodiče 

 
Opatření 2.1 Specifická primární prevence zam ěřená na prevenci závislostí 
Popis opat ření: P-centrum, o.s. poskytne programy primární prevence pro třídní 

kolektivy základních a středních škol, interaktivní semináře pro 
studenty vysokých škol, odborná školení a akreditované kursy pro 
pedagogy, individuální poradenství pro děti, dospívající, rodiče a 
pedagogy. Kapacita služby je 3 500 klientů / rok. 
  
Sdružení D, o.s. umožní systematicky se věnovat třídním kolektivům, 
které mají indikované problémy se šikanou nebo zneužíváním 
návykových látek v Dramacentru. Kapacita služby je 250 klientů / rok. 
 
Sdružení D, o.s. poskytne interaktivní prožitkové programy primární 
prevence pro 1. – 3. stupeň škol přímo ve školských zařízeních. 
Kapacita služby je 3 000 klientů / rok. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Prevence a omezování různých forem návykového chování u 
školní mládeže 

• Snížení rizik přerůstání problémů šikany a závislostí do vyšších 
(hůře zvládnutelných) stádií 

• Zvýšení schopností studentů vyhledat odbornou pomoc či 
následnou péči v souvislosti se šikanou 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Dlouhodobý komplexní program primární prevence realizovaný 
formou prožitkových lekcí navazující programy pro ZŠ, SŠ a VŠ,  
informační servis pro rodiče, učitele a školní metodiky prevence. 

• Programy selektivní primární prevence v Dramacentru Olomouc 
a následná intervence odborného psychologa na školách. 

• Programy selektivní primární prevence přímo ve školách s 
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následným doporučením metodikovi prevence. 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

P-centrum: 1 100 000 Kč / rok 
Sdružení D: 165 000 Kč / rok 
Sdružení D:  900 000 Kč/ rok  

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MŠMT ČR, RVKPP, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc 

Předpokládaný realizátor: P-centrum, o.s., Sdružení D, o.s. 
Spolupracující organizace: Základní, střední a speciální školy na území města a střední odborná 

učiliště 
Předpokládané výstupy: a) 130 – 140 realizovaných programů / rok 

b) 30 specifických programů selektivní primární prevence 
uskutečněných v Dramacentru 

c) 120 realizovaných programů / rok  
 
Opatření 2.2 Provoz AT ambulance ve Fakultní nemocnici O lomouc  
Popis opat ření: Ambulance AT – Klinika psychiatrie FN Olomouc je zaměřena na 

diagnostiku, léčbu a doléčování návykových nemocí. K dalším 
aktivitám patří: 
• substituční program pro závislé na opiátech  

a opioidech.  
• dispenzarizace ochranných léčeb a nemocných s psychotickou 

poruchou.  
• psychoterapeutická skupina pro závislé na alkoholu. 
• Kapacita ambulance je cca 1 200 klientů / rok v živé kartotéce a 

4 800 kontaktů / rok. 
Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Činnost ambulance AT povede ke zlepšení života nemocných 
s návykovou látkou. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

Sebevzdělávání personálů, odborné přednášky pro nemocné. 

Časový harmonogram:  2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Předpokládaná výše finančních nákladů se odvíjí od nákladů 
zdravotních pojišťoven. 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Zdravotní pojišťovny. 
 

Předpokládaný realizátor: Ambulance AT – Klinika psychiatrie FN Olomouc  
Spolupracující organizace: P-centrum, o.s., 
Předpokládané výstupy: Dosažení dlouhodobé remise klientů. 
 
Opatření 2.3 Psychiatrická ambulance se zam ěřením na alkoholismus a 

toxikomanii ve Vojenské nemocnici Olomouc 
Popis opat ření: Činnost Psychiatrické ambulance se zaměřením na alkoholismus a 

toxikomanii Střediska sekundární prevence léčby závislostí v AČR je 
zaměřena na diagnostiku, detoxifikaci a přípravu na dlouhodobou 
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odvykací léčbu v psychiatrické léčebně, popř. v terapeutické komunitě. 
K dalším aktivitám patří: 
• dispenzarizace nemocných po provedené odvykací léčbě 

(podávání Antabusu, prevence a monitorování závislosti na 
psychoaktivních látkách). 

Kapacita ambulance je 190 klientů / rok, 17 klientů / měsíc. 
Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Služba umožní zkvalitnění života závislých na psychoaktivních látkách 
a zamezí dalšímu rozvoji závislosti. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

Sebevzdělávání personálu, účast na odborných školeních a sjezdech, 
odborné přednášky pro nemocné. 

Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Předpokládaná výše finančních nákladů se odvíjí od nákladů 
zdravotních pojišťoven. 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Zdravotní pojišťovny. 
 

Předpokládaný realizátor: Psychiatrická ambulance se zaměřením na alkoholismus a toxikomanii 
Střediska sekundární prevence léčby závislostí v AČR (Vojenská 
nemocnice Olomouc). 

Spolupracující organizace: Ambulance AT – Klinika psychiatrie FN Olomouc, Sdružení Podané 
ruce, o.s., P-centrum, o.s.  

Předpokládané výstupy: Dosažení dlouhodobé remise klientů. 
 
Opatření 2.4 
 

Podpora svépomocné skupiny anonymních alkoholik ů a 
anonymních gambler ů 

Popis opat ření: Podpora skupiny anonymních alkoholiků a anonymních gamblerů 
bude spočívat ve vymezení času a prostoru k pravidelnému setkávání 
členů skupiny, a to v prostoru zařízení občanského sdružení P-
centrum a Sdružení Podané ruce. 
Podpora skupiny anonymních gamblerů bude nadále také 
prostřednictvím svépomocného webu pod gescí Sdružení Podané 
ruce, o.s.  
Kapacitu služby nelze stanovit s ohledem na specifičnost činnosti 
svépomocných skupin. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Pravidelné setkávání v rámci skupiny anonymních alkoholiků  
a gamblerů povede k motivaci klientů k postupnému zapojení  
se do běžného života. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

Poskytnutí místnosti a vymezení času v zařízení o.s. P-centrum pro 
setkávání anonymních alkoholiků. 
Poskytnutí místnosti a vymezení času v zařízení o.s. Sdružení Podané 
ruce pro setkávání anonymních gamblerů. 
Správcovství internetové poradny www.gambling.podaneruce.cz. 

Časový harmonogram:  2013 -2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů na 

0 Kč / rok 
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realizaci opat ření: 
Předpokládané finan ční 
zdroje: 

žádné 

Předpokládaný realizátor:  Svépomocné skupiny anonymních alkoholiků a gamblerů. 
Spolupracující organizace: P-centrum, o.s., Ambulance AT – Klinika psychiatrie FN Olomouc, 

Psychiatrická ambulance se zaměřením  
na alkoholismus a toxikomanii Střediska sekundární prevence léčby 
závislostí v AČR, Sdružení Podané ruce, o.s. 

Předpokládané výstupy: Nelze stanovit vzhledem ke specifičnosti činnosti svépomocných 
skupin. 

 
Opatření 2.5 
 

Ambulantní poradenství pro závislé rodi če 

Popis opat ření: Neregistrovaná sociální služba, která vznikla na základě potřeb klientů 
Kontaktního centra Sdružení Podané ruce, o.s. a která poskytuje 
odborné poradenství formou krátkodobé i dlouhodobé terapie a 
individuální konzultace. 
Kapacita služby je 50 klientů / rok. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Podpora služby umožní poskytování odborného poradenství  
pro závislé rodiče s cílem eliminovat jejich návykové chování  
a zmírňovat jeho negativní dopady na rodinu (děti) a společnost. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

Skupinové setkávání a nabídka společných aktivit rodičů s dětmi, 
vzdělávací aktivity, příprava k porodu, testy na prokázání přítomnosti 
drog v případě potřeby ve spolupráci s Ambulancí adiktologie, hlídání 
dětí v průběhu skupinového setkávání, sociální výpomoc rodičům i 
nastávajícím maminkám (oblečení, hračky atd.), nabídka standardních 
služeb kontaktního centra pro tuto specifickou cílovou skupinu 

Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

125 000 Kč / rok 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Olomoucký kraj, statutární město Olomouc 

Předpokládaný realizátor:  Sdružení Podané ruce, o.s. 
Spolupracující organizace: Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí – odd. péče  

o rodinu a děti, Psychiatrická ambulance se zaměřením na 
alkoholismus a toxikomanii Střediska sekundární prevence léčby 
závislostí v AČR (Vojenská nemocnice Olomouc) Olomouc 

Předpokládané výstupy 50 klientů / rok, 250 poradenských kontaktů 
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Pracovní skupina 7 / Etnické menšiny 
 
Cíl 1 Zajišt ění a optimalizace minimální sít ě sociálních služeb pro 

cílovou skupinu etnické menšiny na území m ěsta Olomouce 
Krátký popis cíle: Cíl je zaměřen na zajištění minimální sítě sociálních služeb formou 

registrovaných terénních a ambulantních služeb pro cílovou skupinu 
etnické menšiny. Zachování stávajících sociálních služeb, a to 
v minimálně stávajícím rozsahu, umožní řešení alespoň 
nejpalčivějších problémů cílové skupiny v následujícím období. 
Na území města žije odhadem 4600 cizinců, z toho přibližně 2500 
osob je příslušníky tzv. třetích zemí (země mimo EU).  
Počet příslušníků romské menšiny odhadujeme na cca 2000.  

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

1.1 Odborné sociální poradenství § 37 
1.2 Terénní programy § 69 
1.3 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65 
1.4 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež § 62 

 
Opatření 1.1 
 

Odborné sociální poradenství § 37 pro cílovou skupi nu migrant ů 
a azylant ů 

Popis opat ření: Cílem sociální služby odborného sociálního poradenství je zvyšovat 
právní povědomí uživatelů, jejich samostatnost, znalosti a dovednosti 
tak, aby byli schopni řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními 
silami. Služba je poskytována bezplatně, ambulantní nebo terénní 
formou. Pro danou cílovou skupinu je odborné sociální poradenství 
poskytováno především v oblastech, práva a povinnosti související 
s pobytem v ČR, zaměstnání, pracovní povolení, nostrifikace, socio-
kulturní začlenění do prostředí České republiky. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• zvyšování právního povědomí 
• zvyšování motivace ke vzdělávání 
• zvyšování šancí získat zaměstnání 
• zlepšení sociokulturní orientace  
• prevence sociální exkluze a její řešení 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce. 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl  
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

EIF, EUF, ESF, MŠMT, MPSV, statutární město Olomouc, Olomoucký 
kraj, nadace a nadační fondy, sponzorské dary 
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Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace, příspěvkové organizace 
Spolupracující organizace:  statutární město Olomouc, NNO, Městská policie Olomouc, Policie 

ČR, MV ČR , Krajský úřad Olomouckého kraje 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
550 osob)  
U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou návštěvy 
poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace v rozsahu 
nejméně jedenkrát ročně. 

 
Opatření 1.2 Terénní programy § 69 
Popis opat ření: Jedná se o sociální službu poskytovanou osobám, které vedou 

rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 
Služba je určena pro osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a 
jiné ohrožené skupiny (cizince z tzv. třetích zemí). Cílem služby je tyto 
osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.  
Služba může být poskytována anonymně a obsahuje tyto základní 
činnosti: 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 
Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• minimalizace rizik spojených se životem v sociálně vyloučených 
komunitách 

• snižování a předcházení zadluženosti 
• zvyšování právního povědomí, motivace ke vzdělávání a šancí 

získat zaměstnání 
• zvýšení informovanosti o zdravotních rizicích 
• získání a udržení si bydlení 
• zlepšení mezilidských vztahů 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 

Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 
 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, ESF, Rada vlády pro záležitosti romské komunity, 
statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, nadace a nadační fondy, 
sponzorské dary  

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace, příspěvkové organizace 
 

Spolupracující organizace:  NNO, Správa nemovitostí Olomouc, a.s., Městská policie Olomouc 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad poskytnutí 
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služby 310 osobám). U služeb podpořených z prostředků SMOl 
proběhnou návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a 
evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
Opatření 1.3 Sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi § 65 
Popis opat ření: Cílem služby je posílit začlenění sociálně ohrožených rodin do běžné 

společnosti. Služba je poskytována formou terénní sociální práce 
v přirozeném prostředí rodiny a formou ambulantní v zařízeních 
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Služba zahrnuje tyto 
základní činnosti: 
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
• sociálně terapeutické činnosti, 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 
Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• zvýšení kompetencí k řešení problémů, podpora vlastní 
zodpovědnosti 

• nácvik dovedností 
• eliminace ztráty bydlení, zadluženosti 
• zvýšení právního povědomí 
• zvýšení povědomí v oblasti zdravotních rizik 
• eliminace záškoláctví 
• posílení motivace ke vzdělávání a zaměstnání 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 
 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, MŠMT ČR, ESF, Rada vlády pro záležitosti romské 
komunity, statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, nadace a 
nadační fondy, sponzorské dary  

Předpokládaný realizátor: Církevní organizace 
Spolupracující organizace:  Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Maltézská pomoc, 

o.s.p., nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, základní školy 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad poskytnutí 
služby 80 osobám). U služeb podpořených z prostředků SMOl 
proběhnou návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a 
evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
Opatření 1.4 Nízkoprahová za řízení pro d ěti a mládež § 62 
Popis opat ření: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež vytvářejí bezpečný prostor 
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pro děti a mládež, které se ocitly v obtížné životní situace nebo jsou jí 
ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované 
pomoci a péče. Cíle služby je umožnit jim lépe se orientovat v jejich 
sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly 
řešit svou nepříznivou sociální situaci. 
 
Služba poskytuje zejména navázání a udržování kontaktu, informační 
servis, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální 
začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života. Je poskytována 
ambulantní nebo terénní formou. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• omezení výskytu společensky nežádoucích jevů 
• pomoc a podpora při řešení obtížných životních situací 
• smysluplné trávení volného času 
• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 

schopností a dovedností 
• lepší orientace v přirozeném prostředí 
• zvyšování motivace ke vzdělávání 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, MŠMT ČR, ESF, Rada vlády pro záležitosti romské 
komunity, statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, nadace a 
nadační fondy, sponzorské dary 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace, církevní organizace, statutární město Olomouc 
 

Spolupracující organizace:  Dům dětí a mládeže Olomouc, Městská policie Olomouc 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad poskytnutí 
služby 640 osobám). U služeb podpořených z prostředků SMOl 
proběhnou návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a 
evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
Cíl 2 Spolupráce se vzd ělavateli v oblasti multikulturní výchovy 
Krátký popis cíle: Cíl je tematicky zaměřen na oblast vzdělávání v problematice 

etnických a národnostních menšin. Zahrnuje jak nastavení spolupráce 
s pedagogy, kteří vyučují předměty zabývající se etnickými a 
národnostními menšinami, tak realizaci přednášek o etnických a 
národnostních menšinách pro žáky základních škol a studenty 
středních, vyšších odborných a vysokých škol v Olomouci. 

Opatření, které vedou 2.1 Vytvoření prostoru pro spolupráci s pedagogy, kteří vyučují 
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k napln ění cíle: předměty zaměřené na etnické a národnostní menšiny 
2.2 Realizace přednášek o romské menšině pro studenty ZŠ, SŠ, 
VOŠ a VŠ 

 
Opatření 2.1 
 

Vytvo ření prostoru pro spolupráci s pedagogy, kte ří vyu čují 
předměty zam ěřené na etnické a národnostní menšiny 

Popis opat ření: V rámci opatření bude vytvořen prostor spolupracujících aktérů na poli 
multikulturní výchovy – vzdělávacích institucí a sociálních služeb 
zaměřených na práci s etnickými a národnostními menšinami.  
Spolupráce bude probíhat prostřednictvím společných setkávání. 
Bude podpořen přenos zkušeností a dovedností přímého výkonu 
práce s cílovou skupinou do různých forem výuky pedagogů ve dvou 
skupinách: 
• základní a střední školy, 
• vyšší odborné a vysoké školy. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• snížení rasistických a xenofobních postojů 
• podpora otevřené společnosti 
• zlepšení provázanosti spolupráce mezi akademickým zázemím a 

aplikačním prostorem výkonu sociální práce 
• zvýšení informovanosti o etnických menšinách a sociálních 

službách 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• oslovení škol s nabídkou účasti na společném setkání 
• příprava a realizace setkání 
• vyhodnocení 

Časový harmonogram: 
 

• oslovení škol s nabídkou účastni na společném setkání (září 2013, 
2014, 2015) 

• příprava a realizace setkání (říjen 2013, 2014, 2015) 
• vyhodnocení (průběžně) 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

0 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

- - - - - - 

Předpokládaný realizátor: 
 

Správa uprchlických zařízení MV ČR, Charita Olomouc 

Spolupracující organizace:  
 

statutární město Olomouc, členové pracovní skupiny Etnické menšiny 

Předpokládané výstupy: Počet setkání zástupců poskytovatelů se zástupci škol: 1x ročně 
Seznam publikací a dalších zdrojů informací o dané problematice 
použitelný pro výuku 

 
Opatření 2.2 
 

Pořádání p řednášek o národnostních a etnických menšinách pro 
studenty ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ v Olomouci 

Popis opat ření: Přednášky budou obsahovat základní informace o kulturních zvycích 
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dané cílové skupiny, diskriminační situace, se kterými se daná cílová 
skupina neprávem setkává. Poutavou formou budou studentům 
představeny příklady dobré praxe s danou cílovou skupinou a jiné 
informace. Přednášky budou realizovat pracovníci s dlouhodobými 
zkušenostmi s danou cílovou skupinou, v některých případech spolu se 
zástupcem etnické menšiny. Na základě zpětné vazby od účastníků 
bude připravený program neustále inovován.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Snížení napětí mezi majoritní společností a minoritními skupinami 
obyvatel, pozitivní prezentace národnostních a etnických menšin a 
snížení předsudků na straně většinové společnosti. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

• vypracování obsahu přednášek  
• oslovení škol  
• realizace přednášek  
• průběžná evaluace přednášek  
• diseminace (šíření výstupů, dobré praxe)  

Časový harmonogram: • vypracování obsahu přednášek: leden – srpen 2013 
• oslovení škol s nabídkou: září 2013, 2014, 2015 
• realizace přednášek: říjen – červen 2013, 2014, 2015 
• evaluace přednášek: průběžně 
• diseminace (šíření výstupů, dobré praxe): průběžně 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

30 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV, MŠMT, statutární město Olomouc 
 

Předpokládaný realizátor: Charita Olomouc, Společenství Romů na Moravě, Správa uprchlických 
zařízení MV ČR 

Spolupracující organizace:  ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ 
Předpokládané výstupy: Počet uskutečněných přednášek/rok:  

Charita Olomouc: 10 
Společenství Romů na Moravě: 3 
CPIC: 5 
Počet účastníků přednášek/rok: 400  

 
Cíl 3 Podpora mezikulturního dialogu 
Krátký popis cíle: Ze SWOT analýzy i dalších výzkumů jsou zřejmým problémem 

rasistické a xenofobní postoje majoritní společnosti vůči etnickým 
menšinám a zejména Romům. Opatření níže jsou zaměřena na 
změnu těchto postojů a pozitivní obraz etnických menšin.  

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

3.1 Uspořádání akce pro širokou veřejnost při příležitosti 
Mezinárodního dne Romů 
3.2 Zachování tradiční Romské pouti na Svatém Kopečku u Olomouce 
3.3 Podpora aktivit zaměřených na zmírnění xenofobních postojů vůči 
cizincům 
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Opatření 3.1 
 

Uspo řádání akce pro širokou ve řejnost p ři příležitosti 
Mezinárodního Dne Rom ů 

Popis opat ření: Tato akce bude zaměřena na pozitivní prezentaci tradičních romských 
řemesel a kultury. S důrazem na účast široké veřejnosti bude probíhat 
na Horním náměstí v Olomouci, kde se účastníci budou moci seznámit 
s romskými tradicemi, poslechnout romskou hudbu a vyzkoušet si 
např. taneční prvky romského tance. Na akci také vystoupí hudební 
skupiny a taneční soubory, v průběhu budou podávána tradiční 
romská jídla. Do organizace budou zapojeni pracovníci organizací 
pracující s danou cílovou skupinou a dobrovolníci. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Cílem je přiblížit široké veřejnosti tradiční romskou kulturu a přispět tak 
ke snížení napětí mezi společností a minoritními skupinami. Hlavním 
z dopadů na cílovou skupinu bude pozitivní prezentace romské 
etnické menšiny u široké veřejnosti. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• zajištění finančních prostředků 
• pronájem prostorů, podia a prezentačních stánků 
• oslovení vystupujících a řemeslníků 
• sestavení podrobného programu akce 
• realizace akce 
• zajištění publicity akce (pozvánka, tiskové zprávy aj.) 

Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

50 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, nadace a nadační fondy 

Předpokládaný realizátor: Společenství Romů na Moravě 
Spolupracující organizace:  
 

Charita Olomouc, statutární město Olomouc, Sdružení Podané ruce 
o.s., Amaro Fóro, o.p.s. 

Předpokládané výstupy: Předpokládaný počet účastníků: 450 

 
 
Opatření 3.2 
 

Zachování tradi ční Romské pouti na Svatém Kope čku u 
Olomouce 

Popis opat ření: Romská pouť je tradiční aktivitou realizovanou již od roku 1999. Cílem 
pouti je kromě nabídnutí duchovních prožitků také snaha umožnit 
Romům, nejen z celé ČR ale i ze Slovenska se společně se setkat a 
posílit romskou kulturu. Pouť je mezi Romy velmi oblíbená, účastní se 
jí však nejen oni sami, ale také zástupci z neziskových organizací 
pracujících s romským etnikem a všichni ostatní, kteří k Romům a 
jejich kultuře nejsou lhostejní.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Realizace této akce umožňuje Romům, nejen z celé ČR, ale i ze 
Slovenska, společně se setkat, prezentovat vlastní kulturu a tím 
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přispět ke sblížení romské menšiny s majoritní společností. 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• získání finančních prostředků na realizaci akce 
• zajištění pronájmu prostor, pódia, zvukaře 
• zajištění publicity akce (tvorba pozvánky, TZ aj.) 
• oslovení kněžích, vystupujících, dobrovolníků 
• sestavení podrobného programu akce 

Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

50 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Renovabis – nadace, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc 

Předpokládaný realizátor: Charita Olomouc 
Spolupracující organizace:  - - - - -  
Předpokládané výstupy: Předpokládaný počet účastníků Romské pouti: 800 osob 
 
Opatření 3.3 
 

Podpora aktivit zam ěřených na zmírn ění xenofobních postoj ů 
vůči cizinc ům 

Popis opat ření: V rámci daného opatření budou realizovány veřejně přístupné 
interkulturní akce – vzdělávací, kulturní, sportovní. Při těchto akcích se 
budou setkávat zástupci majority s minoritami, bude prezentována 
kultura menšin. Tyto aktivity budou realizovány při společné spolupráci 
majority se zástupci menšin. Aktivity svým rozsahem pokrývají celé 
věkové spektrum a maximálně naplňují koncept bezbariérovosti. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• zvýšená informovanost majority o životě cizinců v ČR 
• aktivizace uživatelů sociální služby 
• podpora hodnot a postojů, jejich výsledkem je tolerantní společnost 
• vzájemná spolupráce etnických menšin s majoritní společností při 

naplňování společného cíle 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• realizace interkulturních setkání a lokální kampaně vycházející z 
myšlenek multikulturního dialogu 

• podpora cizineckých spolků a sdružení prostřednictvím možnosti 
prezentace vlastních aktivit 

• systémová podpora zlepšování mediálního obrazu cílové skupiny – 
spolupráce s médii 

Časový harmonogram: 
 

2013 - 2015 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

30 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, MŠMT ČR, ESF, EIF, EUF, statutární město Olomouc, 
Olomoucký kraj, nadace a nadační fondy, sponzorské dary 

Předpokládaný realizátor: 
 

Správa uprchlických zařízení MV ČR – Centrum na podporu integrace 
cizinců Olomouc 

Spolupracující organizace:  SOZE, statutární město Olomouc, KÚ OK, UPOL, Caritas – VOŠs  



                                                    
              
 
 
 

              Projekt „ Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci “ 

 

Pracovní materiál odboru sociálních věcí MMOl, bude provedena jazyková a odborná korektura. 
 

    
 

Tato akce je financovaná z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 
 
79 

 
 

Předpokládané výstupy: Počet akcí s tématem imigranti pro širokou veřejnost: 5 
Předpokládaný počet účastníků: 300 

 
 
Cíl 4 Udržení fungování stávající platformy Lokálního par tnerství 

Přichystalova - Holická 
Krátký popis cíle: Cíl je zaměřen na udržení fungující platformy, která vznikla v rámci 

projektu „Vytvoření a podpora Lokálního partnerství pro sociálně 
vyloučenou lokalitu Přichystalova 70„.  Výsledkem práce členů z řad 
neziskového i veřejného sektoru se stal Akční plán, který je po 
skončení projektu třeba naplňovat, vyhodnocovat, popřípadě 
dopracovávat. 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

4.1.  Zachování platformy Lokálního partnerství, která se bude podílet 
na hodnocení naplňování opatření Akčního plánu a jeho případných 
změnách 

 
 
Opatření 4.1 Zachování platformy Lokálního partnerství, která se bude podílet 

na hodnocení napl ňování opat ření Akčního plánu a jeho 
případných zm ěnách  

Popis opat ření: V rámci opatření bude zajištěno pokračování pravidelných setkávání 
odborníků z organizací neziskového i veřejného sektoru, kteří se 
budou podílet na naplňování, vyhodnocování a případných změnách 
Akčního plánu, který vznikl pro sociálně vyloučenou lokalitu 
Přichystalova – Holická.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Naplněním opatření dojde ke zlepšení informovanosti a spolupráce 
mezi zainteresovanými subjekty při řešení problémů obyvatel sociálně 
vyloučených lokalit Přichystalova – Holická. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• pravidelné setkávání platformy Lokálního partnerství 
• hodnocení naplňování jednotlivých opatření Akčního plánu 
• případné změny Akčního plánu 

Časový harmonogram: 
 

Setkávání platformy Lokálního partnerství – 2x ročně 
Hodnocení a případné změny Akčního plánu – 1x ročně 

Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 
 

0 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

 
- - - - - - 
 

Předpokládaný realizátor: 
 

Statutární město Olomouc – odbor sociálních věcí 

Spolupracující organizace:  
 

Členové platformy Lokálního partnerství 

Předpokládané výstupy: Zpráva o průběhu naplňování všech opatření Akčního plánu. 
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Pracovní skupina 8 / Ob čané v p řechodné krizi 
 
Cíl 1 Zajišt ění a optimalizace minimální sít ě sociálních služeb pro 

osoby v p řechodné krizi na území m ěsta Olomouce 
Krátký popis cíle: Zajištění minimální sítě sociálních služeb registrovanými pobytovými, 

ambulantními a terénními sociálními službami na území města 
Olomouce. Sociální služby jsou popsány v následujících opatřeních 
slouží  osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 
a osobám ohroženým sociálním vyloučením. 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

1.1 Odborné sociální poradenství § 37 
1.2 Azylové domy § 57 
1.3 Krizová pomoc § 60 
1.4 Intervenční centrum § 60a 
1.5 Nízkoprahové denní centrum § 61 
1.6 Noclehárna § 63 
1.7 Terénní programy § 69 

 
Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství § 37  
Popis opat ření: Odborné sociální poradenství poskytují na území města Olomouce 

registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, jedná se o bezplatnou 
odbornou pomoc občanům v obtížných životních situacích, kteří je 
nejsou schopni sami řešit. Poradenství zahrnuje pomoc v oblastech 
pracovního práva, rodinných a mezilidských vztahů, sociální pomoci, 
bydlení, zadluženosti. Dále zahrnuje pomoc obětem trestných činů, 
domácího násilí, řešení problémů s těhotenstvím, mateřstvím a 
rodičovstvím. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• získání pomoci v obtížné životní situaci 
• zprostředkování kontaktů na dalších odborníky a instituce 
• získání důležitých a potřebných informací 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

ESF, MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, 
sponzorské dary, nadace a nadační fondy 

Předpokládaný realizátor: 
 

Neziskové organizace, příspěvkové organizace 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
800 osob). U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
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v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 
 
 
Opatření 1.2 Azylové domy § 57  
Popis opat ření: Pobytové sociální služby na území města Olomouce disponují 171 

lůžky, které jsou poskytovány osobám, které se ocitnou v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Získání přechodného ubytování 
• Získání podpory a pomoci v sociální situaci  

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

ESF, MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, platby od 
uživatelů, sponzorské dary, nadace a nadační fondy 

Předpokládaný realizátor: Neziskové organizace, statutární město Olomouc, církevní organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad zachování 
kapacity 171 lůžek). U služeb podpořených z prostředků SMOl 
proběhnou návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a 
evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně.  

 
Opatření 1.3 Krizová pomoc § 60 
Popis opat ření: Krizové centrum je sociální službou, která poskytuje bezpečný prostor 

obětem násilí, osobám, které přišly o zázemí z důvodu exekuce či 
jiných právních komplikací, nebo těm, kterým krizová situace (živelná 
katastrofa, hromadné neštěstí, trestný čin aj.) neumožňuje žít ve svém 
domácím prostředí. Krizové centrum poskytuje služby jak pro 
jednotlivce, tak pro páry či rodiny. Pobytová služba je poskytována 
nepřetržitě a zdarma na dobu max. 10 dnů.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Získání okamžité pomoci v krizové situaci 
• Získání krátkodobého ubytování 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

ESF, MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, 
sponzorské dary, nadace a nadační fondy 

Předpokládaný realizátor: Církevní organizace 
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Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad udržení 
kapacity 6 lůžek, rovněž bude poskytovat ambulantní a terénní formu 
služby nejméně pro 86 občanů). U služeb podpořených z prostředků 
SMOl proběhnou návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a 
evaluace v rozsahu nejméně jedenkrát ročně.  

 
Opatření 1.4 Interven ční centrum § 60a 
Popis opat ření: Intervenční centrum je jako sociální služba součástí Střediska sociální 

intervence a pomáhá obětem domácího násilí. Pomoc zahrnuje 
sociální odborné poradenství, sestavení bezpečnostního plánu, 
opatření na ochranu před domácím násilí, zprostředkování dalších 
služeb (azylové domy, lékař, právník, psycholog), emocionální a 
psychickou podporu. 
Kapacita je 236 klientů za rok. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Získání odborné pomoci a podpory 
• Snadnější orientace ve své složité situaci 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, poskytovatelé 
služeb, ESF 

Předpokládaný realizátor: 
 

Příspěvkové organizace 

Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 
potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
236 osob). U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně. 

 
Opatření 1.5 Nízkoprahové denní centrum § 61 
Popis opat ření: Nízkoprahové denní centrum je určeno pro osoby bez domova žijící 

přímo na ulici. Těchto lidí se pohybuje na území města Olomouce 
několik stovek. Nízkoprahové denní centrum nabízí lidem zázemí a 
bezpečný prostor k řešení jejich sociálním, ekonomickým, právním, 
zdravotním a rodinným problémům. Dále nabízí denní centrum 
materiální pomoc ve formě stravy, hygieny a oblečení.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Získání materiální pomoci 
• Zprostředkování dalších sociálních služeb 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 
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 z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

ESF, MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, 
sponzorské dary, nadace a nadační fondy 

Předpokládaný realizátor: Církevní organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad minimálně 
1160 osob). U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou 
návštěvy poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace 
v rozsahu nejméně jedenkrát ročně.  

 
Opatření 1.6 Noclehárna § 63 
Popis opat ření: Noclehárny nabízejí mužům a ženám bez přístřeší možnost 

přenocování a využití hygienického zařízení.  
Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Využitím nocleháren dochází ke snížení sociálních a zdravotních rizik 
souvisejících se způsobem života mužů a žen žijících na ulici.  

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 

z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

2 799 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

ESF, MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, platby od 
uživatelů, sponzorské dary, nadace a nadační fondy 

Předpokládaný realizátor: 
 

Církevní organizace, statutární město Olomouc  

Předpokládané výstupy: Na území města Olomouce budou poskytovány sociální služby 
noclehárna, nadále budou k dispozici 3 noclehárny (2 pro muže a 1 
pro ženy) s kapacitou nejméně 32 lůžek pro muže a ženy bez 
přístřeší. 

 
Opatření 1.7 Terénní programy § 69  
Popis opat ření: Terénní programy jsou učeny pro osoby bez domova, kteří současně 

nevyužívají žádné sociální služby. Terénní pracovníci aktivně 
vyhledávají a kontaktují osoby žijící na ulici a nabízejí jim využití 
služeb nízkoprahového denního centra, nocleháren, azylových domů, 
lékařské ordinace pro občany v nouzi. Dále je terénními pracovníky 
nabízena materiální a potravinová pomoc. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• prevence zhoršování jejich osobní a zdravotní situace 
• zprostředkování dalších sociálních služeb 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

• Udržení stávající služby na území města Olomouce 
• Evaluace kvality a efektivity poskytování služeb podporovaných 
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 z prostředků SMOl 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

Dle předložených projektů 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

ESF, MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, platby od 
uživatelů, sponzorské dary, nadace a nadační fondy 

Předpokládaný realizátor: Církevní organizace 
Předpokládané výstupy: Služba bude za dané období poskytnuta v rozsahu naplňujícím 

potřeby občanů města Olomouce (pro rok 2013 předpoklad 478 osob). 
Bude zachován současný stav počtu terénních sociálních pracovníků. 
U služeb podpořených z prostředků SMOl proběhnou návštěvy 
poskytovatele služby za účelem kontroly a evaluace v rozsahu 
nejméně jedenkrát ročně. 

 
 
 
Cíl 2 Rozvoj a podpora služeb souvisejících 
Krátký popis cíle: Udržení a podpora organizací, které provozují služby související se 

sociálními službami, jedná se o službu poskytující zejména materiální 
pomoc občanům, pracovní uplatnění a dobrovolnickou činnost 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

2.1 Rozvoj a podpora činnosti Střediska SOS pro vzájemnou pomoc 
občanů 
2.2 Rozvoj a podpora činnosti Dobrovolnického centra – JIKA 

 
Opatření 2.1 Rozvoj a podpora činnosti St řediska SOS pro vzájemnou pomoc 

občanů 
Popis opat ření: Středisko SOS ve svých provozovnách zajišťuje výdej bezplatné 

materiální pomoci, ve Středisku SOS  získávají pracovní uplatnění 
dlouhodobě nezaměstnaní a handicapovaní spoluobčané. Pro 
osamělé jsou organizována štědrovečerní sváteční setkání, pro 
nemocné jsou to vánoční návštěvy. Počet klientů za rok činí 2 086. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů se snaží poskytovat 
pomoc tam, kde se člověk z jakýchkoliv důvodů octne v akutní nouzi.  

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

Výdej bezplatné materiální pomoci 
Pracovní uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané a handicapované 
Vánoce pro osamělé 

Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

3 244 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

ESF, statutární město Olomouc, dárci 

Předpokládaný realizátor: Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů 
Předpokládané výstupy: • Bezplatná materiální pomoc lidem, kteří se z jakýchkoliv důvodů 

octli v akutní nouzi.  
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• Pracovní uplatnění osobám dlouhodobě nezaměstnaným a 
handicapovaným.  

• Finančně dostupné věcné vybavení sociálně slabším 
spoluobčanům. 

• Organizování vánoc pro osamělé. 
 
 
Opatření 2.2 Rozvoj a podpora činnosti Dobrovolnického centra – JIKA  
Popis opat ření: Dobrovolnické centrum JIKA spolupracuje s poskytovateli sociálních 

služeb a zdravotnickými zařízeními a zajišťuje pro ně pomoc 
dobrovolníků, které pro výkon dobrovolnické činnosti vyhledává a 
připravuje. Spolu s organizacemi využívající pomoc dobrovolníků 
ujednává podmínky a náplň pomoci. Do pomoci Dobrovolnického 
centra je zapojeno minimálně 90 dobrovolníků. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Získání vyššího počtu dobrovolníků pro poskytovatele sociálních 
služeb a zdravotnická zařízení 

• Další rozvoj spolupráce mezi dobrovolnickým centrem a 
organizacemi využívající pomoc dobrovolníků 

• Účinná propagace dobrovolnictví 
Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Spolupráce s organizacemi poskytujícími sociální a zdravotní 
služby s cílem zapojování dobrovolníků. 

• Propagace dobrovolnictví (letáky, akce dobrovolník roku apod.) 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

216 000 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

MV ČR, MPSV ČR, SMOl, sponzorské dary 
 

Předpokládaný realizátor: JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum 
Spolupracující organizace:  Poskytovatelé sociálních služeb, zdravotnická zařízení 
Předpokládané výstupy: Fungující spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a 

zdravotnickými zařízeními pro zapojování dobrovolníků. Účinná 
propagace dobrovolnictví zvyšující počty zájemců pro dobrovolnickou 
činnost. 

 
 
Cíl 3 Síťování terénních program ů 
Krátký popis cíle: Cíl bude zaměřen na zmapování a analýzu vybraných terénních 

programů na území města Olomouce, dále na rozvoj spolupráce mezi 
jednotlivými poskytovateli a spolupracujícími organizacemi.  

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

3.1. Vytvoření uceleného přehledu vybraných terénních programů na 
území města Olomouce.  
3.2 Propojování a rozvoj terénních programů 

Opatření 3.1 Vytvo ření uceleného p řehledu vybraných terénních program ů na 
území m ěsta Olomouce 
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Popis opat ření: Vznikne ucelený přehled o vybraných terénních programech na území 
města Olomouce. Pro získání potřebných informací bude využito 
veřejných zdrojů, ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a 
zřizovateli bude vytvořen dotazník pro poskytovatele terénní služby. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

Bude získán přehled o tom kdo, jaké a kde terénní služby na území 
města Olomouce poskytuje s popisem cílové skupiny, případně počtu 
klientů. V současné době se jedná o cílovou skupinu osob bez 
přístřeší, sociálně vyloučené, oběti násilí, psychicky nemocné, osoby 
se sníženou soběstačností a ohrožené drogou. 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 

Vytvoření dotazníku, jeho distribuce a zpracování dat společně 
s využitím informací z veřejných zdrojů 

Časový harmonogram: 2013 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

0 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

--------- 
 

Předpokládaný realizátor: Statutární město Olomouc 
Spolupracující organizace:  Poskytovatelé sociálních služeb 
Předpokládané výstupy: Písemně a graficky v mapovém zobrazení zpracovaný ucelený 

přehled vybraných terénních programů na území města Olomouce.  
 
 
Opatření 3.2 Propojování a rozvoj terénních program ů 
Popis opat ření: Na základě získaného popisu a spolupráce poskytovatelů služeb, 

zřizovatelů a spolupracujících organizací budou identifikovány potřeby 
nových služeb a  služby stávající budou poskytovány cíleněji a 
efektivněji.  

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Komplexní přístup poskytovatelů terénních služeb 
• Rychlejší řešení komplikovaných situací 

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Písemné oslovení vybraných poskytovatelů 
• Specifikace situací 
• Společná setkání a workshopy nad společnými tématy. 

Časový harmonogram: 2013 – 2014 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

0 Kč 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

------------ 
 

Předpokládaný realizátor: Statutární město Olomouc,  
Spolupracující organizace:  Poskytovatelé sociálních služeb, komise místních částí 
Předpokládané výstupy: Vzniknou účinné nástroje podpory vybraných terénních služeb a bude 

popsán rozvoj spolupráce mezi zainteresovanými stranami 
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Cíl 4 Zvýšení kapacit a rozší ření druhu pomoci osobám, které se 
ocitnou v materiální nouzi a zárove ň snížení po čtu osob sociáln ě 
vylou čených v historickém centru m ěsta Olomouce 

Krátký popis cíle: Zvýšením kapacity nízkoprahových služeb pro území města Olomouce 
a jeho dekoncentrací dojde ke snížení počtu sociálně vyloučených 
osob v historickém centru města. Využíváním vybaveného mikrobusu 
bude možno distribuovat potřebnou materiální pomoc do všech částí 
města Olomouce. Významnou pomocí bude i využití potravinové 
pomoci zřízením „Potravinové banky“. 

Opatření, které vedou 
k napln ění cíle: 

Systematizace nízkoprahových sociálních služeb na území města 
Olomouce pro lidi bez domova a v nouzi 

 
Opatření 4.1 Systematizace nízkoprahových sociálních slu žeb na území m ěsta 

Olomouce pro lidi bez domova a v nouzi 
Popis opat ření: Narůstáním počtu osob žijících na ulici a osob v materiální nouzi 

dochází k přetěžování nízkoprahových sociálních služeb, především v 
poskytování materiální pomoci (výdej stravy, poskytnutí osobní 
hygieny a ošacení). 
Nezbytným řešením situace lidí na ulici je posílení a rozvoj dostupných 
služeb a to především v takové podobě a lokalitách, které budou mít 
menší dopady na koncentraci početných skupin sociálně vyloučených 
osob v historickém centru města Olomouce. Dalším významným a 
rozvojovým projektem je realizace aktivit na bázi „Potravinové banky“, 
která umožní lepší přístup k potravinové pomoci zdarma nejen 
osobám žijícím na ulici, ale i jednotlivcům a rodinám v nouzi. Projekt 
bude mít regionální přesah. 

Předpokládané dopady na 
cílovou skupinu: 

• Dojde ke zvýšení kapacity nízkoprahových sociálních služeb na 
území města Olomouce. Předpokládaný počet klientů může být až 
170 za jeden den.  

• Bude provedena dekoncentrace problémových jevů spojených 
s poskytováním sociálních služeb v historickém centru města.  

• Navýší se možnost přímé potravinové pomoci ohroženým 
skupinám lidí.  

Aktivity vedoucí k napln ění 
opat ření: 
 

• Posílení terénních služeb a jejich role při distribuce materiální 
pomoci. 

• Přesídlení Nízkoprahového denního centra Charity Olomouc 
z Wurmovy ulice do vhodnějších a větších prostor. 

• Zřízení „Potravinové banky“. 
Časový harmonogram: 2013 - 2015 
Předpokládaná výše 
finan čních náklad ů: 

2 300 000 Kč 
 

Předpokládané finan ční 
zdroje: 

Statutární město Olomouc, MPSV ČR, Olomoucký kraj, Charita 
Olomouc 

Předpokládaný realizátor: Charita Olomouc 
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Spolupracující organizace:  statutární město Olomouc, Sdružení SOS 
Předpokládané výstupy: • Vybavený a fungující  terénní mikrobus zabezpečující potřebnou 

dodávku materiální pomoci a případný převoz osob 
• Vznik nového zázemí Nízkoprahového denního centra Charity 

Olomouc 
• Existující „Potravinová banka“ 

 
 


