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1. Úvod 

  

 Sociální politika země hraje nepostradatelnou úlohu ve fungování moderního 

demokratického státu. Budoucnost sociálních služeb obecně souvisí s ekonomickým 

systémem země a jeho vývojem. Politika státu v oblasti sociálních služeb je zaměřena  

na prevenci sociálního vyloučení, podporu života v přirozeném společenství, ochranu 

zranitelných skupin obyvatelstva před porušováním jejich občanských práv a před 

neodborným poskytováním služeb. Přijetím zákona o sociálních službách stát vytvořil právní 

rámec pro zajištění kvalitních sociálních služeb a stanovil požadavky na kvalitu poskytování 

sociálních služeb v podobě standardů kvality. 

 

 Problematika sociálních služeb je již několik let hojně diskutovaným tématem. 

Vzbuzuje zájem nejen u sociálních pracovníků a sociologů, ale také u politiků, ekonomů, 

lékařů i jednotlivých občanů. Sociální služby jsou chápany jako veřejné služby, které 

bezprostředně reagují na měnící se potřeby občanů. Jedná se rovněž o jeden z hlavních 

nástrojů systému sociální pomoci, jehož existence prošla dlouhým historickým vývojem. 

 

 Stávající struktura forem sociálních služeb je v jednotlivých krajích výsledkem 

dlouholetého vývoje, kdy bylo nutné zabezpečit péči o potřebné osoby. To potvrzuje  

i skutečnost, že prvním koncepčním materiálem v oblasti rozvoje sociálních služeb byla  

až Bílá kniha v sociálních službách z roku 2003. Výraznou změnou v oblasti sociálních služeb 

bylo přijetí zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, jehož cílem bylo mimo jiné přispět 

k vytvoření tržních atributů, které by posílily koupěschopnou poptávku osob a zefektivnily 

systém poskytování a financování sociálních služeb. Aby mohla být změřena efektivnost 

systému sociálních služeb, je nutné změřit spotřebu a kvalitu poskytovaných služeb. 

Vytvoření modelu pro měření efektivnosti systému financování a poskytování sociálních 

služeb však není jednorázovým tématem, nýbrž jde o dynamický proces, jenž musí uvažovat 

celou řadu faktorů. 

 

 Cílem diplomové práce je zhodnotit dostupnost sociálních služeb ve  vybraných 

obcích s rozšířenou působností ve správním obvodu okresu Šumperk v porovnání  

s doporučenými hodnotami vybavenosti sociálními službami a s ohledem na výsledek 
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doporučit obcím s rozšířenou působností oblasti a aktivity, na které je třeba se zaměřit  

pro dosažení doporučených hodnot. 

 

 Pro naplnění cíle je ověřována tato hypotéza: Dostupnost sociálních služeb  

ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v okrese Šumperk je v souladu  

s doporučenými normativy vybavenosti sociálními službami. 

 

 V návaznosti na takto stanovený cíl byly uplatněny příslušné metody řešení:  

 demografická analýza ČR a okresu Šumperk, 

 sběr informací u poskytovatelů sociálních služeb řízenými rozhovory s cílem zpracovat 

místní působnost registrovaných sociálních služeb dle územního členění obcí s rozšířenou 

působností a dle jednotlivých druhů sociálních služeb, 

 analýza a popis současného stavu dostupnosti sociálních služeb ve správních obvodech 

obcí s rozšířenou působností v okrese Šumperk, 

 porovnání zjištěného stavu s doporučenými hodnotami vybavenosti sociálními službami. 

 

 Zhodnocení poskytovaných služeb je výsledkem syntézy získaných poznatků. 

 

 Teoretická část diplomové práce je věnována vymezení a bližší specifikaci 

jednotlivých sociálních služeb. Pozornost je také zaměřena na zásady financování a faktory, 

které ovlivňují dostupnost sociálních služeb. V praktické části je provedena analýza 

poskytování sociálních služeb ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v okresu 

Šumperk dle jednotlivých obcí s rozšířenou působností, je porovnána demografická struktura 

okresu Šumperk s Českou republikou a jsou podrobně vyjmenováni poskytovatelé sociálních 

služeb v okresu Šumperk. V následující části je porovnána skutečná dostupnost poskytování 

sociálních služeb s doporučenými normativy tak, aby mohlo dojít k ověření hypotézy.  

 

 Ke zpracování diplomové práce byla požita odborná literatura od autorů zabývajících 

se problematikou sociálních služeb, veřejné správy, sociální práce, či ekonomiky. Text práce 

je doplněn o informace z webových stránek poskytovatelů sociálních služeb, neziskových 

organizací či portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
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2. Parametry doporučené dostupnosti sociálních služeb 

 

 Systém sociálních služeb je v České republice upraven zákonem č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
1
, a vyhláškou MPSV  

č. 505/2006 Sb.
2
, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Sociální služby nabízejí pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci ve formě, která 

zaručuje zachovávání lidské důstojnosti, ctí individuální lidské potřeby a současně posiluje 

schopnost sociálního začleňování každého jednotlivce do společnosti v jeho přirozeném 

sociálním prostředí. 

 

 Za posledních dvacet let prošla oblast sociálních služeb v České republice velkou 

změnou, a to jak z hlediska kvantitativního, tak kvalitativního. Před rokem 1989 existovala 

většinou ústavní péče, která byla výhradně záležitostí státu. Nyní existuje více než 30 druhů 

sociálních služeb, které zajišťuje široké spektrum poskytovatelů. Organizací občanského 

sektoru poskytují převážně ambulantní a terénní služby. Pobytové služby, které jsou 

nejnákladnější, jsou významnou měrou zřizovány obcemi a kraji, které pro tyto účely zřizují 

nejčastěji příspěvkové organizace.
3
 

 

 Východiska reformy a modernizace sociálních služeb v České republice lze vysledovat 

v hlavních vývojových trendech rozvoje sociálních služeb v evropských zemích v 90. letech 

minulého století, kdy byla pozornost zaměřena nejen na kvantitativní stránku, ale především 

na kvalitativní stránku rozvoje sociálních služeb. Postupně rostl zájem o práva klientů  

a o potřebu jejich větší autonomie. V důsledku toho docházelo ke změnám ve financování, byl 

zahájen proces deinstitucionalizace, přičemž bylo nutné vzájemně propojovat služby 

zdravotního a sociálního charakteru. Z hlediska působnosti státu, regionů a obcí  

pro zajišťování sociálních služeb je kladen důraz na dostupnost sociálních služeb občanům 

podle jejich individuální situace. I když jsou minimální standardy definovány na národní 

úrovni, poskytování sociálních služeb je svěřeno místním a regionálním orgánům, neboť  

na této úrovni lze lépe zabezpečit jejich koordinaci.
4
 

 

                                                 
1
 Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách 

2
 Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 

3
 Statistická ročenka 2012 [on-line], [cit. 2014-01-20 ]. Ddostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/0001-12-r_2012.  
4
 PRŮŠA, L. VÍŠEK, P.,Optimalizace sociálních služeb, Praha: VÚPSV, 2012 ISBN 978-80-7416-099-8 
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 Důležitou roli v koordinaci sociálních služeb by měly mít správní obvody obcí  

s rozšířenou působností, neboť se jedná o území, kde dochází k uskutečňování většiny aktiv 

obyvatelstva a současně tvoří spádová území z hlediska funkčního vymezení.
5
 Využití 

správního obvodu obce s rozšířenou působností má oporu v legislativě a nelze pominout 

skutečnost, že je součástí systému veřejné správy. V daném území tak bude lépe probíhat 

koordinace s cílem zajistit občanům lepší dostupnost některých základních veřejných služeb. 

 

2.1. Vybavenost regionů sociálními službami 

  

 S účinností od 1. 1. 2007 je sociální službou činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé 

sociálních služeb na základě oprávnění podle zákona. Sociální služby jsou poskytovány 

jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality  

a důstojnosti života osob. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří 

zejména senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také osoby,  

které z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti.  

 

 Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, 

zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc  

s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.  

 

 Analýza vývoje vybavenosti územních celků službami sociální péče pro staré  

a zdravotně postižené občany byla poprvé zpracována v 90. letech minulého století (analýza 

údajů za rok 1995). Jednalo se především o analýzu vybavenosti jednotlivých okresů místy  

v domovech důchodců, v penzionech pro důchodce, v domech s pečovatelskou službou a dále 

pečovatelskou službou. Následně proběh analýzy za rok 2000, 2006 a 2010. Tyto zjištěné 

skutečnosti umožňují nejen zhodnotit úroveň vybavenosti v jednotlivých regionech, ale také 

ukázat, k jakým vývojovým a strukturálním změnám v jednotlivých regionech dochází.
6
 

Teprve v roce 2010 došlo poprvé k hodnocení vybavenosti jednotlivých regionů službami 

sociální prevence a většiny nových typů sociálních služeb, neboť tyto služby nebyly dříve 

statisticky sledovány. 

                                                 
5
 KREBS, V. a kolektiv: Sociální politika, 3. vyd. Praha: ASPI, 2005. 506 s. ISBN 80-7357-050-5. 

6
 Statistická ročenka 2012[on-line], [cit. 2014-01-20 ]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/0001-12-r_2012 
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 Vybavenost regionů sociálními službami má několik parametrů, které jsou vzájemně 

provázány a společně ovlivňují sociální kvalitu území a uspokojování sociálních potřeb 

občanů. Jedná se především o přítomnost služeb, územní a finanční dostupnost, návaznost 

služeb, jejich kvalitu, ekonomickou efektivnost a informovanost občanů. V případě územní 

dostupnosti sociálních služeb je sledováno, zda klient může vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu a stavu dopravní obslužnosti skutečně služby využívat. V případě finanční dostupnosti 

by neměl zabránit potřebné osobě ve využívání této sociální služby finanční handicap.
7
 

  

2.2 Vymezení a bližší specifikace jednotlivých druhů sociálních služeb 

 

 Sociální služby jsou souhrnem odborných činností, které pomáhají člověku řešit 

nepříznivou sociální situaci. Protože jsou příčiny těchto situací různé, jsou sociální služby 

členěny do tří základních oblastí. 

 

 Sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální 

poradenství.   

 

 Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající 

k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností  

při poskytování všech druhů sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy 

povinni tuto činnost zajistit. 

 

 Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých 

okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 

poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 

trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života 

může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování 

kompenzačních pomůcek. 

 

 Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života 

                                                 
7
 PRŮŠA, L. VÍŠEK, P., Optimalizace sociálních služeb, Praha: VÚPSV, 2012 ISBN 978-80-7416-099-8 
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společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí  

a zacházení.  

 

 Zákon o sociálních službách upravuje čtrnáct druhů služeb sociální péče:
8
 

 

 Osobní asistence je terénní služba poskytovaná podle § 39 Zákona osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje  

bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech,  

které osoba potřebuje. Osobní asistenti pomáhají člověku zvládnout péči o sebe  

a umožňují jim účastnit se života společnosti; 

 

 Pečovatelská služba je dle § 40 Zákona je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Pečovatelé pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a o domácnost; 

 

 Tísňová péče je nepřetržitá telefonická nebo jiná elektronická komunikace s lidmi,  

kteří jsou vystaveni vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Za pomoci této 

komunikace je možné zprostředkovat neodkladnou pomoc v případě náhlého zhoršení 

zdravotního stavu; 

 

 Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované 

dle § 42 Zákona osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního 

postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní 

záležitosti. Jedná se zejména o osoby se smyslovým postižením. Služby mohou být 

poskytovány také jako součást jiných služeb.  

 

 Podpora samostatného bydlení je služba podobná pečovatelské službě, zaměřuje se však 

více na posilování osobních schopností člověka samostatně bydlet. Jedná se o terénní 

službu poskytovanou podle § 43 Zákona osobám, které mají sníženou soběstačnost  

                                                 
8
 Zákon č.108/2006 sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
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z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

 

 Odlehčovací služby se také mohou nazývat sdílené či respitní služby. Jedná se o služby 

terénní, ambulantní nebo pobytové poskytované dle § 44 Zákona osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, o které je pečováno v přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečující 

fyzické osobě nezbytný odpočinek.  Obvykle je tato služba nabízena i v rámci jiných 

druhů služeb; 

 

 Centra denních služeb se doposud nazývaly například „domovinky“ nebo i centra osobní 

hygieny. V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby podle § 45 Zákona 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění  

nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby  a  s cílem 

zajištění pomoci s osobní hygienou a současně pomoci s vyřízením osobních záležitostí  

či nabídkou sociálně terapeutických činností; 

 

 Denní stacionáře jsou dle § 46 Zákona ambulantní službou, kterou pravidelně navštěvují 

osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám  

s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. V průběhu dne je zde zabezpečována komplexní péče s ohledem  

na potřeby uživatelů a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické 

činnosti; 

 

 Týdenní stacionáře jsou dle § 47 Zákona pobytovou službou pro osoby, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým 

duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Pobyt je zabezpečován obvykle po dobu pracovních dnů. Služba nabízí komplexní péči  

a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti; 

 

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou pobytovou službou s celoročním 

provozem, které zabezpečují osobám se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou 

pomoc komplexní péči a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické 
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činnosti. Tato služba je určena především těm lidem, kterým z objektivních důvodů  

již nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném sociálním prostředí;  

 

 Domovy pro seniory jsou dle § 49 Zákona pobytovou službou s celoročním provozem, 

které zabezpečují seniorům se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby komplexní péči a současně nabízí aktivizační a sociálně terapeutické 

činnosti. Tato služba je určena především těm seniorům, kterým z objektivních důvodů  

již nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném sociálním prostředí;  

 

 Domovy se zvláštním režimem jsou dle § 50 zákona pobytovou službou s celoročním 

provozem s obdobnou nabídkou jako domovy pro osoby se zdravotním postižením  

či seniory. Jejich služby jsou však uzpůsobeny zvláštním potřebám osob, které trpí 

duševní nemocí, jsou závislé na návykových látkách nebo trpí Alzheimerovou chorobou  

či jiným typem demence a které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  Režim v těchto domovech je přizpůsoben 

specifickým potřebám těchto osob. Provoz této služby může být součástí domova  

pro seniory či domova pro osoby se zdravotním postižením; 

 

 Chráněné bydlení je dle § 51 Zákona pobytová služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, 

včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení;  

 

 Sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (nemocnice, léčebny 

dlouhodobě nemocných, psychiatrické léčebny) se dle § 52 Zákona poskytují osobám, 

které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být  

proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena 

pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních  

nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních 

sociálních služeb. 
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 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí  

ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných 

zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat 

osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem  

a šířením nežádoucích společenských jevů.  

 

 Zákon o sociálních službách upravuje osmnáct druhů služeb sociální prevence: 

 

 Raná péče je terénní případně i ambulantní služba určená dětem do 7 let se zdravotním 

postižením a jejich rodičům, aby jim napomáhala zvládnout specifické potřeby spojené  

s vývojem dítěte; 

 

 Telefonická krizová pomoc je poskytována osobám, které se nacházejí v ohrožení života 

či zdraví, nebo jsou v obtížné životní situaci a nemohou tuto situaci momentálně řešit 

vlastními silami. Jedná se především o provoz linek důvěry a podobných telefonních 

služeb; 

 

 Tlumočnické služby jsou poskytovány obvykle osobám se smyslovým postižením  

za účelem pomoci v komunikaci s okolím a při vyřizování osobních záležitostí. Jsou 

poskytovány obvykle jako terénní služba; 

 

 Azylové domy jsou pobytové služby pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení. Jsou různého druhu, např. azylové domy pro rodiče  

s dětmi, azylové domy pro ženy, pro muže, případně i pro osoby mladší 18 let.  

Vedle poskytnutí ubytování je vždy nezbytné poskytnout také podporu, která vede  

k vyřešení nepříznivé sociální situace, a to především prostřednictvím sociální práce; 

 

 Domy na půl cesty jsou pobytovou službou pro osoby do 26 let, které žily dlouhodobě  

ve školských zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy, nebo v jiných zařízeních pro děti 

a mládež a pro osoby, které byly propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody  

nebo ochranné 9 léčby. Domy na půl cesty mají těmto lidem poskytnout podmínky  

pro úspěšný samostatný start do běžného života;  
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 Kontaktní centra jsou obvykle ambulantní zařízení určená osobám ohroženým závislostí 

na návykových látkách. Služby zde poskytované mají za cíl snižovat sociální a zdravotní 

rizika spojená se zneužíváním návykových látek; 

 

 Krizová pomoc je terénní, ambulantní, ale i pobytová sociální služba určená osobám,  

které se přechodně nacházejí v situaci ohrožení zdraví a života a nejsou schopny tuto 

situaci v daném okamžiku řešit vlastními silami. Součástí krizové pomoci je také 

poskytování pomoci obětem domácího násilí (blíže viz intervenční centra). Krizová 

pomoc vedle poskytnutí stravy či ubytování nabízí především socioterapii a pomoc  

při vyřízení nezbytných osobních záležitostí; 

 

 Intervenční centra poskytují pomoc osobám ohroženým násilným chováním osoby 

vykázané ze společného obydlí. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány 

jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové; 

 

 Nízkoprahová denní centra jsou určena osobám bez přístřeší a nabízejí pomoc  

se zajištěním osobní hygieny, zajištěním stravy a vyřízením nezbytných osobních 

záležitostí; 

 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují zejména ambulantní služby pro děti  

a mládež ve věku 6 až 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy 

(kriminalita, drogy, alkohol apod.). Cílem služby je zejména nabízet smysluplné využití 

volného času, pomoc v orientaci ve společenském prostředí a pomoc se změnou životního 

stylu, který je ohrožuje;  

 

 Noclehárny nabízejí osobám bez přístřeší možnost přenocování a podmínky pro osobní 

hygienu; 

 

 Služby následné péče jsou určeny osobám trpícím chronickým duševním onemocněním 

nebo osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu. Jejich 

cílem je pomoc při zvládnutí běžných životních podmínek a prevence „recidivy“; 
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 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízejí rodinám s dětmi pomoc  

se zvládnutím dopadů dlouhodobě krizové sociální situace rodiny nebo jejího člen;  

 

 Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory nabízejí těmto 

lidem pomoc při zvládnutí běžných životních situací tak, aby nedošlo k jejich ohrožení 

sociálním vyloučením; 

 

 Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

zdravotního postižení. Účelem této služby je dlouhodobá a pravidelná podpora 

zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictví sociálně pracovní terapie; 

 

 Terapeutické komunity poskytují pobytové služby pro osoby závislé na návykových 

látkách nebo i osoby s chronickým duševním onemocněním s cílem zbavit se závislosti  

a vytvořit dobré podmínky pro začlenění do společnosti; 

 

 Terénní programy jsou realizovány s cílem vyhledávat osoby, které žijí rizikovým 

způsobem života nebo žijí v sociálně vyloučených komunitách a pomáhat jim  

v minimalizaci rizik spojených s tímto způsobem života a v začlenění do společnosti; 

 

 Sociální rehabilitace má za cíl pomoc lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti  

a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návyků  

a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním 

způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Služba  

je určena osobám se zdravotním postižením, ale také osobám, které jsou ohroženy 

sociálním vyloučením z jiného důvodu, například etnické příslušnosti, chudoby, 

dlouhodobé nezaměstnanosti apod. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních  

a ambulantních služeb nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech 

sociálně rehabilitačních služeb.  
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 Sociální služby lze členit také dle místa jejich poskytování, a to: 

 

 na terénní služby, které jsou poskytovány v prostředí, kde člověk žije, tj. v domácnosti, 

v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas. Příkladem může být pečovatelská 

služba, osobní asistence či terénní programy pro ohroženou mládež, 

 

 ambulantní služby, kde člověk dochází do specializovaných zařízení jako jsou například 

poradny, denní stacionáře pro osoby se zdravotním postižením nebo kontaktní centra  

pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, 

 

 pobytové služby, které jsou poskytovány v zařízeních, kde člověk v určitém období svého 

života fakticky celoročně žije. Jedná se především o domovy pro seniory či pro osoby  

se zdravotním postižením, ale patří sem také tzv. chráněné bydlení pro osoby  

se zdravotním postižením či azylové domy pro matky s dětmi nebo osoby bez přístřeší. 

Optimální územní uspořádání ambulantních a terénních služeb dle normativů vybavenosti 

je uvedeno v příloze č. 1.  

 

2.3 Poskytovatelé sociálních služeb 

 

 Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této 

činnosti oprávnění podle Zákona. S účinností od 1. 1. 2007 je na základě Zákona zřízen 

Registr poskytovatelů sociálních služeb. Smyslem tohoto Zákona je chránit práva a oprávněné 

zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování, a to z různých důvodů jako je věk, 

zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace a mnoho 

dalších příčin. Zákon vymezuje vedle práv a povinností jednotlivců také práva a povinnosti 

obcí, krajů, státu a samozřejmě také poskytovatelů sociálních služeb. Zákonem je také 

upravena oblast týkající se podmínek výkonu sociální práce, a to ve všech společenských 

systémech, kde sociální pracovníci působí.
9
 Obce a kraje dbají na vytváření vhodných 

podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů  

k jejich uspokojení; kromě toho sami zřizují organizace poskytující sociální služby. Nestátní 

neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž 

významnými poskytovateli sociálních služeb.  

                                                 
9
 Registr poskytovatelů sociálních , [on-line], [cit. 2014-01-10 ],  http://iregistr.mpsv.cz/ 
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 Vzájemnou kombinací těchto typů vzniká síť zařízení, umožňující poskytovat sociální 

služby občanům podle jejich potřeb, osobního úsilí i podle jejich finančních možností  

při garanci nezbytného minima pro ty, kdo se o sebe nemohou nebo nezvládnou postarat.
10

 

Poskytovateli sociálních služeb při splnění podmínek stanovených Zákonem jsou: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

 obce, 

 kraje, 

 nestátní subjekty. 

 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) je v současnosti zřizovatelem 

pěti specializovaných ústavů sociální péče s celorepublikovou působností.  

Hlavní činnosti MPSV:  

 řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti sociálních služeb a zpracovává 

střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců poskytovatelů  

a uživatelů, 

 poskytuje dotace na provoz sociálních služeb a na rozvojové činnosti v sociálních 

službách (plánování, standardy kvality apod.), 

 spravuje informační systém k příspěvku na péči, určuje tiskopis žádosti o příspěvek, 

 v odvolacím řízení posuzuje stupeň závislosti žadatele o příspěvek, 

 spravuje a zveřejňuje celostátní registr poskytovatelů sociální péče, 

 za účasti zástupců poskytovatelů a uživatelů stanoví standardy kvality sociálních 

služeb, 

 realizuje dotační řízení, jehož cílem je přispívat na provoz a rozvoj sociálních služeb 

poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi, 

 rozhoduje o akreditacích k provádění inspekcí kvality sociálních služeb,  

 podílí se na úhradě nákladů inspekce a rozhoduje o námitkách proti jejím výsledkům, 

 zřizuje akreditační komisi, poradní orgán pro přidělování akreditací ke vzdělávání. 

                                                 
10 PRŮŠA, L, Ekonomie sociálních služeb, Praha: ASPI Publishing, 2007, ISBN 978-80-7357-255-6, .152s. 
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 Obce zřizují vlastní příspěvkové organizace, prostřednictvím kterých poskytují 

potřebnou péči různým cílovým skupinám. Obce zajišťují především pobytové  

služby (domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou). Ambulantní a terénní služby 

obce zabezpečují prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb. Pobytové služby jsou 

hrazeny z příjmů od klientů za služby, část nákladů hradí obec z vlastního rozpočtu. Terénní 

služby, především pečovatelské služby, hradí klienti přímo poskytovateli těchto služeb, 

kterými jsou většinou neziskové nestátní organizace. Obec s těmito poskytovateli uzavírá 

smlouvu o poskytování služeb a z vlastního rozpočtu i přispívá na činnost těchto organizací. 

 

 Úřad obce s rozšířenou působností vykonává státní správu v přenesené působnosti: 

 rozhoduje o přidělení příspěvku na péči, vykonává k tomu potřebné sociální šetření  

a příspěvek vyplácí, 

 stanoví úhradu za stravu a péči, je-li dítě umístěno do zařízení sociálních služeb  

na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní nebo ochranné výchovy, 

 zajišťuje poskytnutí sociální služby osobě, které není poskytována sociální služba,  

a neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví. 

 

Obec v samostatné působnosti vykonává tyto činnosti: 

 zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb na svém území, 

 zajišťuje dostupnost informací o sociálních službách, 

 spolupracuje s obcemi, kraji a s poskytovateli při zprostředkování pomoci, 

popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a uživatelem, 

 zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, 

poskytovateli a uživateli, 

 sleduje a vyhodnocuje jeho plnění a informuje o tom kraj,  

 poskytuje dotace registrovaným poskytovatelům sociálních služeb.
11

 

 

                                                 
11

 Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů 
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 Kraje mohou zřizovat všechny druhy zařízení sociální péče, včetně ústavů sociální 

péče, které vykonávají diagnostickou službu. Zřizování náleží do samostatné působnosti 

kraje.  

Na základě zákona č. 157/2000 Sb.
12

, přešly některé ústavy sociální péče zřízené MPSV  

do vlastnictví krajů, v jejichž územním obvodu mají sídlo. Kraje vytváří systém sociálních 

služeb, který má zaručit kvalitu poskytovaných služeb a dostupnost všem. Prostřednictvím 

krajského úřadu vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje 

poskytovatele sociálních služeb. Prostřednictvím kraje je poskytována dotace na zajištění 

poskytování sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni  

v registru. Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících  

s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje 

sociálních služeb. Kraj v samostatné působnosti: 

 zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb, 

 zajišťuje dostupnost informací o sociálních službách, 

 spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb  

při zprostředkování pomoci, 

 zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi, 

poskytovateli a uživateli, 

 sleduje a vyhodnocuje jeho plnění a informuje o tom ministerstvo. 

 

 Krajský úřad 

 zajišťuje poskytnutí sociálních služeb v případě, kdy poskytovatel sociálních služeb 

ukončil poskytování sociálních služeb, 

 koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou 

ohroženy trestnou činností jiné osoby, 

 spolupracuje s obecními úřady obcí s rozšířenou působností. 

 

                                                 
12

Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku 

krajů, ve znění pozdějších předpisů 
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 Nestátní subjekty jsou dle §73a zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení  

významnou skupinou poskytovatelů sociálních služeb.  Patří sem zejména nestátní neziskové 

organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, humanitární organizace církví).  

 Občané mohou poskytovat sociální služby, a to jednak jako projev dobročinnosti  

ve formě občanské výpomoci, sousedské pomoci, ale také poskytovat sociální služby  

nebo jejich poskytování organizovat ve větším rozsahu. V zásadě tak mohou poskytovat 

služby na neziskové bázi nebo poskytovat sociální služby s cílem získat zisk. 

 Občanská sdružení sdružují občany se společným sociálním zájmem či potřebou 

(sluchově postižení, vozíčkáři, nevidomí). Tyto organizace působí zpravidla v celostátním 

měřítku, vydávají specializované časopisy a publikace, pořádají odborné konference apod. 

Dále se jedná o organizace, které zpravidla nesdružují ty, jichž se poskytovaná pomoc týká, 

nýbrž ty, kteří z různých důvodů chtějí ostatním pomáhat. Příkladem takové organizace  

je Česká katolická charita, Diakonie, Naděje apod. 

 

 Mezi poskytovateli nalezneme také mezinárodní humanitární organizace. Jejich 

činnost přesahuje hranice států, zpravidla mají mezinárodně uznávaný statut a jsou 

respektovány jako neutrální, což jim dává možnost pomáhat při válečných konfliktech  

a řešení jejich sociálních důsledků. Příkladem mohou být Mezinárodní červený kříž, Červený 

půlměsíc, Armáda spásy apod.  

 

 V oblasti sociálních služeb má rozhodující úlohu Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(dále jen MPSV). Jeho hlavním úkolem je příprava dlouhodobých systémových opatření 

a příslušných právních předpisů a podpora rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb, 

mezi které se řadí: 

 plánování sítě sociálních služeb v krajích a obcích opírající se o zjištěné potřeby lidí, 

 zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných služeb s důrazem na ochranu práv 

uživatelů služeb,  

 občanských a svépomocných aktivit, tj. neziskového sektoru. 

 V oblasti podpory neziskového sektoru ministerstvo realizuje dotační řízení,  

jehož cílem je přispívání na provoz a rozvoj sociálních služeb poskytovaných nestátními 

neziskovými organizacemi. Dotační řízení je vyhlašováno každý rok. 
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 Vysoký důraz je také kladen na zvyšování odbornosti a kvality sociálních služeb.  

Se vstupem ČR do EU zajišťuje MPSV čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu 

také na tuto oblast. Zde mají samospráva, nestátní neziskové organizace a další organizace 

možnost čerpat finanční prostředky na:  

 vzdělávání svých zaměstnanců s cílem posílit jejich schopnosti a dovednosti  

při poskytování sociálních služeb, 

 podporu a pomoc skupinám ohroženým sociálním vyloučením - jedná se například 

o příslušníky romské komunity, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, osoby 

bez přístřeší apod.
13

 

 

2.3 Zásady financování sociálních služeb 

 

 Přijetí Zákona zásadně změnilo systém financování sociálních služeb. Hlavním 

principem, který je při financování sociálních služeb dlouhodobě uplatňován, je princip 

vícezdrojového financování. Zdroje financování závisejí na řadě faktorů souvisejících jak  

se službou samou, tak i jejím poskytovatelem.
14

 

Za zdroje příjmů lze obecně považovat tyto: 

 

 dotace ze státního rozpočtu, 

 dotace z rozpočtů obcí, měst a regionů, 

 prostředky z programu Evropských společenství, 

 příspěvky zřizovatelů, 

 úhrady od klientů (příjemců služeb), 

 úhrady z veřejného zdravotního pojištění, 

 dary, 

 vedlejší hospodářská a mimořádná činnost (výroba stravy, praní prádla, prodej 

výrobků). 

 

                                                 
13

 MPSV, [on-line], citace [2014-02-01]. Dostupné z www:  http://www.mpsv.cz/cs/9 
14

 Průša, L. Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Praha: VÚPSV, 2008. ISBN 

978-80-7416-018-9 

http://www.mpsv.cz/cs/9
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 Financování pobytových sociálních služeb je v současné době založeno na třech 

hlavních pilířích, jimiž jsou: 

 platby uživatelů sociálních služeb, 

 státní dotace, 

 platby z veřejného zdravotního pojištění. 

   

 Výše jednotlivých zdrojů je variabilní a v zásadě závisí na struktuře uživatelů, kvalitě 

poskytované péče a typu zřizovatelského subjektu. Problémem je správné nastavení poměru 

jednotlivých zdrojů a stanovení minimální výše finančního krytí při splnění podmínky kvality 

sociálních služeb, tedy stanovení normativu minimálních finančních prostředků na uživatele  

v daném stupni závislosti.
15

 

 

 Financování ambulantních a terénních sociálních služeb se opírá o následující dva 

zdroje: 

 platby uživatelů sociálních služeb, 

 státní dotace. 

 

 Dalšími zdroji financování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb 

mohou být: 

 vedlejší hospodářská činnost (pronájem nebytových prostor a nevyužitých kapacit, 

výroba stravy, praní prádla, prodej výrobků apod.), 

 příspěvek zřizovatele na činnost, dary, 

 ostatní granty a příspěvky na sekundární a terciární aktivity poskytovatele, 

 ostatní zdroje. 

 

 Organizace poskytující sociální služby na komerčním principu mají, oproti ostatním 

poskytovatelům, odlišný model financování. Rozhodujícím zdrojem jejich příjmů jsou platby 

od uživatelů a v menší míře pak úhrady z veřejného zdravotního pojištění či jiných 

                                                 
15

 MAREK, Jiří et al. Sociální služby na rozcestí. Praha: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů ČR, 2013. ISBN 978-80-905248-3-5. 
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podnikatelských aktivit. Tyto organizace se mohou ucházet o granty, avšak dotace  

z veřejných zdrojů jim poskytovány nejsou.
16

 

  

Tab. 2.1 Vývoj výdajů na sociální služby v letech 2000 - 2010 (v mil. Kč) 

 

 
  výdaje  

na sociální služby 

(v mil. Kč) 

podíl na 

HDP (v %) 

z toho: 

  
dotace 

úhrada 

klienta 

Příspěvek na 

péči 

úhrada  

za  ošetř. péči 

2001 17 144 0,73 13 579 3 565 

  2002 19 660 0,80 15 769 3 891 

  2003 19 685 0,76 15 558 4 127 

  2004 19 665 0,70 15 253 4 412 

  2005 20 369 0,68 15 635 4 734 

  2006 22 332 0,69 17 284 5 048 

  2007 33 476 0,95 10 972 7 126 14 608 770 

2008 39 925 1,08 12 584 8 092 18 253 996 

2009 42 177 1,16 13 336 8 864 18 700 1 277 

2010 45 095 1,23 14 984 9 253 19 600 1 258 
Zdroj: PRŮŠA, L, VÍŠEK, P. Optimalizace sociálních služeb, vlastní zpracování 

 

 Z tabulky 2.1 lze vysledovat, že výdaje na sociální služby stále výrazně rostou.  

Z hlediska struktury financování jsou dominantním zdrojem financování sociálních služeb 

dotace z veřejných prostředků. V souvislosti se zavedením příspěvku na péči vzrostl  

i podíl na celkovém hrubém domácím produktu.
17

 

 

 

2.4 Faktory ovlivňující vybavenost regionů sociálními službami 

 

 V oblasti sociálních služeb v ČR byly po roce 1990 zaváděny nové principy, které jsou 

standardně uplatňovány v sociálních systémech vyspělých evropských zemí. Jako jedno  

z prvních opatření v sociální oblasti byl již v 1. pololetí r. 1990 v rámci novelizace  

                                                 
16

 Molek, Jan. Řízení organizací sociálních služeb-vybrané problémy, Praha: VÚPSV, 2011. 254 s. ISBN 978-

80-7416-083-7 
17

 PRŮŠA, L. VÍŠEK, P.: Optimalizace sociálních služeb, Praha: VÚPSV, 2012,130s. ISBN 978-80-7416-099-8. 

 



23 

 

zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, umožněn přístup k realizaci sociálních 

služeb i obcím, městům a nestátním neziskovým organizacím.
18

 

 

 Význačný posun v přípravě nové právní úpravy přineslo v roce 2003 přijetí tzv. Bílé 

knihy v sociálních službách, která charakterizovala základní principy poskytování sociálních 

služeb
19

. Návrh zákona o sociálních službách vláda projednala na podzim r. 2004, samotný 

Zákon byl přijat Poslaneckou sněmovnou Parlamentu v roce 2006 s tím, že nová právní 

úprava vstoupila v platnost 1. ledna 2007. V rámci této právní úpravy byly promítnuty  

do právního systému ty principy transformace sociálních služeb, které byly vytyčeny  

na přelomu století. 

 

 Při hodnocení efektivnosti je nutno brát v potaz vliv rozdílné úrovně vybavenosti 

jednotlivých regionů sociálními službami, který významným způsobem určuje možnosti 

optimálního uspokojení potřeb klienta v závislosti na jeho celkové sociální situaci, nelze 

opomenout ani skutečnost, že významným způsobem je výše provozních nákladů 

jednotlivých zařízení vymezena stářím jednotlivých budov a personálním vybavením 

jednotlivých zařízení, pozornost je nutno věnovat i velikosti jednotlivých sídel a hlavním 

vývojovým trendům, které jsou uplatňovány při jejich rozvoji v evropských zemích.
20

 

  

 V současnosti se pro posuzování vybavenosti území sociálními službami používají  

tři metody: 

 tzv. komunitní plánování, 

 sociálně demografická analýza, 

 normativy vybavenosti. 

 

Komunitní plánování  

 

 S působností Zákona byly kraje postaveny před povinnost zpracovávat střednědobé 

plány rozvoje sociálních služeb na svém území. Komunitní plánování sociálních služeb  

je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly 

místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Podstata komunitního plánování spočívá 

                                                 
18

 PRŮŠA, L. VÍŠEK, P.,Optimalizace sociálních služeb, Praha: VÚPSV, 2012 ISBN 978-80-7416-099-8 
19

 KREBS, V. a kolektiv: Sociální politika, 3. vyd. Praha: ASPI, 2005. 506 s. ISBN 80-7357-050-5. 
20

 PRŮŠA, L, VÍŠEK, P. Optimalizace sociálních služeb, Praha: VÚPSV, 2012 ISBN 978-80-7416-099-8 
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ve vzájemné a aktivní spolupráci širokého okruhu osob, kterým nejsou sociální služby 

lhostejné a kteří mají zájem podílet se na jejich dalším utváření. Cílem komunitního plánování 

je tedy posilování sociální soudržnosti komunity a podpora sociálního začleňování  

a předcházení sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. Zpracovatelem  komunitního 

plánování je obec nebo kraj, případně obcí nebo krajem pověřený subjekt - např. nestátní 

nezisková organizace. Výsledkem je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který 

odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční 

prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány.  

 

Sociálně-demografická analýza  

 

 zabezpečuje získání objektivních informací o cílových skupinách sociální politiky, 

detekuje kritická místa a problémy a hledá možná řešení.  

 

Tab. 2.2 Demografická projekce vývoje obyvatelstva ČR - ženy 

  2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

  0 - 14 766431 828373 865313 834686 777069 731046 720496 744966 772998 

15 - 64 3751822 3652750 3561354 3550297 3548829 3514207 3386421 3197269 3073751 

65+ 641393 782572 917185 1010967 1089229 1168109 1303230 1468409 1562457 

80+ 117770 140322 157435 208048 287119 353118 386603 414234 454153 

Zdroj: ČSÚ. vlastní zpracování 

 

Tab. 2.3 Demografická projekce vývoje obyvatelstva ČR - muži 

  2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

  0 - 14 725832 782829 817484 786635 732092 688539 678495 701510 727917 

15 - 64 3660643 3518039 3386944 3349083 3333472 3295880 3174264 2995224 2892127 

65+ 957287 1103436 1249204 1349909 1427728 1497312 1610754 1749501 1813070 

80+ 254508 281500 300178 370072 486856 585588 626548 641255 664705 

Zdroj: ČSÚ. vlastní zpracování 

 

Tabulky 2.2 a 2.3 zachycují demografickou projekci vývoje obyvatelstva v ČR v rozdělení 

na ženy a muže.
21

 Vzhledem k výrazným změnám ve struktuře obyvatelstva, které uvedená 

demografická projekce předpokládá, je potřebné rovněž věnovat pozornost vývoji relativních 

                                                 
21

 ČSÚ [on-line], [cit. 2014-02-16 ],  dostupné z www: http://www.czso.cz/ 

 

http://www.czso.cz/
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ukazatelů, tedy vývoji podílu obyvatelstva v daných věkových skupinách na celkovém počtu 

obyvatel. 

 

 Znatelné změny způsobené dalším nárůstem naděje dožití při narození se promítnou 

zejména uvnitř skupiny samotných seniorů – zatímco v roce 2006 tvořily polovinu ze všech 

seniorů osoby ve věku 60-69 let, v roce 2050 bude tato věková skupina zaujímat pouze 38 %. 

Absolutně i relativně se tak zvýší zastoupení seniorů ve věku 70 a více let. Přesněji řečeno, 

věková skupina 70-79 by měla ve srovnání s rokem 2006 vzrůst o 96 %, skupina osob ve věku 

80 a více let dokonce o plných 175 %. Tzn. i samotná seniorská populace postupně stárne. 

Růst počtu osob ve věku 80 a více let však má mnoho důležitých důsledků pro společnost, 

jelikož právě osoby v tomto věku již mají většinou horší zdravotní stav a tudíž vyžadují 

častější sociální a zdravotní péči než mladší osoby důchodového věku.
22

 

 

Graf 2.1 Vývoj složení obyvatelstva ČR podle hlavních věkových skupin mezi lety  

2000-2065, vybrané roky (v %) 

 

Zdroj: www.demografie.cz, vlastní zpracování 

 

 Podíl věkové skupiny 65+  v porovnání s ostatními věkovými skupinami (graf 2.1) 

výrazně roste. Růst tohoto podílu má mnoho důležitých důsledků pro společnost. Jedním  

                                                 
22

 Demografie, [on-line], [cit. 2014-02-16 ],  dostupné na 

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=569 
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z nich je právě nárůst výdajů na sociální služby a potřeba vyšší kapacity poskytovaných 

sociálních služeb. 

 

Normativy vybavenosti 

 

 Dle Optimalizace sociálních služeb je nutno při koncipování sociálních služeb v obci  

a územním celku vždy vycházet ze zcela konkrétní sociální analýzy obce, města či územního 

celku, protože při relativně malých výskytech některých druhů postižení mohou být poměry  

v jednotlivých místech zcela zásadně odlišné a průměrný výskyt, např. na 10 tis. obyvatel,  

je proto třeba považovat pouze za orientační.
23

 

  

V rámci stanovení normativů byl kladen důraz na tyto faktory:  

 Výskyt cílových skupin a jejich potřeby: 

o senioři - podíl osob, které potřebují pomoc při sebeobsluze, 

o osoby se zdravotním postižením, 

o rodiny s dětmi, 

o rodiny s nízkými příjmy, 

o osoby ohrožené sociálním vyloučením; 

 Vybavenost službami: 

o pro staré občany, 

o pro osoby se zdravotním postižením, 

o azylovými; 

 Počty pracovníků pečujících o klienty. 

 

 Potřeba sociálních služeb v konkrétním místě se může lišit: 

 podle velikosti obce (vliv městského prostředí), 

 podle charakteru sídelní struktury (velký počet malých obcí) a způsobu bydlení  

a života (město a venkov), 

 podle zdravotního stavu ovlivněného charakterem převažující ekonomické činnosti, 

 podle pozice místa v dopravní síti, 

 podle někdejší investiční průmyslové výstavby, 

 podle dřívější pozornosti věnované sociální oblasti,  

                                                 
23

 PRŮŠA, L. VÍŠEK, P.: Optimalizace sociálních služeb, Praha: VÚPSV, 2012,130s. ISBN 978-80-7416-099-8. 
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 rozdíly mohou mít i další ekonomické, ale i dalekosáhlé historické, popřípadě geografické 

důvody.
24

 

 

 V tabulce 2.4 jsou uvedeny normativy vybavenosti sociálními službami pro seniory  

a zdravotně postižené občany.
25

 Dle těchto normativů budou v praktické části přepočítány 

normativy pro okres Šumperk a budou porovnány se skutečně poskytovanými sociálními 

službami v okresu Šumperk. 

 

Tab. 2.4 Návrh doporučených normativů vybavenosti službami pro staré a zdravotně 

postižené občany v relaci na 1 000 osob starších 65 let 

 

Návrh doporučených normativů vybavenosti službami pro staré a zdravotně postižené 

občany v relaci na 1 000 osob starších 65 let 

  na 1 000 osob 65+ 

vybavenost místy v zařízeních pro staré občany celkem 53 

z toho:   

v domovech pro seniory  26 

v domovech-penzionech pro důchodce  9 

v bytových jednotkách v DPS 18 

počet osob, kterým je poskytována pečovatelská služba 75 
Zdroj: Optimalizace sociálních služeb, vlastní zpracování 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 MAREK, Jiří et al. Sociální služby na rozcestí. Praha: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů ČR, 2013. ISBN 978-80-905248-3-5. 
25

 PRŮŠA, L. VÍŠEK, P.: Optimalizace sociálních služeb, Praha: VÚPSV, 2012,130s. ISBN 978-80-7416-099-8. 
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 Dalším normativem vybavenosti, který bude porovnán se skutečností, je normativ  

pro vybavenost ústavy sociální péče.
26

 V tabulce 2.5 jsou uvedeny doporučené hodnoty  

pro počet míst v ústavech sociální péče. 

 

Tab. 2.5 Normativy pro vybavenost ústavy sociální péče na 10 000 obyvatel 

Normativy pro vybavenost ústavy sociální péče na 10 000 obyvatel 

počet osob v ÚSP 22,5 24 

z toho:     

v ÚSP pro zdravotně postižené dospělé osoby 9,5 11 

v ÚSP pro zdravotně postiženou mládež 13 13 
Zdroj: Optimalizace sociálních služeb, vlastní zpracování 

 

 Normativy pro rodiny s dětmi  jsou v tabulce 2.6 rozděleny na rodiny s dětmi, které 

potřebují sociálně-právní ochranu, a dále na děti, které jsou ohroženy syndromem CAN 

(týrané a zneužívané děti.  

 

Tab. 2.6 Rodiny s dětmi (Orientační údaje o výskytu potřeby sociálních služeb v oblasti péče 

o rodinu) 

sociální skupina na 10 000 obyvatel 

rodiny s dětmi (0-18let), které potřebují 

sociálněprávní ochranu nebo jiný druh 

sociální pomoci 

u nichž vznikne v 

průběhu roku potřeba 80 

které potřebují trvalou 

pozornost 270 

děti, které jsou ohroženy syndromem 

CAN (týrané a zneužívané děti) 

u nichž vznikne v 

průběhu roku potřeba 20 

které potřebují trvalou 

pozornost 340 
Zdroj: Optimalizace sociálních služeb, vlastní zpracování 
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 O výskytu osob ohrožených sociálním vyloučením informuje počet vyplácených 

příspěvků na péči a doplatků na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi.
27

 V tabulkách 

2.7 a 2.8 jsou uvedeny doporučené normativy pro azylové ubytování. 

 

Tab. 2.7 Chudé rodiny 

osoby vyžadující azylové ubytování na 10 000 obyvatel 

bezdomovci  10 

matky s dítětem  4,5 

po propuštění z výkonu trestu 19 

z důvodů závislosti na drogách  12 - 24 
Zdroj: Optimalizace sociálních služeb, vlastní zpracování 

 

Tab. 2.8 Potřebné kapacity azylových služeb podle republikových normativů 

počet osob vyžadující azylové 

ubytování 
na 10 000 obyvatel 

bezdomovci  14 

z toho v noclehárnách 7 

matky s dětmi 6 
Zdroj: Optimalizace sociálních služeb, vlastní zpracování 

  

 Doporučené normativy, stanovené pro celou ČR
28

, jsou v praktické části přepočítány  

na doporučené normativy pro okres Šumperk a ty jsou dále porovnány se skutečně 

poskytovanými službami v členění dle jednotlivých příjemců sociální služby. 
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3. Sociální služby ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností  

 

 Tato část diplomové práce je zaměřena na analýzu sociálních služeb poskytovaných  

ve správním obvodu tří obcí s rozšířenou působností, a sice Šumperk, Zábřeh a Mohelnice 

(dále jen správní obvody), jak znázorňuje obrázek 3.1. Šumperský okres se nachází v severní 

části Moravy a je součástí Olomouckého kraje. Je tvořen 78 obcemi, z toho 8 městy 

(Hanušovice, Loštice, Mohelnice, Staré Město, Štíty, Šumperk, Úsov, Zábřeh). V roce 2003 

zanikly okresní úřady a samosprávné kraje se od té doby pro účely státní správy dělí  

na správní obvody obcí s rozšířenou působností (Mohelnice, Šumperk, Zábřeh). Rozprostírá 

se na severu Olomouckého kraje. Na jihovýchodě sousedí s okresem Olomouc a na severu  

s okresem Jeseník. Na východě má okres Šumperk společnou hranici s okresem Bruntál  

z Moravskoslezského kraje a na západě má společnou hranici s okresy Svitavy a Ústí  

nad Orlicí z kraje Pardubického. Ze severozápadu je okres vymezen státní hranicí  

s Polskem.
29

 

 

Obr. 3.1 Mapa okresu Šumperk se správními obvody obcí s rozšířenou působností 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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 Celkový počet obyvatel okresu Šumperk neustále klesá, v roce 2012 činil 123 281 

obyvatel, z toho bylo 62 699 žen a 60 582 mužů. V roce 2012 žilo v okrese Šumperk  

v porovnání  s rokem 2007 o 1184 obyvatel méně. Průměrný věk obyvatel se naopak zvyšuje 

a složka obyvatel, pobírajících důchod, respektive starobní důchod, také neustále roste  

(viz tabulka 3.1). Z těchto údajů jednoznačně vyplývá, že je nutno věnovat v okrese Šumperk 

otázce sociálních služeb stále větší pozornost. 

 

Tab. 3.1. Vybrané ukazatele za okres Šumperk 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet obyvatel 124 475  124 513  124 405  124 246  123 558  123 145 

ženy 63 222  63 255  63 228  63 167  62 844  62 620 

    muži 61 253  61 258  61 177  61 079  60 714  60 525 

Průměrný věk obyvatel 40,1  40,4  40,7  40,9  41,3  41,5 

ženy 41,6  41,9  42,1  42,4  42,7  43,0 

muži 38,6  38,9  39,2  39,4  39,8  40,0 

Příjemci důchodů celkem 33 458  34 242  34 832  35 092  35 665  35 526 

z toho starobních 17 847  18 411  18 931  20 373  21 348  21 306 
 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

 

 V tabulce 3.1 jsou uvedeny základní informace o struktuře obyvatelstva v okresu 

Šumperk v letech 2007 - 2012, a to celkový počet obyvatel a rozdělení na pohlaví, průměrný 

věk obyvatel a počet příjemců důchodu. Z tabulky lze vysledovat, že v roce 2012 klesl počet 

obyvatel v okresu Šumperk ve srovnání s rokem 2007 téměř o 1,1 %, ale počet starobních 

důchodců stoupl o 19,4 %. V kapitole 2.4 byly popsány důsledky stárnutí populace. Jedním  

z nich je snižování míry úmrtnosti ve vyšším věku, což vede k prodlužování naděje na dožití  

a současně ke stárnutí postreprodukční složky demografického složení obyvatelstva,  

což potvrzuje i tabulka 3.1. Následující dvě tabulky 3.2 a 3.3 znázorňují vývoj obyvatelstva 

okresu Šumperk a celé ČR dle základních věkových skupin v letech 2006 - 2012. V roce 2012 

je index stáří v okresu Šumperk vyšší než v celé ČR, z čehož vyplývá, že obyvatelstvo  

v okrese Šumperk stárne rychleji než je průměr celé ČR. 
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Tab. 3.2 Vývoj indexu stáří v letech 2006 - 2012 v okresu Šumperk 

okres Šumperk 

Rok 
Počet obyvatel 

celkem 

Základní věkové skupiny 
Index stáří 

0 - 14 let 15 - 64 let 65 a více let 

2006 124810 18353 88787 17670 96,2 

2007 124475 18123 88383 17969 99,2 

2008 124513 17926 88138 18449 102,9 

2009 124405 17827 87653 18925 106,2 

2010 124246 17916 87104 19226 107,3 

2011 123558 17915 85676 19967 111,5 

2012 123145 17967 84389 20789 115,7 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Tab. 3.3 Vývoj indexu stáří v letech 2006 - 2012 v ČR 

celá ČR 

Rok Počet obyvatel celkem 
Základní věkové skupiny 

Index stáří 
0 - 14 let 15 - 64 let 65 a více let 

2006 10287189 1479514 7325238 1482437 100,2 

2007 10381130 1476923 7391373 1512834 102,4 

2008 10467542 1480007 7431383 1556152 105,1 

2009 10506813 1494370 7413560 1598883 107,0 

2010 10532770 1518142 7378802 1635826 107,8 

2011 10505445 1541241 7262768 1701436 110,4 

2012 10615125 1560296 7188211 1767618 113,3 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

 Demografická struktura okresu Šumperk je podobná demografické struktuře České 

republiky
30

. V roce 2012 činila dětská složka v okresu Šumperk 14,59 %, což je o 0,25 % 

méně než činila v tomto roce dětská složka v celé ČR (14,84 %)
31

.  

 

 V přepočtu na absolutní hodnoty podle počtu obyvatel vykazuje tato složky v okresu 

Šumperk o 308 osob méně v porovnání s celkovým počtem obyvatel ČR. Obyvatelů ve věku 

15 - 64 bylo naopak v roce 2012 v okresu Šumperk více než v celé ČR. V procentuálním 

vyjádření činila tato složka obyvatel 68,53 %, což je o 0,18 % více než v ČR (68,35 %).  

V přepočtu na absolutní hodnoty bylo v roce 2012 v okresu Šumperk o 222 osob  

ve věku 14 - 64 let více než v celé ČR. Složka seniorů ve věku 65+ činila v roce 2012  

                                                 
30

 ČSÚ [on-line], [cit. 2014-02-16 ],  dostupné z www: http://www.czso.cz/ 
31
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v okresu Šumperk 16,88 %, tedy v porovnání s celou ČR (16,81 %) o 0,07 % více. V přepočtu 

na absolutní hodnoty byl počet seniorů v roce 2012 v okresu Šumperk o 86 osob vyšší  

než v celé ČR (viz grafy 3.1 a 3.2).  

 

Graf 3.1 Demografická struktura obyvatel v ČR v roce 2012 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Graf 3.2 Demografická struktura obyvatel v okresu Šumperk v roce 2012 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

 Z tohoto zjištění vyplývá, že doporučené normativy pro poskytování sociálních služeb 

v České republice lze aplikovat také na okres Šumperk, neboť demografická struktura okresu 

Šumperk je podobná celorepublikové demografické struktuře, a proto není potřeba provádět 

korekci doporučených normativů dle Optimalizace služeb
32

 přímo pro okres Šumperk. 

 

 V následujících dvou grafech 3.3 a 3.4 je zaznamenána projekce seniorské složky 

mužů a žen v ČR, v členění na seniory 65+ a 80+. Lze vypozorovat, že počet seniorů  

ve věku 80+ má vyšší tempo růstu než celkový počet seniorů, a to jak u mužů, tak i u žen. 

Tato skutečnost signalizuje v budoucích letech mnohem vyšší potřebu sociální a zdravotní 

péče a tím i služeb pro seniory ve vyšším věku.  
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Graf 3.3. Vývoj složení věkové skupiny seniorů mužů v ČR mezi lety 2010 - 2050, vybrané 

roky (v tis.) 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Graf 3.4 Vývoj složení věkové skupiny seniorek žen v ČR mezi lety 2010 - 2050, vybrané 

roky (v tis.) 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

 Následující tři kapitoly mapují poskytování sociálních služeb v jednotlivých správních 

obvodech okresu Šumperk, a sice obcí s rozšířenou působností Šumperk, Zábřeh a Mohelnice. 

Kapitoly jsou členěny dle jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, u kterých  

je zjišťováno, jaké sociální služby poskytují, v jakém rozsahu a pro jaké cílové skupiny. 
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3.1 Poskytovatelé sociálních služeb ve správním obvodu obce Šumperk 

 

 Při zpracování analýzy poskytovatelů sociálních služeb bylo respektováno zařazení 

služby z hlediska jejího typu tak, jak jej provedli sami poskytovatelé. Pokud je v rámci 

jednoho zařízení (projektu) poskytováno více typů sociálních služeb, byly v analýze 

zohledněny všechny tyto typy, nikoliv jen typ převažující. Obdobně bylo respektováno 

vymezení cílových skupin, kterým jsou sociální služby poskytovány. 

 

 Ve správním obvodu obce Šumperk působí v současnosti tito poskytovatelé sociálních 

služeb: 

 

Armáda spásy, Sbor Armády spásy v Šumperku, Centrum sociálních služeb 

Adresa: Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk 

 

 Sbor Armády spásy v Šumperku je křesťanský sbor, který nabízí duchovní programy, 

osobní rozhovory a pomoc při řešení problémů. Kromě toho nabízí také vzdělávací a zájmové 

aktivity pro veřejnost. 

Cílová skupina: osoby bez přístřeší. 

 

Poskytované služby:  

 azylový dům s kapacitou 31 lůžek. Poskytuje lidem bez přístřeší možnost ubytování  

ve 2-3 lůžkových pokojích a pomoc při řešení jejich nepříznivé situace  

a pomáhá jim začlenit se zpět do společnosti. Azylový dům nabízí možnost ubytování, 

které zpravidla nepřesahuje dobu jednoho roku, celodenní stravu, ošacení a pomoc  

při uplatnění práv a oprávněných zájmů, možnost osobní hygieny. Služba je určena 

mužům a ženám bez přístřeší starším 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační a jsou 

ochotni aktivně se podílet na řešení své nepříznivé sociální situace, 

 

 noclehárna s kapacitou 26 lůžek. Nabízí možnost přenocování (zpravidla na 4 nebo 

6 lůžkových pokojích) pro osoby bez přístřeší v bezpečném prostředí. Dále uživatelům 

nabízí možnost osobní hygieny, základní stravu, sklad ošacení a základní sociální 

poradenství. Je určena pro muže a ženy bez přístřeší starší 18 let, kteří jsou fyzicky 

soběstační, 
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 nízkoprahové denní centrum s kapacitou 20 osob nabízí mužům a ženám bez přístřeší 

nad 18 let bezpečné útočiště pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 

Denní centrum nabízí možnost osobní hygieny, výměny prádla, čaje, polévky  

s chlebem a sociální poradenství. 
33

  

 

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. 

Adresa: Kozinova 35/5, 787 01  Šumperk 

 

 Nezisková organizace Dětský klíč poskytuje sociální služby, které směřují ke zlepšení 

péče o handicapované děti a mládež s poruchami autistického spektra, k podpoře jejich rodin 

a k hledání možností jejich začlenění do společenského života. Projekty společnosti jsou 

zaměřeny na zajišťování a poskytování služeb osobní asistence, odlehčovacích služeb  

a sociální rehabilitace. Klienti organizace jsou ve věku od 3 do 64 let. 

Cílová skupina: děti, mládež a rodina, osoby se zdravotním postižením. 

 

Poskytované služby: 

 osobní asistence s kapacitou 8 klientů. Jedná se o terénní službu pro osoby  

s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením, zejména s PAS, 

 

 odlehčovací služby ambulantní, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena  

nebo dopravována do zařízení (6 klientů), terénní, která je poskytována osobě v jejím 

přirozeném prostředí (3 klienti) a pobytové, které jsou spojené s ubytováním  

v zařízeních sociálních služeb (2 lůžka),  

 

 sociální rehabilitace s cílem získat pracovní návyky a dovednosti v zařízení Městská 

knihovna Šumperk, Charita Šumperk a Dětský klíč Šumperk, a to jak ambulantní  

(4 klienti), tak terénní (2 klienti).
34

 

 

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně 

Adresa: Petrov nad Desnou 203, Petrov nad Desnou, 78816 

 

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením. 

                                                 
33
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 Dětský klíč, [on-line], [cit. 2014-02-20 ]. Dostupné z: http://www.detskyklic.cz/ 
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Poskytované služby: 

 Domov pro seniory s kapacitou 100 lůžek nabízí celoroční péči seniorům nad 60 let, 

 

 Domov se zvláštním režimem s kapacitou 38 lůžek umožňuje lidem se změněným 

způsobem chování žít v chráněném prostředí, přizpůsobeném jejich potřebám  

a s respektem k jejich životní historii. Služba je poskytována člověku staršímu 60 let, 

který má sníženou soběstačnost z důvodu organické duševní poruchy (nejčastěji 

Alzheimerovy choroby případně onemocnění jiným typem demence) s následnou 

změnou způsobu chování, člověku, u něhož došlo k hlubokým změnám v oblasti 

poznávacích a rozumových schopností a člověku, který o sebe nestačí pečovat 

vlastními silami a není možné zajistit adekvátní péči v jeho přirozeném prostředí, 

 

 odlehčovací služba ve formě pobytové (6 lůžek), ambulantní (2klienti) a terénní (2 

klienti) poskytuje lidem s projevy demence péči v době odpočinku pečující osoby  

a pomáhá jim zvládnout období, kdy nemohou být ve svém domácím prostředí  

a nabízí podporu pečujícím pro další péči o svého blízkého s projevy demence, 

 

 pečovatelská služba s kapacitou 60 uživatelů lidem od 27 let věku, kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu chronického onemocnění nebo jiného zdravotního 

omezení, příp. věku, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiného člověka,
35

 

 

Domov důchodců Libina, p.o. 

Adresa: Libina 540, 788 05 Libina 

 

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením. 

 

Poskytované služby: 

 Domov pro seniory s kapacitou 45 lůžek pro dospělé (50-64 let) mladší seniory  

(65-80 let) a starší seniory (nad 80 let), 

 

 Domov se zvláštním režimem s kapacitou 28 lůžek pro osoby, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti  
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Diakonie Sobotín, [on-line], [cit. 2014-01-14 ]. Dostupné z http://www.diakoniecce-sobotin.cz/ 
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na návykových látkách, a osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními 

typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Domov důchodců Šumperk, p.o.  

Adresa: U sanatoria 25, 787 01 Šumperk 

 

Cílové skupiny: osoby trpící stařeckou demencí a ostatními typy demence, osoby závislé  

na pomoci jiné fyzické osoby ve věku od 50 let. 

 

Poskytované služby: 

 Domov pro seniory s kapacitou 176 lůžek lidem starší 60 let, kteří mají sníženou 

soběstačnost v základních životních dovednostech a potřebují pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby  

 

 Domov se zvláštním režimem s kapacitou 54 pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním, se stařeckou demencí a ostatními typy demence; osoby závislé  

na pomoci jiné fyzické osoby. 

 

Domov Paprsek Olšany, p. o.,  

Adresa: Olšany 105, 789 62   Olšany u Šumperka 

 

Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18 - 64 let, které 

jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují každodenní podporu a pomoc vedoucí k naplnění 

jejich individuálních potřeb, přání a k rozvoji samostatnosti tak, aby využili své získané 

schopnosti a dovednosti i v prostředí mimo sociální službu.     

 

Poskytované služby:  

 domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 65 lůžek pro muže  

s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18 - 64 let, kteří jsou v nepříznivé 

sociální situaci a potřebují každodenní podporu a pomoc vedoucí k naplnění jejich 

individuálních potřeb, přání a k rozvoji samostatnosti tak, aby využili své získané 

schopnosti a dovednosti i v prostředí mimo sociální službu. 
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Duha - centrum sociálních služeb Vikýřovice, p.o. 

Adresa: Krenišovská 224,  788 13 Vikýřovice 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením. 

 

Poskytované služby: 

 Denní stacionář s kapacitou 18 uživatelů, 

 

 Týdenní stacionář s kapacitou 11 lůžek, přičemž posláním obou sociálních služeb  

je poskytovat osobám ve věku od 5 do 55 let s lehkým, středně těžkým a těžkým 

stupněm mentálního postižení přiměřenou podporu a pomoc při nalézání možností 

seberealizace a tím i získání větší možnosti integrace do společnosti. 

 

Charita Šumperk 

Adresa: Žerotínova 12, 787 01 Šumperk 

 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři. 

 

Poskytované služby:  

 pečovatelská služba pro 283 uživatelů. Jedná se o seniory (mladší 65-80 let, starší  

nad 80 let) se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti a osoby s chronickým 

onemocněním od 3 let věku,  

 

 osobní asistence pro 28 uživatelů, a sice seniorům (mladší 65-80 let, starší nad 80 let) 

se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti, osobám s chronickým onemocněním 

bez věkového omezení, osobám s chronickým duševním onemocněním bez věkového 

omezení, osobám s tělesným, mentálním, sluchovým, kombinovaným a jiným 

zdravotním postižením bez věkového omezení, jehož dopady činí nebo mohou činit 

osobu závislou na pomoci jiné osoby a rodinám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby.
36

 

 

 

 

                                                 
36

 Charita Šumperk, [on-line], [cit. 2014-01-19 ]. Dostupné z http://www.sumperk.charita.cz/ 
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Město Šumperk 

Adresa: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk  

 

Cílová skupina: děti, mládež a rodina, osoby v krizi a sociálně vyloučeni. 

 

Poskytované služby:  

 terénní programy pro 39 klientů. Jedná se o nabídku volnočasových aktivit pro děti  

a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku od 4 do 12 let. Volnočasové 

aktivity KLUBÍK jsou určeny především pro neorganizované děti, které jsou ohroženy 

rizikovým způsobem života, žijící v sociálně slabých a ohrožených rodinách, nebo děti 

žijící v rizikovém prostředí. 

 

Pontis Šumerk, o.p.s. 

Adresa: Gen. Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk  

 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři, děti, mládež a rodina, osoby v krizi 

a sociálně vyloučeni. 

  

Poskytované služby: 

 Sociálně aktivizační služby pro seniory od 60 let věku a osoby s tělesným postižením 

od 18 let věku ohrožené sociálním vyloučením s kapacitou 10 klientů,  

 

 kontaktní centrum Krédo s denní kapacitou 21 klientů pro osoby ohrožené závislostí  

nebo závislé na návykových látkách a osoby, které vedou rizikový způsob života  

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy ve věku od 16 let. Službu mohou využít 

také rodinní příslušníci uživatele a všichni, kteří se o této problematice chtějí něco 

dozvědět, 

 

 nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot s denní kapacitou 30 klientů pro děti  

a mladé lidi ze Šumperka a okolí ve věku od 12-26 let, 

 

 azylový dům s kapacitou 14 dospělých klientů. Pro maminky v posledním trimestru, 

osamělé rodiče, případně zákonné zástupce s maximálním počtem 4 nezletilých dětí, 
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které mají ve své péči a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 

bydlení, 

 

 krizová pomoc s kapacitou 1 byt pro ženy nebo osamělé rodiče s dětmi v krizi, kteří  

se nachází v ohrožení zdraví či života a nejsou schopni po přechodnou dobu řešit 

danou situaci vlastními silami,  

 

 odborné sociální poradenství pro 12 klientů, kteří se nacházejí v těžké životní situaci  

a z různých důvodů potřebují získat informace k jejímu řešení, 

 

 domy s pečovatelskou službou s kapacitou 105 bytů. Jedná se o tři domy Alžběta, 

Tereza a Markéta, 

 

 pečovatelská služba ambulantní (10 klientů) a terénní (135 klientů) pro osoby, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění  

nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,  

 

 denní stacionář Volba a Matýsek s kapacitou 22 klientů pro seniory a občany  

se zdravotním a kombinovaným postižením ve věku 27 let a výše, kteří  

ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou nebo nechtějí být sami. 

Jsou to občané žijící ve své vlastní domácnosti nebo ve společné domácnosti se svými 

rodinami, jež o ně nemohou celodenně pečovat tak, jak by bylo nezbytné.
37

 

 

Poradna pro rodinu Šumperk 

Adresa: Palackého 2, 78701 Šumperk  

 

Cílová skupina: děti, mládež a rodina, osoby v krizi a sociálně vyloučeni. 

 

Poskytované služby: 

 odborné sociální poradenství děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 

společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, 

 

                                                 
37

 Pontis Šumperk, [on-line], [cit. 2014-01-30 ]. Dostupné z http://www.pontis.cz 
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 intervenční centrum pro osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých  

nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí. 

 

 

Sdružení Podané ruce, o. s. 

Adresa: Francouzská 36, 602 00 Brno  

 

Cílová skupina: osoby v krizi a sociálně vyloučeni. 

 

Poskytované služby: 

 terénní program Šumpersko s denní kapacitou 20 klientů uživatelé nealkoholových 

návykových látek.
38

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

Adresa: Krakovská 21, 101 00 Praha 

 

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením. 

 

Poskytované služby: 

 odborné sociální poradenství ambulantní (40 klientů) a terénní (40 klientů), pro osoby 

se zrakovým postižením (případně jejich rodinné příslušníky a osoby blízké), které  

se dostaly do nepříznivé životní situace nebo jsou takovou situací ohroženi, 

 

 sociálně aktivizační služby ambulantní (40 klientů) a terénní (40 klientů) pro osoby  

se zrakovým postižením. 

 

Sociální služby Šumperk 

Adresa: Vančurova 37, Šumperk 

 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři, děti, mládež a rodina. 

 

 

                                                 
38

 Podané ruce, [on-line], [cit. 2014-01-08 ]. Dostupné z http://www.podaneruce.cz/ 
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Poskytované služby: 

 chráněné bydlení s kapacitou 49 klientů pro klienty nad 50 let věku se sníženou 

soběstačností, s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním,  

 

 pečovatelská služba s kapacitou 420 klientů pro osoby se sníženou soběstačností  

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení a případně 

rodinám, kde se současně narodily 3 a více dětí.
39

 

 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR 

Adresa: Šumavská 13, Šumperk  

 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením. 

 

Poskytované služby: 

 centrum denních služeb s kapacitou 35 klientů pro osoby s lehkým až středně těžkým 

mentálním postižením i v kombinaci s tělesným postižením nebo lehkou smyslovou 

vadou ve věku od 18-40 let, specializované oddělení pro osoby s těžkým mentálním 

postižením a kombinovaným postižením ve věku od 18-40 let, 

 

 chráněné bydlení s kapacitou 8 lůžek pro osoby s lehkým mentálním postižením  

ve věku 18-40 let, osoby se středně těžkým mentálním postižením ve věku 18-40 let  

a osoby s kombinovaným postižením ve věku 18-40 let, 

 

 podpora samostatného bydlení s kapacitou 10 klientů pro osoby s lehkým až středně 

těžkým mentálním postižením i v kombinaci s tělesným postižením nebo lehkou 

smyslovou vadou, ve věku od 18 let do raného seniorského věku, vyžadující 

pravidelnou nebo občasnou pomoc jiné fyzické osoby, 

 

 sociální rehabilitace s kapacitou 6 klientů pro osoby se zdravotním postižením 

zejména s kombinovaným a mentálním, dále s kumulací handicapů – nízké vzdělání, 

či absence vzdělání, minimální nebo nulové pracovní zkušenosti, dlouhodobá 

nezaměstnanost, 
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 Sociální služby Šumperk, [on-line], [cit. 2014-03-01 ]. Ddostupné z http://www.socsluzbycz/ 
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 odlehčovací služba s kapacitou 2 lůžka pro osoby s mentálním či kombinovaným 

postižením ve věku 6-40 let. 

 

Společně – Jekhetane, o. s. 

Adresa: Palackého 13/49, 702 00 Ostrava  

 

Cílová skupina: osoby v krizi a sociálně vyloučeni. 

 

Poskytované služby: 

 sociální poradenství ambulantní (1 klient) a terénní (1 klient) pro klienty, kteří neznají 

svá práva a povinnosti, neumí nebo nemohou je uplatňovat a z toho důvodu  

je, nebo může být omezen jejich přístup k běžným zdrojům společnosti (vzdělání, 

zaměstnání, veřejné služby, hmotné zajištění), 

 

 terénní program (1 klient) pro osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách starší 

18 let, v nepříznivé sociální situaci. Osoby, které vedou rizikový způsob života 

 nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je poskytována osobám v sociálně 

vyloučených komunitách (v Šumperku a šumperských lokalitách).
40

 

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 

Adresa: Gen. Svobody 2800/68, Šumperk  

 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením. 

 

Poskytované služby:  

 odborné sociální poradenství s kapacitou 4 klienti pro osoby se sluchovým postižením, 

 

 sociálně aktivizační služby s kapacitou 1 klient denně osoby se sluchovým postižením. 

 

Šumperská nemocnice, a.s. 

Adresa: Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk  

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením.  
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Poskytované služby: 

 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče s kapacitou 

15 lůžek pro osoby, u kterých již pominuly důvody zdravotní hospitalizace, ale ještě 

nejsou vytvořeny podmínky pro jejich propuštění do domácí péče. 

 

Tyflocentrum Olomouc 

Adresa: 8. května 444/22, Šumperk  

 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením.  

 

Poskytované služby:  

 sociální rehabilitace ambulantní (7 klientů denně) a terénní (7 klientů denně) osoby 

starší 15 let, které se potýkají se specifickými problémy z důvodu postižení zraku.
41

 

 

3.2 Poskytovatelé sociálních služeb ve správním obvodu obce Zábřeh 

 

 Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Zábřeh působí tito poskytovatelé 

sociálních služeb: 

 

Dětský svět Zábřeh, občanské sdružení 

Adresa: Tunklova 1, Zábřeh 78901 

 

Cílová skupina: děti mládež a rodina, osoby v krizi a sociálně vyloučeni. 

 

Poskytované služby: 

 nízkoprahový klub pro 10 klientů - děti a mládež ve věku 6 - 15 let. 
42

 

 

Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace  

Adresa: Na Pilníku 222, 789 91 Štíty 

 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři. 

                                                 
41

 Tyflocentrum, [on-line], [cit. 2014-01-12 ]. Dostupné z http://www.tyflocentrum-ol.cz/app/ 
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 Dětský svět Zábřeh, [on-line], [cit. 2014-01-08 ]. Dostupné z http://ds.zabreh.cz/ 
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Poskytované služby: 

 Domov pro seniory s kapacitou 53 lůžek.
43

 

 

Domov se zvláštním režimem Jedlí, příspěvková organizace 

Adresa: Jedlí 149, 789 01 Zábřeh 

 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením 

 

Poskytované služby:  

 Domov se zvláštním režimem pro 45 uživatelů trpících Alzheimerovou chorobou. 

 

Fond ohrožených dětí 

Adresa: Sušilova 40, 789 01 Zábřeh 

 

Cílová skupina: děti, mládež a rodina 

 

Poskytované služby: 

 sociálně aktivizační služby pro ohrožené děti komplexním systémem sociálních služeb 

tak, aby se dítěti a jeho blízkým dostalo účinné a citlivé pomoci. 

 

Charita Zábřeh 

Adresa: Leštinská 16, 789 01 Zábřeh 

 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři. 

 

Poskytované služby: 

 odborné poradenství, 

 

 osobní asistence pro 21 klientů, 

 

 pečovatelská služba pro 652 klientů. Osoby s chronickým duševním onemocněním, 

osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným 
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postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři  

bez omezení věku, 

 

 odlehčovací služba pro 20 klientů, 

 

 centrum denních služeb Oáza pro 12 klientů, 

 denní stacionář Domovinka pro 28 klientů a Okýnko pro 16 klientů pro klienty  

od 27 let věku. 

 

Interna Zábřeh, s.r.o. 

Adresa: Jiráskova 24, 789 01 Zábřeh 

 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři. 

 

Poskytované služby: 

 sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče s kapacitou 60 lůžek, 

 

 pečovatelská služba pro 15 klientů ve věku 27-64 roků (dospělí), 65-80 roků (mladší 

senioři), nad 80 roků (starší senioři). 

 

Město Zábřeh 

Adresa: Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh 

 

Cílová skupina: osoby v krizi a sociálně vyloučeni 

 

Poskytované služby: 

 chráněné bydlení s kapacitou 21 klientů, 

 Domov pro matky s dětmi, 

 Azylový dům pro muže a ženy s kapacitou 15 míst;
44
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Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky 

Adresa: Sušilova 1912/40, 789 01 Zábřeh 

 

Cílová skupina: osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi,oběti domácího násilí. 

 

Poskytované služby 

 odborné poradenství 

 

 

3.3 Poskytovatelé sociálních služeb ve správním obvodu obce Mohelnice 

  

 Na území správního obvodu obce Mohelnice působí tito poskytovatelé sociálních 

služeb: 

 

Domov pro seniory a pečovatelské služby Mohelnice, příspěvková organizace 

Adresa: Medkova 419/1, 789 85 Mohelnice 

 

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením 

 

Poskytované služby: 

 Domy s pečovatelskou službou s kapacitou 80 bytů pro staré občany, kteří dosáhli 

věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro občany, kteří jsou plně 

invalidní a jejich celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, 

 

 Domov pro seniory pro 21 obyvatel - pro staré občany, kteří dosáhli věku rozhodného 

pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují 

komplexní péči.
45
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Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace   

Adresa: Hradská 113, 789 83 Loštice 

 

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením 

 

Poskytované služby: 

 chráněné bydlení s kapacitou 45 uživatelů, kterými jsou muži a ženy od 45 let  

se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního omezení. 

 

 Všichni poskytovatelé výše uvedeni poskytují služby dle Zákona, a to ve většině 

případů jako kombinaci několika služeb současně. Přehled všech poskytovatelů sociálních 

služeb v okresu Šumperk je uveden v příloze č. 2 a přehled všech poskytovatelů dle cílových 

skupin v příloze č. 3. 
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4. Zhodnocení míry dostupnosti sociálních služeb 

 

 Aplikace normativů vybavenosti územních celků sociálními službami je v ČR běžně 

využívanou metodou při zpracovávání analytických a koncepčních dokumentů v oblasti 

sociálních služeb. Výstupy získané díky této metodě lze však využít pouze jako orientační 

informace, které jsou aplikovány a přizpůsobeny konkrétním místním podmínkám. 

   

 Hodnocení míry dostupnosti sociálních služeb je prováděno dle cílových skupin 

příjemců sociálních dávek a dle jednotlivých poskytovaných služeb. Pro vymezení výskytu 

cílových skupin je k dispozici řada zdrojů, které se částečně doplňují, ale i korigují, existují  

i různé názory na některé sociální jevy a jejich výskyt. Výchozí podklady pro tvorbu 

normativů jsou však stále akceptovány jak MPSV, tak i Výzkumným ústavem práce  

a sociálních věcí. Jejich validita je dáma tím, že uvedenému výzkumu předcházela řada 

podrobných analýz. 

 

4.1 Sociální služby poskytované seniorům 

 

 Sociální služby pro seniory poskytuje ve správních obvodech okresu Šumperk celkem 

13 organizací. Mezi tři největší patří PONTIS Šumperk, Charita Šumperk a Charita Zábřeh. 

Všechny tyto tři organizace disponují celou škálou služeb nejen pro seniory, ale i pro ostatní 

cílové skupiny. Dalšími organizacemi, poskytující služby pro seniory jsou Diakonie ČCE - 

středisko v Sobotíně, Domov důchodců Libina, Domov důchodců Šumperk, Sjednocená 

organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Sociální služby Šumperk, Šumperská  

nemocnice, a.s., Domov důchodců Štíty, Interna Zábřeh, Domov pro seniory a pečovatelské 

služby Mohelnice a Penzion pro důchodce Loštice (viz tab. 4.3). 

 

 V roce 2012 byla vybavenost místy v zařízeních pro seniory ve správních obvodech 

následující: 

 

 Domovy pro seniory 

Ve správních obvodech okresu Šumperk bylo v roce 2012 v domovech pro seniory 

celkem 395 míst, z toho 100 míst v Diakonii ČCE v Sobotíně, 45 míst v Domově 

důchodců Libina, 176 míst v domově důchodců Šumperk, v Domově pro seniory 
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v Mohelnici  

21 míst a 53 míst v Domově pro seniory Štíty; 

 

 Domovy se zvláštním režimem 

V roce 2012 bylo v domovech se zvláštním režimem k dispozici celkem 165 míst, z toho  

v Diakonii ČCE v Sobotíně 38 míst, v Domově důchodců Libina 28 míst,  

v Domově důchodců Šumperk 54 míst a v Domově pro seniory v Jedlí 45 míst; 

 

 Chráněné bydlení  

Ve správních obvodech okresu Šumperk bylo v roce 2012 celkem 123 míst. Sociální 

služby Šumperk poskytovaly v penzionech pro důchodce v Šumperku, Jindřichově  

a Bludově společně 49 míst, Společnost pro podporu lidí s ment. postižením  

Šumperk 8 míst, Město Zábřeh v Domově penzionu Hněvkov 11 míst a v Domově 

penzionu Zábřeh 10 míst a Penzion pro důchodce Loštice 45 míst; 

 

 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

V roce 2012 poskytovala tuto službu ve správních obvodech pouze Šumperská nemocnice  

(15 lůžek) a Interna Zábřeh s kapacitou 60 lůžek sociální péče; 

  

 Denní stacionáře 

Denní stacionáře poskytovaly ve správních obvodech okresu Šumperk v roce 2012 

ambulantní služby celkem 66 osobám. Charita Zábřeh v Domovince - denním stacionáři 

pro seniory poskytovala tuto službu 44 osobám a PONTIS Šumperk v denním stacionáři 

Matýsek a Volba 22 osobám, přičemž tyto ambulantní služby obou organizací byly 

současně poskytovány i pro dospělé osoby se zdravotním postižením; 

 

 Týdenní stacionáře 

Ve správních obvodech tuto službu v roce 2012 neposkytovala pro seniory žádná 

organizace; 

 

 Pečovatelská služba 

Ve správních obvodech poskytovalo tuto službu v roce 2012 celkem 6 organizací. 

Nejvyšší kapacitu měla Charita Zábřeh, která poskytovala pečovatelskou službu  
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602 uživatelům. Sociální služby Šumperk 420 klientům, Charita Šumperk poskytovala 

službu 283 klientům, Pontis Šumperk 145 klientům, Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně 

60 klientům a Interna Zábřeh 15 klientům. V roce 2012 byla tedy tato terénní  

a ambulantní služba poskytnuta celkem 1525 klientům, přičemž se nejednalo pouze  

o seniory, ale také o osoby se zdravotním postižením; 

 

 Byty v domech s pečovatelskou službou 

Dům s pečovatelskou službou není zařízením sociálních služeb podle Zákona, ale jedná  

se o byty ve vlastnictví obce, o nichž také sama obec rozhoduje. Byty v domech 

s pečovatelskou službou, jsou byty v domech zvláštního určení podle ustanovení § 685 

odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Pojem 

bytů v domech zvláštního určení definován není. Přitom se předpokládá, že obyvatelům 

těchto bytů zvláštního určení bude poskytována sociální služba podle § 40 zákona 

o sociálních službách, tedy pečovatelská služba. Tato sociální služba je obyvatelům domu 

s pečovatelskou službou poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi konkrétním 

uživatelem a poskytovatelem sociální služby.
46

 V roce 2012 poskytovala pečovatelské 

služby organizace PONTIS Šumperk o.p.s. ve třech domech s pečovatelskou službou  

s kapacitou 105 bytů a Sociální služby Šumperk v domě s pečovatelskou službou  

s kapacitou 63 bytů. Pečovatelská služba je v těchto bytech poskytována také pro osoby  

se zdravotním postižením; 

 

 Odlehčovací služby 

V roce 2012 poskytovaly tyto služby ve správních obvodech pro seniory dvě organizace. 

Charita Zábřeh poskytovala ve středisku Odlehčovacích služeb tuto službu 20 klientům,   

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně poskytovala v roce 2012 tuto službu v ambulantní, 

terénní a pobytové formě, přičemž pro pobytovou formu měla vyhrazeno  

6 lůžek, pro ambulantní 2 místa a pro terénní formu také 2 místa. Tato služba byla určena  

kromě seniorů také osobám se zdravotním postižením. 

 

 

 

 

                                                 
46

 MPSV [online] [cit. 2013-03-11] dostupné na www:- http://www.mpsv.cz/cs/13368#d2 
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 Osobní asistence 

Tato služby byla ve správních obvodech okresu Šumperk v roce 2012 poskytována 

Charitou Šumperk pro 28 klientů a Charitou Zábřeh pro 21 klientů. Tato služby byla 

současně poskytována i osobám se zdravotním postižením.  

 

Tab. 4.1 Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory v okresu Šumperk v roce 2012 a počet 

míst pro seniory dle jednotlivých sociálních služeb, které poskytují 

 

Domovy 

pro 

seniory

Domovy 

se 

zvláštním 

režimem

Chráněné 

bydlení

Sociální 

služby 

poskytované 

ve zdrav. 

zařízeních

Denní 

stacionáře

Pečovatelsk

á služba

Byty v 

domech s 

pečovatelsk

ou službou

Odlehčova

cí služby

Osobní 

asistence

Diakonie ČCE - středisko Sobotín 100 38 60 10

Domov důchodců Libina 45 28

Domov důchodců Šumperk 176 54

Domov pro seniory Mohelnice 21

Domov pro seniory Štíty 53

Domov se zvláštním režimem Jedlí 45

Charita Šumperk 283 28

Charita Zábřeh 44 602 20 21

Sociální služby Šumperk 49 420 63

Interna Zábřeh 60 15

Město Zábřeh 21

Nemocnice Šumperk 15

Penzion pro důchodce Loštice 45

PONTIS Šumperk 22 145 105

Celkem 395 165 123 75 66 1525 168 30 49  

Zdroj: Katalog poskytovatelů soc. služeb Olomouckého kraje,, vlastní zpracování  

 

 V následující tabulce 4.1 jsou uvedeny doporučené normativy vybavenosti službami  

pro staré a zdravotně postižené občany dle Optimalizace služeb, skutečné počty míst  

v uvedených zařízeních ve správních obvodech okresu Šumperk a procentuální plnění 

uvedených normativů.  
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Tab. 4.2 Návrh doporučených normativů vybavenosti službami pro staré a zdravotně 

postižené občany v relaci na 1 000 osob 65+ v porovnání se skutečností v roce 2012 

 

na 1 000 osob 65+ doporučení skutečnost
naplnění 

normativu v %

vybavenost místy v zařízeních pro 

staré občany celkem 53 1102 563 51,1

z toho domovy pro seniory 26 541 395 73,0

bytové jednotky v DPS 18 374 168 44,9

osoby s poskytováním pečov. sl. 75 1559 1525 97,8
 

Zdroj: PRŮŠA, L, VÍŠEK, P. Optimalizace sociálních služeb, vlastní zpracování 

 

 V okrese Šumperk žilo k 31. 12. 2012 celkem 20 789 osob ve věku 65 a více.  

Dle Optimalizace služeb
47

 je vhodný počet v zařízeních pro staré občany cca 53 míst  

na 1 000 osob. I přesto, že budeme brát tato čísla jako doporučená a orientační, lze  

z uvedených údajů usoudit, že doporučené kapacity nejsou zdaleka naplněny.  

Z tabulky 4.2 vyplývá, že počet těchto míst ve správních obvodech je nyní nedostačující,  

a to jak v domovech pro seniory, tak v bytových jednotkách Domů s pečovatelskou službou. 

Současná poskytovaná místa nedosahují ani 75 % doporučených normativů, z toho důvodu  

je počet míst v domech s pečovatelskou službou nedostačující. Celkově je vybavenost místy 

pro seniory, ať už se to týká míst v domovech důchodců, v denních stacionářích, v chráněném 

bydlení nebo v domech s pečovatelskou službou, nedostatečná.  

 

Podle demografické projekce (viz grafy 3.1 a 3.2) stoupne v budoucích letech počet 

obyvatel ve věku nad 64 let více jak dvojnásobně. Pokud se nejen poskytovatelé sociálních 

služeb, ale samotná města a krajské úřady nebudou již nyní touto skutečností vážně zabývat  

a nebudou hledat řešení, může se nedostatek míst v zařízeních pro seniory stát v budoucnosti 

velkým problémem. 

 

 Pečovatelská služba v terénní formě byla v roce 2012 poskytována ve správních 

obvodech pro 1 525 osob. V celé České republice byla dle údajů ČSÚ
48

 tato služba 

poskytována celkem 113 607 osobám.  

¨ 

 

                                                 
47

 PRŮŠA, L. VÍŠEK, P.: Optimalizace sociálních služeb, Praha: VÚPSV, 2012,130s. ISBN 978-80-7416-099-8. 

 
48

 ČSÚ [on-line], [cit. 2014-02-16 ]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/0001-12-

r_2012-2500 
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Tab. 4.3 Počet příjemců pečovatelské služby v roce 2012 

Osoby, jimž byla 

poskytnuta pečovatelská  

  služba 

počet 

obyvatel  

počet 

obyvatel 

65+ 

počet 

příjemců 

pečovatelské 

služby 

% z 

celkové 

populace 

normativ 

ČR  10 516 125 1 767 618 113 607 1,08 132 571 

správní obvody Šumperk 

a Zábřeh  
123 145 20 789 1 525 1,28 1 559 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Tab. 4.3 znázorňuje poskytování pečovatelské služby v procentuálním vyjádření k celkovému 

počtu obyvatel ČR, respektive okresu Šumperk. I když je počet příjemců pečovatelské služby 

vyjádřený v procentech ve správních obvodech okresu Šumperk (1,28 %) o 0,2 % vyšší než 

počet příjemců v celé ČR (1,08 %), normativy dle Optimalizace služeb nejsou naplněny. 

Pečovatelské služby mají v porovnání s pobytovými službami pro seniory vyšší procentuální 

naplnění dle normativů (97,8 %), přesto není stanovený normativ naplněn. 

 

 V rámci cílové skupiny seniorů je třeba věnovat zvláštní pozornost osobám trpící 

Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. V době, kdy byla Alzheimerova choroba 

poprvé popsána (1907), se považovala za vzácnou nemoc, podle údajů České alzheimerovské 

společnost jí však v současné době trpí 5 % populace starší 65 let a téměř třetina populace 

starší 85 let. Někteří senioři trpící Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence jsou 

umístěni i v rámci běžných zařízení mezi ostatní klientelou. To lze však označit za zcela 

nevyhovující jak s ohledem na samotné uživatele služeb, kteří vyžadují specializovaný 

přístup, tak s ohledem na personál zařízení, který potřebuje být pro práci s těmito osobami 

odborně proškolen. Jako velmi potřebné se jeví služby poskytované osobám s demencí  

či psychiatrickou diagnózou, a to v domovech se zvláštním režimem. Vzhledem k poměrně 

vysokému počtu seniorů, kteří mohou demencemi trpět a dosavadnímu nedostatečnému 

pokrytí území adekvátními službami pro tuto cílovou skupinu se ukazuje jako potřebné 

podporovat vznik (či transformaci stávajících) zařízení nebo oddělení se zvláštním režimem 

pro seniory trpící demencemi. 
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4.2 Služby pro osoby se zdravotním postižením 

 

 Organizace často poskytují sociální služby pro více cílových skupin současně,  

z toho důvodu nelze jednoznačně určit podíl jednotlivých skupin na využívání jednotlivých 

služeb. Některé sociální služby poskytované organizacemi jak pro seniory, tak současně  

pro osoby se zdravotním postižením, byly tedy již popsány v předchozí kapitole.  

Mezi sociální služby a organizace výše neuvedené patří: 

 

 Osobní asistence 

Nezisková organizace Dětský klíč Šumperk, o.p.s. poskytovala v roce 2012 tuto terénní 

službu dle § 39 Zákona 8 klientům s poruchami autistického spektra ve věku 3 - 26 let;  

 

 Průvodcovské a předčitatelské služby 

Tuto službu poskytovalo pro osoby se zrakovým postižením a osoby s kombinovaným 

postižením v roce 2012 Tyflocentrum Olomouc - regionální středisko Šumperk  

pro 20 klientů. 

 

 Podpora samostatného bydlení  

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. okresní 

organizace SPMP ČR Šumperk poskytovala v roce 2012 tuto terénní službu  

pro 10 klientů. 

 

 Centra denních služeb 

V roce 2012 provozovaly centra denních služeb ve správních oblastech 2 organizace. 

Charita Zábřeh v centru denních služeb Oáza poskytovala tyto služby pro 12 klientů 

denně. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR poskytovala  

ve svém centru denních služeb Pomněnka v Šumperku tyto služby pro 25 uživatelů ročně; 

 

 Denní a týdenní stacionáře 

Příspěvková organizace Duha - centrum sociálních služeb Vikýřovice, p. o. poskytovala  

v roce 2012 dle § 46 a § 47 Zákona pro klienty ve věku 5 - 55 let 18 míst v denním  

a 11 míst v týdenním stacionáři; 

 

 



58 

 

 Odlehčovací služba 

Nezisková organizace Dětský klíč Šumperk, o.p.s. poskytovala v roce 2012 sociální 

služby podle § 44 Zákona, které směřují ke zlepšení péče o handicapované děti a mládež  

s poruchami autistického spektra, k podpoře jejich rodin a k hledání možností jejich 

začlenění do společenského života, a to jak ve formě ambulantní (6 klientů),  

terénní (3 klienti) nebo pobytové (2 lůžka); 

 

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují podle § 48 Zákona 

pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov Parsek 

Olšany, p. o. poskytoval v roce 2012 sociální služby 65 klientům s různými stupni 

mentální retardace, a to ve věku od 3 do 64 let; 

 

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Jedná se o ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované podle § 66 Zákona osobám 

v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním 

vyloučením. V roce 2012 poskytovaly ve správních oblastech tyto služby PONTIS 

Šumperk, o.p.s., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR  

v Šumperk; 

 

 Sociální rehabilitace 

V roce 2012 poskytovaly ve správních obvodech tyto služby tři organizace, a sice Dětský 

klíč, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.  

a Tyflocentrum Olomouc - regionální středisko Šumperk.  

 

 V porovnání s doporučenými normativy dle Optimalizace služeb
49

 je poskytování 

těchto služeb ve správních obvodech zcela nedostačující. Dle tabulky 4.4 je celkový 

doporučený počet míst v ústavech sociální péče 278 - 297 míst. Ústavy sociální péče  

ve správních obvodech okresu Šumperk poskytují jen 98 míst pro osoby zdravotně postižené, 

což činí cca 35 % z doporučeného normativu. Počet míst pro zdravotně postiženou mládež  

v ústavech sociální péče činil 33 míst v roce 2012, doporučený normativ je tedy naplněn  

                                                 
49

 PRŮŠA, L. VÍŠEK, P.: Optimalizace sociálních služeb, Praha: VÚPSV, 2012,130s. ISBN 978-80-7416-099-8. 
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na pouhých 21 %. I když je nutno brát normativy jako velmi orientační, uvedená čísla jsou, 

zdá se, vypovídající. Kapacita míst v ústavech sociální péče ve správních oblastech je silně 

poddimenzována a jak už bylo uvedeno v předchozí kapitole, je to oblast, která bude  

v budoucnosti vyžadovat nemalé zdroje z veřejných rozpočtů a také z příspěvků samotných 

uživatelů a jejich rodin. 

 

Tab. 4.4 Normativy pro vybavenost ústavy sociální péče 

Normativy pro vybavenost ústavy sociální 

péče 
na 10000 obyvatel 

doporučený 

počet míst 
skutečnost 

počet osob v ÚSP  22,5 - 24 278 - 297 98 

z toho:       

v ÚSP pro zdravotně postižené dospělé 

osoby  9,5 - 11 117 - 136 65 

v ÚSP pro zdravotně postiženou mládež  13 161 33 
 

Zdroj: PRŮŠA, L, VÍŠEK, P. Optimalizace sociálních služeb, vlastní zpracování 

 

 Nejen senioři, ale i osoby se zdravotním postižením vyžadují vzhledem ke svým 

fyzickým a psychickým omezením pravidelnou pomoc a dohled. Kromě dostupnosti 

sociálních služeb bude velkým problémem i financování těchto služeb. Státní instituce  

by měly na základě sociálně - demografické analýzy a s využitím normativů vyhlašovat 

veřejné soutěže k provozování služeb sociální prevence a na základě jejich výsledků  

je smluvně financovat.
50

 K zamyšlení je také otázka péče o osoby se zdravotním postižením  

v jejich rodinném prostředí, na které jsou zvyklí. Trendy naznačují, že klienti sociálních 

služeb budou více upřednostňovat služby terénní a ambulantní  před službami pobytovými. 

To bude vyžadovat zvýšené nároky nejen na kvalitně vyškolený zdravotnický personál,  

ale i na materiální a logistické vybavení.   

 

Sociální poradenství, jak základní, tak i odborné, je poskytováno všemi organizacemi 

v dostatečné míře. V oblasti péče o osoby se zdravotním postižením je nutné zajistit 

fungování stávající sítě sociálních služeb a rozšířit kapacity zejména v osobní asistenci  

a odlehčovací službě. 

 

                                                 
50

 MAREK, Jiří et al. Sociální služby na rozcestí. Praha: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů ČR, 2013. ISBN 978-80-905248-3-5. 
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4.3 Služby pro děti, mládež a rodinu 

 

 Smyslem poskytování služeb pro děti, mládež a rodinu je omezení a předcházení 

rizikovým způsobům trávení volného času dětí a mládeže, zvyšování míry sociálního 

začlenění, případně pomoc rodinám s dětmi v nepříznivých sociálních situacích. 

 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

V roce 2012 poskytovaly tyto služby dvě organizace, a sice občanské sdružení Dětský 

svět Zábřeh a  PONTIS Šumperk, o.p.s., který provozoval nízkoprahový klub po děti  

a mládež Rachot. 

 

 Terénní programy 

V roce 2012 poskytovalo tyto služby město Šumperk ve volnočasové aktivitě Klubík  

pro 80 dětí ve věku 5 - 12 let. 

 

 Sociální služby dle Zákona nabízejí pro děti a mládež ohroženými společensky 

nežádoucími jevy formou ambulantní nebo terénní služby tři organizace: 

 

 Dětský svět Zábřeh 

Občanské sdružení Dětský svět Zábřeh vzniklo v červenci roku 2002 na pomoc dětem 

vyrůstajícím v sociálně slabém prostředí. Cílem občanského sdružení je poskytování 

dostupného a bezpečného prostoru ve výchovně-vzdělávacím a volnočasovém centru,  

kde mohou děti a mládež nalézt podporu, pomoc, vzdělání i zábavu. Děti zde mohou 

všestranně rozvíjet své schopnosti, dovednosti a znalosti v oblastech mezilidských vztahů, 

kultury a cestovního ruchu, čímž se zvyšuje míra jejich sociálního začlenění. Služba  

je určena pro děti a mládež od 6 do 26 let věku ve správním obvodu Zábřeh, žijící  

v sociálně znevýhodněném a nepodnětném prostředí, s tendencí trávit volný čas 

neorganizovaně,  

na ulici. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou 

ohroženi sociálně-patologickými jevy, protože žijí v sociálně znevýhodněném  

nebo nepodnětném prostředí nebo prosazují životní styl neakceptovaný většinovou 

společností.  
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 Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot 

Posláním klubu Rachot je zlepšení kvality života dětí a mládeže ohrožených společensky 

nežádoucími jevy a pomoc zvládat jejich obtížné životní situace. Služba je poskytována 

dětem a mladým lidem ze Šumperka a okolí ve věku od 12 – 26 let. Mezi základní aktivity 

tohoto nízkoprahového zařízení patří kontaktní práce, situační intervence, doučování, 

preventivní, výchovné a pedagogické programy a volnočasové aktivity. 

 

 Klubík 

Město Šumperk zřídilo v rámci terénního programu volnočasovou nízkoprahovou aktivitu 

KLUBÍK, která poskytuje ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním 

vyloučením. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv  

a oprávněných zájmů. Cílovou věkovou skupinou jsou děti ve věku od 5 do 12 let 

ohrožené sociálním vyloučením a děti ze sociálně slabého prostředí.  

  

 Mezi hlavní faktory ovlivňující vznik rizikového chování dětí lze zařadit zejména 

rodinu, školu, vrstevníky, rovněž také média. Stále platí, že největší roli z hlediska prevence 

by měla zastávat rodina. Z člověka, který nevyrůstá od dětství v kvalitním zázemí, vzrůstá  

jen zřídka kdy kvalitní jedinec. A ani v tomto ohledu není dnešní doba právě nejjednodušší. 

Spousta rodičů věnuje více času růstu své kariéry na úkor rodiny. Potom takový jedinec, byť  

z finančně zabezpečené rodiny strádá citově, a to se projevuje jeho vztahem k okolí a jeho 

socializace je mnohdy velmi obtížná. Narůstá také počet neúplných rodin a rodin závislých  

na sociálních dávkách, takže dětí žijících v nepodnětném a znevýhodněném prostředí přibývá. 

 

 Normativy dle Optimalizace služeb přepočteny na počet obyvatel okresu Šumperk 

jednoznačně ukazují, že je potřeba věnovat se nízkoprahovým aktivitám v rámci sociálních 

služeb v mnohem vyšší míře než doposud. V roce 2012 poskytovaly organizace ve správních 

obvodech tuto službu celkem 230 dětem. Z tabulky 4.5 lze vyčíst, že v okresu Šumperk jsou 

tyto služby nedostačující. Zatímco v současné době organizace, které nabízejí tyto služby, 

disponují kapacitou míst v řádu desítek, potřeba těchto služeb ve správních obvodech  

se pohybuje v řádu tisíců. 

 

 



62 

 

Tab. 4.5 Rodiny s dětmi - údaje o výskytu potřeby sociálních služeb v oblasti péče o děti  

a rodinu 

na 10 000 

obyvatel

okres Šumperk 

dle normativu

u nichž vznikne v průběhu 

roku potřeba 80 985

které potřebují trvalou 

pozornost 270 3325

u nichž vznikne v průběhu 

roku potřeba 20 246

které potřebují trvalou 

pozornost 340 4187

děti, které jsou ohroženy syndromem CAN 

(týrané a zneužívané děti)

rodiny s dětmi (0-18let), které potřebují 

sociálněprávní ochranu nebo jiný druh 

sociální pomoci

sociální skupina

 
Zdroj: PRŮŠA, L, VÍŠEK, P. Optimalizace sociálních služeb, vlastní zpracování 

 

 I když jsou normativy pouze orientační, domnívám se, že nabídka volnočasových 

aktivit pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením je v okrese Šumperk zcela 

nedostačující. V roce 2012 bylo v okresu Šumperk celkem 17 967 dětí ve věku 0 - 14 let,  

z tabulky č. 4.5 tedy vyplývá, že téměř 19 % dětí potřebuje trvalou pozornost. Nízkoprahové 

aktivity jsou však nyní poskytovány pouze 1,5 % dětí. Pozitivním jevem je ovšem skutečnost, 

že počet možností, jak aktivně trávit volný čas, stále vzrůstá. Existuje další řada organizací, 

které nabízejí volnočasové aktivity pro děti a mládež, ovšem nesplňují kritéria pro zařazení 

mezi poskytovatele sociálních služeb dle Zákona. Jediným problémem zůstává schopnost 

organizací, nabízejících tyto služby, zpropagovat svou činnost natolik, aby se o nich mezi 

dětmi, mládeží a jejich rodiči vědělo. A právě zde je důležitá role v oblasti prevence  

a intervence státních i nestátních organizací nabízejících služby volnočasových aktivit.  

V tomto ohledu je důležitá také motivační strategie a vhodná propagace těchto organizací, se 

kterou by se současné děti a mládež ztotožnily. 

4.4 Služby pro osoby v krizi a sociálně vyloučené 

 

 Sociální vyloučení chápeme jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob 

zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických  

a politických aktivit společnosti jako celku. Proces sociálního vyloučení je primárně 

důsledkem chudoby a nízkých příjmů, přispívají k němu však také další faktory, jako  

je diskriminace, nízké vzdělání či špatné životní podmínky. Sociálně vyloučení jsou odříznuti 

od institucí a služeb, sociálních sítí a vzdělávacích příležitostí. Projevem sociálního vyloučení 

je tedy například dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, život  

v prostorově vyloučených částech obcí, nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad rodin 
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či ztráta sebeúcty. Jako adaptace na podmínky sociálního vyloučení se často vytváří 

specifické hodnoty a normy, mezi něž patří například důraz na přítomnost, neschopnost 

plánovat do budoucna, pocity beznaděje a bezmocnosti či přesvědčení, že člověk nemůže 

ovlivnit vlastní sociální situaci.
51

 Služby pro osoby v krizi a sociálně vyloučené byly  

ve správních obvodech v roce 2012 poskytovány v tomto rozsahu: 

 

 Azylové domy 

Tyto služby poskytovaly v roce 2012 občanské sdružení Armáda spásy ČR v Šumperku  

s kapacitou 31 míst, město Zábřeh ve svém azylovém domě pro muže a ženy s kapacitou 

15 osob a PONTIS Šumperk, o.p.s. s kapacitou 14 bytů, vždy pro 1 rodiče a až 4 děti; 

 

 Kontaktní centra 

Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním 

návykových látek. V roce 2012 poskytovala tuto službu pouze obecně prospěšná 

společnost PONTIS Šumperk pro 21 klientů; 

 

 Noclehárny 

V roce 2012 poskytovalo tuto službu občanské sdružení Armáda spásy ČR v Šumperku. 

Kapacita noclehárny byla 26 míst; 

 

 Sociální rehabilitace 

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. V roce 2012 poskytovaly tyto služby organizace Dětský klíč 

Šumperk (pro 6 klientů), Společnost pro podporu lidí s ment. postižením Šumperk  

(6 klientů) a Tyflocentrum Šumperk (14 klientů). 

 

 Normativy dle Optimalizace služeb
52

 uvádějí orientační čísla osob vyžadující azylové 

ubytování. Přepočtem na počet obyvatel okresu Šumperk byly získány předpokládané počty 

                                                 
51

 MAREK, Jiří et al. Sociální služby na rozcestí. Praha: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů ČR, 2013. ISBN 978-80-905248-3-5. 
52

 PRŮŠA, L. VÍŠEK, P.: Optimalizace sociálních služeb, Praha: VÚPSV, 2012,130s. ISBN 978-80-7416-099-8. 
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osob, které budou požadovat tyto služby v azylových domech v okresu Šumperk  

(viz tabulka 4.6). Skutečné hodnoty poskytovaných služeb jsou několikanásobně nižší,  

než je doporučený normativ. Dle normativu potřebuje azylové ubytování v okresu Šumperk 

172 osob, kapacita zařízení, která poskytují azylové ubytování, je pouze 46 míst. Normativ  

je tedy naplněn na 27 %. Také azylové ubytování pro matky s dětmi je nedostačující, neboť 

normativ je v tomto případě naplněn pouze na 34 %. 

 

Tab. 4.6 Počet osob vyžadujících azylové ubytování na 10 000 obyvatel 

počet osob vyžadující azylové ubytování na 10000 obyvatel
doporučený 

počet míst
skutečnost

bezdomovci 14 172 46

z toho v noclehárnách 7 86 26

matky s dětmi 6 74 25  

Zdroj: PRŮŠA, L, VÍŠEK, P. Optimalizace sociálních služeb, vlastní zpracování 

 

 

 Všechny výše uvedené služby pro osoby v krizi a sociálně vyloučené jsou 

poskytovány terénní, ambulantní nebo pobytovou formou. Mezi nejčastěji řešené problémy 

klientů patří: nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, nízký nebo žádný příjem, 

riziko ztráty bydlení, malá sociální mobilita, nízké právní povědomí, obtíže při kontaktu  

s institucemi. Neřešení těchto problémů má za následek prohloubení sociálního vyloučení, 

zmenšení naděje na řešení a v některých případech vyústění situace až k trestné činnosti. 

Prostřednictvím terénních sociálních pracovníků a terénních pracovníků sociálních služeb 

dochází k navázání kontaktu se sociálně vyloučenými, identifikování problému, hledání řešení 

a společné práci na vyřešení situace klienta.  

 

 Dalo by se říci, že celková ekonomická a sociální situace v naší zemi nepřispívá  

ke snižování počtu osob, které jsou závislé na poskytování výše uvedených sociálních služeb, 

ba  naopak utvrzuje v názoru, že osob v krizi nebo sociálně vyloučených bude neustále 

přibývat a nároky na poskytování těchto služeb budou neustále vzrůstat.  

 

 Dle Optimalizace služeb existuje přehled služeb sociální prevence, které by měly být  

k dispozici občanům v ČR v jejich spádových územích. Toto vymezení územní distribuce 

služeb sociální prevence charakterizuje minimální síť těchto služeb na předpokládaných 
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úrovních, odpovídající současným zkušenostem, potřebám i očekáváním do budoucna. 

Tabulka č. 4.7 znázorňuje dostupnost těchto služeb v Šumperku, v Zábřehu a Mohelnici. 

 

Tab. 4.7 Dostupné služby sociální prevence v Šumperku Zábřehu a Mohelnici 

Vybavenost na správním území pověřených obcí Šumperk Zábřeh Mohelnice 

kontaktní práce 

streetworkeři ano ano ano 

nízkoprahový klub pro mládež ano ano ne 

romské centrum (cca v 1/3 obcí) ano ne ne 

poradny základní poradna občanská ano ano ano 

domy na půl 

cesty dům na půl cesty, vč. chráněného bydlení ano ano ano 

krizová pomoc krizová pomoc univerzální ano ano ne 

denní centra denní centrum ano ne ne 
Zdroj: PRŮŠA, L, VÍŠEK, P. Optimalizace sociálních služeb, vlastní zpracování 

 

 Správní obvod Šumperk disponuje všemi požadovanými službami, správní obvod 

Zábřeh nemá pouze specializované kontaktní romské centrum a denní centrum a správní 

obvod Mohelnice má pouze kontaktní pracovníky, občanskou poradnu a chráněné bydlení. 

 

 Základní prioritou při poskytování sociálních služeb pro osoby v krizi a sociálně 

vyloučené by měla být prevence, zejména sociální poradenství, ochrana před chudobou, 

opatření proti sociálnímu vyloučení, tj. opatření proti těm sociálním jevům, které ohrožují 

sociální soudržnost a společenskou stabilitu. 

 

 Jakkoliv je myšlenka kvantitativních standardů racionální, vždy půjde patrně jen  

o určitý nástroj pro porovnání, pro analýzy a pro případnou obhajobu nových projektů,  

pro diskusi s poskytovateli služeb a pro konfrontaci s jinými daty o cílových skupinách.
53

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 MAREK, Jiří et al. Sociální služby na rozcestí. Praha: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů ČR, 2013. ISBN 978-80-905248-3-5. 
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5. Závěr 

 

 Práce byla zaměřena na problematiku poskytování sociálních služeb ve vybraných 

obcích s rozšířenou působností ve správním obvodu okresu Šumperk. 

  

 Cílem diplomové práce bylo zhodnotit dostupnost sociálních služeb ve vybraných 

obcích s rozšířenou působností ve správním obvodu okresu Šumperk v porovnání  

s doporučenými hodnotami vybavenosti sociálními službami a s ohledem na výsledek 

doporučit obcím s rozšířenou působností oblasti a aktivity, na které je třeba se zaměřit  

pro dosažení doporučených hodnot.  

 

 Řešení je založeno na hypotéze, že dostupnost sociálních služeb ve správních 

obvodech obcí s rozšířenou působností v okrese Šumperk je v souladu s doporučenými 

normativy vybavenosti sociálními službami.  

 

 Po objasnění základních teoretických východisek souvisejících s problematikou 

dostupnosti sociálních služeb byla provedena demografická analýza ČR a okresu Šumperk,  

na jejímž základě bylo zjištěno, že demografická struktura okresu Šumperk je podobná 

celorepublikové demografické struktuře a není tedy potřeba provádět korekce doporučených 

normativů dle Optimalizace služeb pro okres Šumperk. Dále byl proveden sběr informací  

u poskytovatelů sociálních služeb v okrese Šumperk a zpracován přehled místní působnosti 

registrovaných služeb dle územního členění obcí s rozšířenou působností a dle jednotlivých 

druhů sociálních služeb. Nakonec došlo k porovnání zjištěných skutečností s doporučenými 

hodnotami vybavenosti sociálními službami. 

 

 Analýzou bylo zjištěno, že dostupnost sociálních služeb v okrese Šumperk neodpovídá 

doporučeným normativům. Hypotéza se nepotvrdila. Z provedené analýzy vyplynula 

následující zjištění. 

 

 Nejpočetnější skupinou příjemců sociálních služeb jsou senioři. Projekce vývoje 

obyvatelstva navíc ukazuje, že v následujících letech dojde k významným změnám  

ve struktuře naší populace. Vývojové trendy naznačují stárnutí populace a obecně i stárnutí 

samotné skupiny seniorů. Prodlužuje se věk dožití a narůstá potřeba sociálních služeb pro tuto 
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věkovou skupinu. Stárnutí populace je zcela přirozený jev moderní společnosti. I když řada 

seniorů zůstává soběstačná do poměrně vysoké věku, zajištění dostatečné lůžkové kapacity 

pro jejich zdravotně-sociální péči je naprosto nezbytné. Analýzou dostupnosti sociálních 

služeb pro seniory ve správních obvodech okresu Šumperk byla tato skutečnost potvrzena. 

Pobytová místa v domech pro seniory a v domech s pečovatelskou službou jsou 

již dnes nedostatečná. Doporučené normativy jsou v okresu Šumperk naplněny na pouhých  

75 %. Možnosti, jak řešit tuto nepříznivou situaci, je přijetí opatření v rodinné politice, jež 

vytvoří mezigeneračně soudržnou společnost a navyšování pobytových míst soukromými 

organizacemi za podpory státních institucí. 

 

 Obdobná situace jako u seniorů existuje také u osob se zdravotním postižením,  

a to i z důvodu, že obě tyto skupiny jsou ve velké míře příjemci stejných sociálních služeb. 

Většina organizací poskytujících služby seniorům poskytuje stejné služby současně i osobám 

se zdravotním postižením. Analýzou dostupnosti sociálních služeb pro osoby se zdravotním 

postižením ve správních obvodech okresu Šumperk byla zjištěna nedostatečná kapacita 

poskytovaných pobytových míst. Doporučený normativ pro vybavenost ústavy sociální péče 

byl naplněn na 35 %, z toho normativ poskytovaných služeb v ústavech sociální péče  

pro zdravotně postiženou mládež pouze na 21 %. Vývojové trendy naznačují, že klienti 

sociálních služeb budou více upřednostňovat služby terénní a ambulantní před službami 

pobytovými. To bude vyžadovat zvýšené nároky nejen na kvalitně a odborně vyškolený 

zdravotnický personál, ale i na rozšíření služeb osobní asistence a odlehčovacích služeb. 

Sociální politika na regionální úrovni, respektive státu by měla být do budoucna zaměřena na 

podporu jejich rozšíření.  

 

 Smyslem poskytování sociálních služeb pro děti, mládež a rodinu je omezení  

a předcházení rizikovým způsobům trávení volného času dětí a mládeže, zvyšování míry 

sociálního začlenění, případně pomoc rodinám s dětmi v nepříznivých sociálních situacích. 

Analýzou těchto sociálních služeb ve správních obvodech okresu Šumperk bylo zjištěno,  

že nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením je zcela 

nedostačující. Nízkoprahové aktivity jsou nyní poskytovány pouze 1,5 % dětí z těch, které  

dle normativů potřebují trvalou pozornost. K omezení nárůstu negativních trendů trávení 

volného času dětí a mládeže, kteří žijí ve znevýhodněném nebo nepodnětném prostředí je 

rozšíření poskytování těchto služeb nutností. 
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 Analýzou služeb poskytovaných osobám v krizi a sociálně vyloučeným ve správním 

obvodu okresu Šumperk bylo dále zjištěno, že kapacita poskytovaných pobytových služeb   

je také nedostatečná. Normativ pro ubytování v azylových domech je naplněn na pouhých  

27 % a normativ pro ubytování v azylových domech pro matky s dětmi na 33 %. Rozšíření 

míst v azylových domech a noclehárnách je z hlediska vývoje ekonomické a sociální situace 

země nezbytné. Základní prioritou při poskytování sociálních služeb pro osoby v krizi  

a sociálně vyloučené by však měla být prevence, zejména sociální, právní a dluhové 

poradenství, ochrana před chudobou, opatření proti sociálnímu vyloučení,  

tj. opatření proti těm sociálním jevům, které ohrožují sociální soudržnost a společenskou 

stabilitu.  

  

 Na základě zjištěných skutečností byla navržena doporučení pro zajištění minimální 

dostupnosti sociálních služeb v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působností 

v okresu Šumperk. Tato doporučení pro jednotlivé cílové skupiny jsou podrobně popsána  

v praktické části této práce. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ČR  Česká republika 

EU   Evropská unie 

FOD  Fond ohrožených dětí 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

O. P. S. Obecně prospěšná společnost 

O. S.   Organizační složka 

PAS  Poruchy autistického centra 

P. O.  Příspěvková organizace 

R. P.  Rozšířená působnost 

SONS  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

S.R.O.  Společnost ručením omezeným 
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Příloha č. 1 Normativy vybavenosti sociálními službami pro okres Šumperk – optimální 

územní uspořádání ambulantních a terénních služeb 

 

senioři

centra denních služeb ✓

odlehčovací služby ✓

osobní asistence ✓

pečovatelská služba ✓

tísňová péče ✓

poradny ✓

osoby se zdravotním postižením

centra denních služeb ✓

chráněné bydlení ✓

odlehčovací služby ✓

osobní asistence ✓

pečovatelská služba ✓

podporované bydlení ✓

raná péče ✓

poradny ✓

ústavní sociální péče pro alkoholiky ✓

tísňová péče ✓

rodiny s dětmi

pečovatelská služba ✓

osoby ohrožené sociáně-

patologickými jevy

azylové domy ✓

poradny pro azylanty ✓

noclehárny ✓

domy na půl cesty ✓

kontaktní centra ✓

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ✓

terapeutické komunity ✓ ✓

terénní programy ✓

osoby v krizi

krizová pomoc (univerzální) ✓

krizová pomoc (specializovaná) ✓

nízkoprahová denní centra ✓

telefonická krizová pomoc ✓

terénní programy ✓

tísňová péče ✓

sociální služba

správní 

oblast obce 

RP

okres kraj stát

 

Zdroj: Obce, města, regiony a sociální služby, vlastní zpracování 
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Příloha č. 2 Poskytovatelé sociálních služeb v okresu Šumperk 

 

Sociální služba počet 

poskytova

telů

jednotka počet poskytovatelé

7 klient Pontis

SONS

Poradna pro rodinu

Svaz neslyšících

Charita Zábřeh

OS ONŽ

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s.

3 klient 57 Dětský klíč Šumperk

Charita Šumperk

Charita Zábřeh

6 klient 1575 Diakonie Sobotín 

Charita Šumperk

Pontis

Sociální služby Šumperk

Charita Zábřeh

Interna Zábřeh

Tísňová péče 0

Průvodcovské a 

předčitatelské 

služby

0

Podpora 

samostatného 

bydlení

1 klient 10 Spol.pro podporu lidí s ment. 

Postižením Šumperk

4 klient 43 Dětský klíč Šumperk 

Diakonie Sobotín 

Spol.pro podporu lidí s ment. 

Postižením Šumperk

Charita Zábřeh

2 klient 47 Spol.pro podporu lidí s ment. 

Postižením ŠumperkCharita Zábřeh

Denní stacionáře 3 klient 84 Duha

Pontis

Charita Zábřeh

Týdenní 

stacionáře

1 lůžko 11 Duha

5 lůžko 395 Diakonie Sobotín 

Domov důchodců Libina

Domov důchodců Šumperk

Domov důchodců Štíty

Domov pro seniory Mohelnice

Sociální 

poradenství

Osobní 

asistence

Odborné 

sociální 

poradenství

Pečovatelská 

služba

Odlehčovací 

služby

Centra denních 

služeb

Domovy pro 

seniory

Služby sociální 

péče
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Základní forma Sociální služba počet 
poskytovatelů 

jednotka počet poskytovatelé 

Služby sociální 
péče 

Domovy se 
zvláštním 
režimem 

5 lůžko 230 Diakonie Sobotín 

      Domov důchodců Libina 

        Domov důchodců Šumperk 

        Paprsek Olšany 

        Domov důchodců Jedlí 

  Chráněné 
bydlení 

3 klient 123 Sociální služby Šumperk 

        Spol.pro podporu lidí s ment. 
Post 

        Město Zábřeh 

        Penzion pro důchodce Loštice 

  Sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických 
zařízeních 

2 lůžko 75 Nemocnice Šumperk 

        Interna Zábřeh 

  Raná péče 0       

Služby sociální 
prevence 

Telefonická 
krizová pomoc 

0       

Tlumočnické 
služby 

0       

Azylové domy 3 lůžko 60 Armáda spásy 

          Pontis 

          Město Zábřeh 

  Domy na půl 
cesty 

0       

  Kontaktní 
centra 

1 klient 21 Pontis 

  Krizová pomoc 2 byt 12 Pontis 

          Město Zábřeh 

  Intervenční 
centra  

1     Poradna pro rodinu 

  Nízkoprahová 
denní centra 

1 klient 20 Armáda spásy 

  Nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež 

2 klient 40 Pontis 

        Dětský svět Zábřeh 

  Noclehárny 1 lůžko 26 Armáda spásy 

  Služby následné 
péče 

0       
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Sociální služba počet 

poskytova

telů

jednotka počet poskytovatelé

Sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny s dětmi

1 FOD

3 klient 91 Pontis

SONS

Svaz neslyšících

Sociálně 

terapeutické 

dílny 

0

Terapeutické 

kominuty

0

Terénní 

programy

3 klient 60 Město Šumperk

Podané ruce

Jekhetane

3 klient 26 Dětský klíč Šumperk

Spol.pro podporu lidí s ment. 

postižením Šumperk

Tyflocentrum Šumperk

Sociální 

rehabilitace

Služby sociální 

prevence

Sociálně 

aktivizační 

služby pro 

 
 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní zpracování 
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Příloha č. 3 Poskytovatelé sociálních služeb v okresu Šumperk dle cílových skupin 

 

senioři osoby se 

zdravotním 

postižením

děti, mládež, 

rodina

osoby v krizi 

a sociálně 

vyloučeni

Armáda spásy ✓

Dětský klíč Šumperk ✓ ✓

Diakonie ČCE Sobotín ✓ ✓

Domov důchodců Libina ✓ ✓

Domov důchodců Šumperk ✓ ✓

Domov Paprsek Olšany ✓

Duha - centrum sociálních služeb 

Vikýřovice ✓

Charita Šumperk ✓ ✓

Město Šumperk ✓ ✓

Pontis Šumperk ✓ ✓ ✓ ✓

Poradna pro rodinu Šumperk ✓ ✓

Sdružení Podané ruce Brno ✓

SONS Praha ✓ ✓

Sociální služby Šumperk ✓ ✓ ✓

Společnost pro podporu lidí s 

mentálním postižením v ČR 

Šumperk ✓

Společně - Jekhetane Ostrava ✓

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v 

ČR Šumperk ✓

Šumperská nemocnice Šumperk ✓ ✓

Tyflocentrum Olomouc ✓

Dětský svět Zábřeh ✓ ✓

Domov důchodců Štíty ✓ ✓

Domov se zvláštním režimem Jedlí ✓

Fond ohrožených dětí Zábřeh ✓

Charita Zábřeh ✓ ✓

Interna Zábřeh ✓ ✓

Město Zábřeh ✓

Občanské sdružení ONŽ Zábřeh ✓ ✓

Domov pro seniory a pečovatelské 

služby Mohelnice ✓ ✓

Penzion pro důchodce Loštice ✓ ✓

celkem 13 20 8 9  

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní zpracování 
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