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1) Úvod 
 
     P�edm�tem této zprávy je informovat o napln�ní jednotlivých cíl� a opat�ení                   
„1. Rámcového komunitního plánu sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 – 2008“     
za rok 2007. Komunitní plán byl zpracován �leny jednotlivých pracovních skupin a byl 
projednán Radou m�sta Olomouce dne 6. 6. 2006 a Zastupitelstvem m�sta Olomouce dne 20. 
6. 2006. Plán obsahuje celkem 32 cíl� a 94 opat�ení navržených k realizaci v období let 2007 
– 2008.  
 
Celkový po�et stanovených cíl� a opat�ení 
PS Název pracovní skupiny Po�et cíl� Po�et opat�ení 
1 D�ti, mládež a rodina 4 13 
2 Ob�ané se zdravotním postižením 3 13 
3 Senio�i 4 13 
4 Ob�ané s mentálním postižením 4 11 
5 Ob�ané dlouhodob� duševn� nemocní 3 9 
6 Ob�ané ohroženi drogou 5 11 
7 Etnické menšiny 3 8 
8 Ob�ané v p�echodné krizi 3 6 
 Spole�né cíle pro všechny cílové skupiny 3 10 
 Celkem všechny skupiny 32 94 

 
     Úkolem manažer� pracovních skupin bylo vypracovat souhrnnou zprávu o napl�ování cíl� 
a opat�ení za pracovní skupinu s využitím monitorovacích finan�ních a textových tabulek, a to 
za rok 2007.  
 
     Souhrnná ro�ní zpráva je �len�na za každou pracovní skupinu, u které je uveden souhrnný 
p�ehled cíl� a opat�ení. U každého opat�ení je umíst�na informace o tom, zda je dané opat�ení 
za rok 2007 napln�no, rozpracováno  nebo nenapln�no a krátký komentá� popisující aktivity, 
které se v rámci opat�ení v lo�ském roce zrealizovaly. 
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2) Pln�ní cíl� a opat�ení jednotlivých pracovních skupin 
 

A) D�TI, MLÁDEŽ A RODINA 
 
Manažer pracovní skupiny: Mgr. Irena Sonntagová 
 
P�ehled definovaných cíl� a opat�ení: 
 
Cíl 1. Terénní sociální práce v rodinách 
Opat�ení 1.1. Vytvo�ení dohody mezi MmOl jako orgánem sociáln�-právní ochrany d�tí (dále 

jen OSPOD) a nestátními subjekty, které získaly pov��ení k výkonu sociáln�-
právní ochrany d�tí o zajišt�ní terénní sociální práce v rodinách 
 
Stav opat�ení: rozpracováno. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- V pr�b�hu jednání  s jednotlivými subjekty o podmínkách jejich 
zapojení do projektu a vytvo�ení dohody o spolupráci vyvstala 
pot�eba zajišt�ní jednoho subjektu, který by �innosti zašti	oval a 
koordinoval. V 2. pololetí 2007 byla kontaktována Nadace �lov�k 
v tísni, která v té dob� rozší�ila svou �innost na Moravu a má 
zkušenosti s vedením projekt� terénní sociální práce. Poda�ilo se 
dohodnout její vstup do projektu s tím, že zpracuje projektový 
zám�r v podob�, ve které bude moci být uplatn�n v rámci výzev   
na podporu projekt� z evropských fond�. V rámci vyhlášeného 
programu SmOl na podporu projekt� v sociální oblasti Nadace 
�lov�k v tísni usp�la se svou žádostí a v sou�asné dob� je 
zpracováván projekt. 

  
Opat�ení 1.2. Vymezení konkrétních lokalit m�sta pro výkon terénní sociální práce, zajišt�ní 

personálního obsazení, finan�ního zajišt�ní, vzájemné informovanosti a 
koordinace �inností mezi MmOl (OSPOD) a terénními sociálními pracovníky. 
 
Stav opat�ení: napln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Navazuje na opat�ení 1.1., na základ� jednání s jednotlivými 
subjekty a Nadací �lov�k v tísni bylo dohodnuto, že lokality 
budou  shodné s obvody pro výkon sociáln�-právní ochrany d�tí 
odboru sociální pomoci. 

 
Opat�ení 1.3. Vytvo�ení dohody o dobrovolné spolupráci rodin v evidenci OSPOD 

s terénními sociálními pracovníky a vlastní realizace koordinované sociální 
práce v rodinách. 
 
Stav opat�ení: rozpracováno. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Opat�ení navazuje na p�edcházející opat�ení 1.1., 1.2. a podle 
plánu realizace p�ichází v úvahu až v roce 2008. 
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Cíl 2. Media�ní centrum 
Opat�ení 2.1. Vytvo�ení podmínek pro vznik media�ního centra 

 
Stav opat�ení: rozpracováno. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Media�ní centra jako alternativní zp�sob p�edcházení a �ešení 
rodinných konflikt� je v podmínkách �R zatím málo rozší�enou 
aktivitou na rozdíl od zemí západní Evropy. V pr�b�hu roku 2007 
byly mapovány možnosti a zjiš	ovány zkušenosti se z�ízením a 
provozem media�ního centra v Ostrav�. Kontaktována byla 
Asociace mediátor� s žádostí o metodickou pomoc. Je p�ipraven 
návrh zákona o mediaci, který prochází schvalovacím procesem. 

  
Opat�ení 2.2. Prostorové,  finan�ní a personální zajišt�ní �innosti  media�ního centra 

 
Stav opat�ení: rozpracováno. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- V pr�b�hu roku 2007 probíhala jednání o podmínkách a nabídce 
prostor pro �innost centra s Katedrou sociologie a Katedrou 
psychologie Filozofické fakulty UP Olomouc a p�ísp�vkovými 
organizacemi Krajského ú�adu Olomouckého kraje. Jednání zatím 
nebyla uzav�ena, v p�íp. UP z d�vodu dlouhodobé pracovní 
neschopnosti vedoucího katedry, v p�ípad� p�ísp�vkových 
organizací KÚOK je p�ípadná nabídka prostor závislá na úsp�chu 
a realizaci investi�ních projekt�. Paraleln� probíhají jednání          
o zajišt�ní finan�ních prost�edk� na výcvik mediátor�, v sou�asné 
dob� se p�ipravuje projekt v rámci výzev evropských fond� a       
ve h�e je použití sponzorských prost�edk� na realizaci vzd�lávání. 

  
Opat�ení 2.3. Zajišt�ní informa�ní kampan� 

 
Stav opat�ení: nenapln�no. 
Opat�ení navazuje na p�edcházející opat�ení 2.1., 2.2. a podle plánu 
realizace p�ichází v úvahu až v roce 2008. 
 

Cíl 3. Systém v�asné intervence 
Opat�ení 3.1. Vytvo�ení podmínek, metodiky a následné dohody o  jednotném 

interdisciplinárním postupu všech institucí zainteresovaných v sociáln�-právní 
ochran� d�tí 
 
Stav opat�ení: napln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- V �ervnu 2007 bylo slavnostn� v rámci tiskové konference            
za ú�asti p�edstavitel� m�sta a zástupc� MV �R podepsáno 
Spole�né prohlášení o spolupráci zainteresovaných subjekt�. 
V pr�b�hu 2. pololetí roku byl dle závazné metodiky MV �R 
sestaven Tým pro mládež, prob�hla 2 setkání celého týmu a 
p�ibližn� 15 dvoustranných konzultací nad p�ípravou projektového 
zám�ru, zpracování SWOT analýzy, požadovaných statistických 
výkaz� a p�ípravou rozpo�tu projektu. Ke konci roku byly 
k dispozici požadované podklady. Projekt byl za�azen a schválen 
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RMO a ZMO v rámci programu prevence kriminality Partnerství 
pro rok 2008 a bylo požádáno o dotaci MV �R. V sou�asné chvíli 
máme zatím neoficiální informaci, že projekt byl v zaslané podob� 
projednán p�ípravnou pracovní skupinou odboru prevence 
kriminality MV �R a doporu�en ke schválení. 

 
Opat�ení 3.2. Vytvo�ení jednotného informa�ního prost�edí, které umož�uje p�edávání 

dopl�ování, sdílení a vyhodnocování informací mezi ú�astníky systému v�asné 
intervence 
 
Stav opat�ení: rozpracováno. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Opat�ení navazuje na p�edcházející opat�ení 3.1. a podle plánu 
realizace p�ichází v úvahu až v roce 2008. 

 
Opat�ení 3.3. Konkrétní praktická opat�ení k náprav� delikventního chování, odvrácení 

ohrožení dít�te, snížení kriminality páchané d�tmi a na d�tech 
 
Stav opat�ení: nenapln�no. 
Opat�ení navazuje na p�edcházející opat�ení 3.1., 3.2. a podle plánu 
realizace p�ichází v úvahu až v roce 2008. 
 

Cíl 4. Informa�ní systém d�tí a mládeže 
Opat�ení 4.1. S využitím stávajících prostor a personálních kapacit Informa�ního centra 

mládeže p�i Dom� d�tí a mládeže v Olomouci dobudovat a zkvalitnit 
informa�ní systém pro d�ti, mládež a rodiny s d�tmi 
 
Stav opat�ení: napln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Informa�ní centrum mládeže (ICM) se ve druhém pololetí roku 
2007 p�est�hovalo do nových vhodn�jších prostor na Janského ul.. 
V souvislosti se st�hováním byla p�ipravena propaga�ní kampa�. 

  
Opat�ení 4.2. Zajišt�ní hardwarového a softwarového vybavení informa�ního centra 

 
Stav opat�ení: rozpracováno. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Byl p�ipraven a nainstalován software, prob�hl sb�r dat, který je 
pr�b�žn� aktualizován. Nepoda�ilo se zajistit výkonn�jší po�íta�, 
nebo	 žádost o dotaci nebyla akceptována v plné výši. Data jsou 
zpracovávána na po�íta�ích, které má ICM k dispozici. 

  
Opat�ení 4.3. Zajišt�ní sb�ru, zpracování a pravidelné aktualizace relevantních informací 

 
Stav opat�ení: napln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Byly vytvo�eny a aktualizovány dotazníky pro poskytovatele, 
prob�hl sb�r dat. Ke sb�ru dat byli angažováni externí 
spolupracovníci s ohledem na fakt, že bylo nutné p�ipravit nový 
soubor informací na základ� sb�ru dat z terénu do jednoho m�síce. 
Doposud sbírané informace jsou výsledkem n�kolikaleté práce a 
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jsou aktualizovány v pr�b�hu celého roku. 
  

Opat�ení 4.4. Pr�b�žná a cílená prezentace Informa�ního centra mládeže jako zdroje 
informací 
 
Stav opat�ení: napln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Zm�nou vzhledu webových stránek Domu d�tí a mládeže (DDM) 
Olomouc bylo zvýrazn�no informa�ní centrum mládeže. Webová 
stránka je již za�azena do adresá�e celostátní sít� ICM. ICM je 
napojeno na sí	 informa�ních center obcí Olomouckého kraje, kde 
jsou pr�b�žn� vym��ovány a aktualizovány informace. Dále 
budou rozesílány na všechny kontakty z adresá�e poskytovatel� 
sociálních služeb a dojde k napojení na další kontakty 
poskytovatel� v našem kraji. Další formou propagace jsou 
informa�ní letáky distribuované ve m�st�. Z pr�b�žného 
vyhodnocování návšt�vnosti a zájmu o informace vyplynulo, že 
vlivem cílené propagace došlo k posunu v zájmu o informace        
o sociálních službách. 
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B) OB�ANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 

Manažer pracovní skupiny: PaedDr. Miroslav Pilát 
 
P�ehled definovaných cíl� a opat�ení: 
 
Cíl 1.  Udržení a zkvalitn�ní stávajících sociálních služeb pro osoby se 

zdravotním postižením na území m�sta Olomouce 
Opat�ení 1.1. Služby pro osoby se zrakovým postižením 

 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Poskytování služeb rané pé�e pro rodiny s d�tmi s t�žkým 
zrakovým postižením a kombinovaným postižením. (St�edisko 
rané pé�e SPRP Olomouc),  

- Poskytování služby sociální rehabilitace metodou podporované 
zam�stnávání pro osoby se zrakovým postižením. Službu se 
poda�ilo udržet i p�es nízkou finan�ní podporu ze strany MPSV.  
Nedošlo k p�íprav� projektu vzhledem ke zpožd�ní zahájení 
nového programového období. (SPOLU Olomouc) 

- Realizace kurz� výuky �tení a psaní Braillova bodového písma, 
kurzu prostorové orientace a samostatného pohybu, výuka psaní   
na klávesnici, výuka vlastnoru�ního podpisu, kurz sebeobsluhy, 
psychoterapie, rekondi�ní pobyty, zajiš	ování studentských 
odborných praxí, organizace dvou dovednostních sout�ží (sout�ž 
ve �tení a psaní Braillova bodového písma a sout�ž v sebeobsluze). 
(Tyfloservis, o.p.s.) 

- Poskytování sociálního poradenství, sociální rehabilitace, 
tlumo�nických služeb, sociáln� aktiviza�ních služeb pro osoby    
se zdravotním postižením, otev�ení poradenského centra. (o.s. 
LORM) 

- Byla p�ipravena a podána žádost o dotaci MPSV formou                
3 projekt� na sociální služby, byl  p�ipraven a podán projekt 
Barevné tóny (multimediální publikace) na Ministerstvo kultury, 
byl podán projekt u r�zných nadací na získání prost�edk� na 
po�ízení vozidla, navázána spolupráce s poradenskou spole�ností 
PROMACO, byl uspo�ádán benefi�ní koncert pod záštitou 
primátora m�sta Olomouce, ú�ast na týdnu duševního zdraví, 
uspo�ádání výstavy „�ím chci být“, která byla sou�ástí informa�ní 
kampan� v rámci projektu Podpora zam�stnatelnosti zrakov� 
postižených, byly upraveny a vybaveny prostory samostatného 
st�ediska na Kmochov� ulici v Olomouci. (TyfloCentrum, o.p.s.) 

 
Opat�ení 1.2. Služby pro osoby s t�lesným postižením 

 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení: 

- Poskytování služby sociální rehabilitace metodou podporované 
zam�stnávání pro osoby s t�lesným postižením. Službu se poda�ilo 
udržet i p�es nízkou finan�ní podporu ze strany MPSV.  Nedošlo 
k p�íprav� projektu vzhledem ke zpožd�ní zahájení nového 
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programového období. (SPOLU Olomouc) 
- Poskytování nep�etržité osobní asistence. (Spolek Trend 

vozí�ká�� Olomouc) 
- Poskytování sociáln� právního poradenství pro osoby se 

zdravotním postižením, zajišt�ní chodu poradny pro uživatele 
sociálních služeb, provoz handicap help linky. (Centrum               
pro zdravotn� postižené OK) 

- Provozování služby p�eprava osob na invalidním vozíku. (Charita 
Olomouc – PONIV) 

- Realizace plavání, PC kurzy, sociální poradenství, divadlo, 
rekondice, sportovní dny, d�tské akce. (Svaz t�lesn� postižených 
v �R) 

 
Opat�ení 1.3. Služby pro osoby se sluchovým postižením 

 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení: 

- Poskytování služeb rané pé�e rodinám d�tí se sluchovým a 
kombinovaným postižením – zachování rozsahu a kvality 
stávajících služeb.  (St�edisko rané pé�e Tamtam Olomouc) 

- Poskytování služby sociální rehabilitace metodou podporované 
zam�stnávání pro osoby se sluchovým postižením. Službu se 
poda�ilo udržet i p�es nízkou finan�ní podporu ze strany MPSV.  
Nedošlo k p�íprav� projektu vzhledem ke zpožd�ní zahájení 
nového programového období. (SPOLU Olomouc) 

- V rámci projektu BBO došlo k odstran�ní komunika�ních bariér 
v pobytových za�ízeních pro seniory se sluchovým postižením – 
Olomouc Chválkovice a Zikova ul. (instalace sv�telných 
signalizací bytových zvonk�, induk�ních smy�ek a sluchátek 
k zesílení poslechu reprodukovaného zvuku). (Oblastní unie 
neslyšících Olomouc) 

- Poskytování sociálního poradenství, sociální rehabilitace, 
tlumo�nických služeb, sociáln� aktiviza�ních služeb pro osoby     
se zdravotním postižením, otev�ení poradenského centra. (o.s. 
LORM) 

 
Opat�ení 1.4. Služby pro osoby s kombinovaným postižením 

 
Stav opat�ení: napln�no . 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení: 

- Poskytování služby sociální rehabilitace metodou podporované 
zam�stnávání pro osoby s kombinovaným postižením, Tranzitní 
program pro žáky s kombinovaným postižením, kte�í navšt�vují 
poslední ro�níky základních a praktických škol.  Službu se 
poda�ilo udržet i p�es nízkou finan�ní podporu ze strany MPSV.  
Nedošlo k p�íprav� projektu vzhledem ke zpožd�ní zahájení 
nového programového období. (SPOLU Olomouc) 

- St�edisko podpory integrace SPOLU Olomouc poskytuje osobám 
s kombinovaným postižením aktiviza�ní, rozvojové a volno�asové 
programy. Jde o kurzy výuky práce na PC, kurzy zvyšující 
pracovní a sociální dovednosti, volno�asové aktivity. (SPOLU 
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Olomouc) 
- Poskytování sociáln� právního poradenství pro osoby                   

se zdravotním postižením, zajišt�ní chodu poradny pro uživatele 
sociálních služeb, provoz handicap help linky. (Centrum pro 
zdravotn� postižené OK) 

- Poskytování sociálního poradenství, sociální rehabilitace, 
tlumo�nických služeb, sociáln� aktiviza�ních služeb pro osoby se 
zdravotním postižením, otev�ení poradenského centra. (o.s. 
LORM) 

- P�ipraveny a podány projekty na získání financí na provoz a služby 
- zkvalitn�ní, projekty na zkvalitn�ní  rehabilita�ní pé�e – získána 
finan�ní pomoc na ví�ivou vanu, volno�asových aktivit – získána 
pomoc na realizaci letních tábor�, osobní asistenci pro d�ti 
s autismem, poruchami chování, budování chrán�ného bydlení – 
p�esunuto na rok 2008, projekty na vybavení a provoz chrán�ného 
bydlení – vypracování a podání v roce 2008, projekt z roku 2007 
nadací nepodpo�en. (Jitro o.s.) 

 
Opat�ení 1.5. Služby pro osoby s civiliza�ním onemocn�ním 

 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení: 

- Poskytování sociáln� právního poradenství pro osoby                    
se zdravotním postižením, zajišt�ní chodu poradny pro uživatele 
sociálních služeb, provoz handicap help linky. (Centrum pro 
zdravotn� postižené OK) 

- Realizace rekondi�ních pobyt�, rehabilita�ních cvi�ení, 
hipoterapie. (ROSKA Olomouc) 

- Realizace rekondi�ních pobyt� pro kardiaky, rehabilita�ní cvi�ení 
pro respiriky a kardiaky, p�ednášková �innost, zájezdy, vycházky. 
(Svaz postižených civiliza�ními chorobami) 

 
Cíl 2. Zlepšení kapacity a zvýšení dostupnosti vybraných terénních služeb 
Opat�ení 2.1. Zvýšení personální kapacity ve služb� osobní asistence 

 
Stav opat�ení: nenapln�no. 
Opat�ení se prozatím nenapl�uje v souvislosti se zavedením p�ísp�vku      
na pé�i, kdy n�kte�í uživatelé využívají k poskytování služeb rodinné 
p�íslušníky. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení: 

- zvýšení kapacity této služby nebylo možné z d�vodu prostorových 
a personálních. (SPOLU Olomouc) 

- S ú�inností zák. 108/06 Sb. o sociálních službách nebylo zvýšení 
kapacity osobní asistence zatím pot�ebné, po 1.1.2007 došlo 
k do�asnému poklesu zájmu uživatel�, v pr�b�hu roku zájem op�t 
nar�stal. (Spolek Trend vozí�ká�� Olomouc) 
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Opat�ení 2.2. Zvýšení personální kapacity v tlumo�nických službách pro neslyšící osoby 
 
Stav opat�ení: nenapln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení: 

- V roce 2007 nedošlo k realizaci tohoto opat�ení, nebo	 nebyly 
vyhlášeny další granty z EU na r. 2007 – 2013. (Oblastní unie 
neslyšících Olomouc) 

 
Opat�ení 2.3. Rozší�ení služeb rané pé�e pro rodiny s d�tmi se zrakovým, sluchovým a 

kombinovaným postižením 
 
Stav opat�ení: napln�no . 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Zvyšování personální kapacity v roce 2007 se nepoda�ilo, byl 
pouze získán projekt z nadace O2 na rozší�ení kapacity, který se 
bude realizovat v roce 2008. Norské fondy nevyšly, bude se žádat 
v další výzv�. Došlo ke zvyšování informovanosti širší i odborné 
ve�ejnosti o službách rané pé�e a specificích vývoje dít�te 
s konkrétním typem postižení formou prezenta�ní a osv�tovou. 
Došlo k rozší�ení p�j�ovny speciálních pom�cek, hra�ek a 
literatury (realizováno z projektu NF �R Sv�tluška). Po�ízení a 
pronájem vozidla - získána dv� vozidla Nadace Leontýna, Sociální 
auto-firma Kompakt s.r.o. (St�edisko rané pé�e SPRP Olomouc) 

- Došlo k zajišt�ní bezbariérových prostor dostupných pro uživatele 
(p�est�hování organizace), rozší�ení p�j�ovny speciálních 
pom�cek a hra�ek pro p�íjemce služeb, rozší�ení p�j�ovny odborné 
literatury pro p�íjemce a poskytovatele, po�ízení vozidla             
pro zajišt�ní terénních služeb, došlo k rozší�ení kapacity týdenních  
pobytových kurz� pro setkání rodin z Moravy s cílenou speciáln� 
pedagogickou prací s dít�tem a jeho rodinou zam��enou                
na posílení kompetencí a znalostí rodin, došlo k rozší�ení nabídky 
služeb pro rodiny d�tí se sluchovým a kombinovaným postižením 
na Olomoucku. (St�edisko rané pé�e Tamtam Olomouc) 

 
Opat�ení 2.4. Zvýšení kapacity p�epravy pro lidi s t�lesným handicapem 

 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Kapacitu služby PONIV se poda�ilo navýšit již na podzim 2006. 
Charita Olomouc získala nové vozidlo darem z Fondu Globus, 
následn� prob�hla úprava vozu pro vozí�ká�e. P�estože již bylo 
toto opat�ení napln�no, Charita Olomouc – PONIV se dostala              
do potíží s financováním této služby, proto dne 25.6.2007 svolala 
tiskovou konferenci, kde oznámila ukon�ení této �innosti.                  
Na základ� tohoto prob�hlo jednání v�cn� p�íslušného nám�stka 
primátora SmOl a zástupce odboru sociálních služeb a 
zdravotnictví MmOl se zástupci Charity Olomouc a Spolku Trend 
vozí�ká�� Olomouc, jehož cílem bylo nalézt náhradní �ešení. 
Charita Olomouc poskytuje nyní tuto službu komer�n�, ale pouze 
s jedním vozidlem v omezenou provozní dobu. Pracovní skupina 
Ob�ané se zdravotním postižením považuje napl�ování tohoto 
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opat�ení za prioritní. 
 

Cíl 3. Rozvoj služeb podporujících pracovní uplatn�ní osob se zdravotním 
postižením žijících na území m�sta Olomouce 

Opat�ení 3.1. Rozvoj služby Podporované zam�stnávání 
 
Stav opat�ení: rozpracováno. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- V pr�b�hu roku 2007 nedošlo k rozvoji služby Podporované 
zam�stnávání. Vzhledem k omezenému množství finan�ních 
prost�edk� docházelo spíše k jejímu útlumu, který se pln� projeví 
zejména na po�átku roku 2008. D�vodem je slabá finan�ní 
podpora služby ze strany MPSV a zpožd�ní zahájení nového 
programového období projekt� financovaných EU. (SPOLU 
Olomouc) 

- Realizace projektu „Nau�ím T� chytat ryby“ – projekt byl ukon�en 
k 30. 6. 2007. (Spolek Trend vozí�ká�� Olomouc) 

 
Opat�ení 3.2. Aktivní oslovování potenciálních zam�stnavatel� za   ú�elem vyhledávání a 

podpory vzniku pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- V pr�b�hu roku 2007 prob�hla mediální kampa� zam��ená    
na diskriminaci zdravotn� postižených a romského etnika na trhu 
práce v rámci projektu „Práce je tu dost…“, který byl 
spolufinancován Nadací pro rozvoj ob�anské spole�nosti 
z programu Transition Facility 2004. Kampa� probíhala formou 
leták� umíst�ných v prost�edcích MHD v Olomouci, v regionálním 
vysílání TV Morava byly odvysílány televizní spoty, stejné spoty 
byly promítány v kinech olomouckého kraje, rozhlasové spoty 
byly vysílány stanicemi Rádio Apollo a Rádio Hity, byly zaslány 
letáky 4 000 zam�stnavatel�m v olomouckém kraji, v m�síci 
�ervnu prob�hla záv�re�ná konference. Pracovní skupina „Ob�ané 
se zdravotním postižením“ se usnesla na tom, že v aktivním 
oslovováním budou dot�ené organizace pokra�ovat. (SPOLU 
Olomouc) 

- Aktivity v rámci tohoto opat�ení nejsou �ešeny v rámci 
samostatného projektu (nebyly nové výzvy ze SF EU), ale v rámci 
opat�ení 3.1. Rozvoj služby Podporované zam�stnávání, následn� 
pak v rámci opat�ení 3.4. Poradenství pro osoby se zdravotním 
postižením žijících na území m�sta Olomouce. (Spolek Trend 
vozí�ká�� Olomouc) 

 
Opat�ení 3.3. Rozvoj podp�rných program� pro osoby se zdravotním postižením žijících na 

území m�sta Olomouce 
 
Stav opat�ení: napln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení: 

- Realizace projektu „BezBariérové Byre“ – projekt byl ukon�en 
k 31. 8. 2007. Realizace akce „Mikuláš p�ijede na vozíku“. 
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(Spolek Trend vozí�ká�� Olomouc) 
- Realizace vzd�lávání v práci s informa�ními technologiemi 

(po�íta�e, tiskárny, kopírky, faxy, telefony, skartova�ky), kurzy 
znakové �e�i, nácvik sociálních dovedností. (Oblastní unie 
neslyšících Olomouc) 

- Realizace kurzu Základy práce s PC, vytvo�ení a realizace kurzu 
Sociálních a pracovních dovedností, vytvo�ení a realizace kurzu 
Základy administrativy. (o.s. InternetPoradna.cz) 

- Zajišt�ní sociální rehabilitace, výuka Braillova písma, Lormovy 
abecedy, taktilního znakového jazyka, aj., doprovod, sebeobsluha, 
pracovní rehabilitace, p�ed�ítání. (o.s. LORM) 

 
Opat�ení 3.4. Poradenství pro osoby se zdravotním postižením žijících na území m�sta 

Olomouce 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení: 

- Poradenství pro osoby se zdravotním postižením je nedílnou 
sou�ástí  poskytovaných služeb. Poradenství je poskytováno nejen 
uživatel�m služeb, se kterými je uzav�ena smlouva na jejich 
poskytování, ale i zájemc�m o služby SPOLU Olomouc, kte�í jsou 
za�azeni v po�adníku zájemc� o službu, p�ípadn� lidem, kte�í 
nespadají do cílové skupiny nebo cht�jí využít jiné služby, než 
nabízí organizace. Není vytvo�en ryze poradenský program. 
(SPOLU Olomouc) 

- V rámci projektu NEKUK? (Nevíš kudy kam?) je poskytováno 
odborné poradenství a p�j�ovna kompenza�ních pom�cek. 
(Spolek Trend vozí�ká�� Olomouc) 

- Poskytování sociálního poradenství, vy�ešení provozu internetové 
kavárny, spole�né aktivity se St�ediskem rané pé�e Tamtam 
Olomouc. (Oblastní unie neslyšících Olomouc) 

- Poskytování sociáln� právního poradenství pro osoby                    
se zdravotním postižením, zajišt�ní chodu poradny pro uživatele 
sociálních služeb, provoz handicap help linky. Došlo k p�íprav� 
projektu, došlo k p�est�hování organizace do nových 
bezbariérových prostor, spolupráce s NRZP na projektu 
poradenství uživatel�m sociálních služeb. (Centrum pro 
zdravotn� postižené OK) 

- Vytvo�ení kamenné poradny poskytující doprovod p�i uplat�ování 
práv a povinností. (o.s. InternetPoradna.cz) 

- Poskytování sociálního poradenství. (o.s.LORM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 13

C) SENIO�I 
 
Manažer pracovní skupiny: PhDr. Jana Tomášková 
 
P�ehled definovaných cíl� a opat�ení: 
 
 Cíl 1. Domov pro seniory – p�íprava podklad� pro rozhodování o z�ízení 

nového domova s odd�lením se zvláštním režimem a odleh�ovacími 
službami 

Opat�ení 1.1. P�íprava podklad� pro rozhodování o vzniku nového za�ízení 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- MmOl a skupina KP: v listopadu a prosinci 2007 byl zmapován 
zájem o domov pro seniory a odd�lení se zvláštním režimem a 
odleh�ovacími službami na základ� dotazníkového šet�ení,                 
ze kterého vyplynulo, že je zájem o z�ízení výše uvedených služeb 
na území m�sta Olomouce. Zahájeny práce na zpracování zprávy 
z dotazníkového šet�ení, která bude dokon�ena v lednu – únoru 
2008. Zpráva bude p�edložena nám�stkovi primátora RNDr. 
Ladislavu Šnevajsovi, p�íp. RMO. 

- Sociální služby pro seniory Olomouc: je zpracována studie     
na �ešení tohoto problému nadstavbou a dále Koncepce na �ešení 
reprofilizace 2 pater stávajícího chrán�ného bydlení. V zá�í 2007 
byl s touto možností seznámen nám�stek primátora RNDr. 
Ladislav Šnevajs a v listopadu 2007 byla taktéž seznámena RMO. 

 
Cíl 2. Poskytování pobytových služeb senior�m v za�ízeních sociálních 

služeb ve m�st� Olomouci 
Opat�ení 2.1. Rozvoj stávajících pobytových služeb v za�ízení sociálních služeb ve m�st�: 

v Penzionu a Domov� d�chodc� ve Chválkovicích a  Penzionu pro d�chodce 
na Zikov� ulici. Podpora klubové �innosti senior�. 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- V DD a DPD Chválkovice se rozvinula služba ošet�ovatelská pé�e 
a v chrán�ném bydlení se prohlubuje kontakt s dobrovolníky apod.   

- Sociální služby pro seniory Olomouc: Pobytová služba – 
chrán�né bydlení – spl�uje požadavky Zákona o sociálních 
službách a nadále rozvíjí aktiviza�ní �innost uživatel� a zlepšuje  
jejich podmínky bydlení. Od 1. 4. 2007 poskytují služby i ve dnech 
pracovního klidu. 

 
Opat�ení 2.2. Týdenní stacioná� - podpora vzniku nového za�ízení ve m�st� 

 
Stav opat�ení: nenapln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení: 

- MmOl a skupina KP: v listopadu a prosinci 2007 byl zmapován 
prost�ednictvím dotazníkového šet�ení zájem o týdenní stacioná�, 
ze kterého vyplynul zájem o tento druh služby na území m�sta 
Olomouce. Zahájeny práce na zpracování zprávy z dotazníkového 
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šet�ení, která bude dokon�ena v lednu – únoru 2008. Zpráva bude 
p�edložena nám�stkovi primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi, 
p�íp. RMO. Návrh skupiny je následující: 

o vy�kat na zkušenosti Pamatová�ku z denního centra, 
o vy�kat na zkušenosti Sociálních služeb z denního centra, 

uvidíme požadavky klient�, zatím do 18.00 hod. 
Ob� organizace b�hem svého p�sobení mohou dob�e zmapovat, 
zda stávající klienti by m�li zájem o týdenní stacioná�. 

 
Opat�ení 2.3. Podpora a rozvoj dobrovolnických služeb v Domov� d�chodc� a Penzionech 

pro d�chodce 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení: 

- JIKA: organizace JIKA zmapovala pot�eby jednotlivých za�ízení 
pro seniory, p�ipravila propaga�ní materiály a vytipovala a 
p�ipravila formou školení dobrovolníky. Dále vykonávala 
dobrovolnickou �innost v organizaci Sociální služby pro seniory 
Olomouc. 

- DD a DPS Chválkovice: dobrovolnickou službu v DD a DPS 
Chválkovice realizuje Maltézská pomoc o.p.s.. Nejprve si 
p�edstavitelé organizací dohodli a vyjasnili  možnosti zapojení 
dobrovolník�. Dále se organizace Maltézská pomoc zam��ila                
na propagaci a získávání dobrovolník�, které vzd�lávala v kurzech 
pro dobrovolníky. Dobrovolníci každý m�síc absolvovali 
supervize. Maltézská pomoc se zam��ila na akreditaci 
dobrovolnického programu dle zákona o dobrovolnické služb�.  

- Sociální služby pro seniory Olomouc: spolupráce s Maltézskou 
pomocí a JIKOU, je plánováno rozši�ování dobrovolník� 
v organizaci. V organizaci Sociální služby pro seniory Olomouc 
byla dobrovolnická služba využívána p�edevším v terénních 
službách a v Centru denních služeb.  

- Maltézská pomoc o.p.s: spolupráce s organizací Sociální služby 
pro seniory p.o., spolupráce s Pamatová�kem na odleh�ovacích 
službách a v DD a DPS Chválkovice. Realizace za�ala od podzimu 
2007 díky novele zákona o soc. službách. 

 
Opat�ení 2.4.  P�íprava podklad� pro transformaci Domova d�chodc� a penzionu 

Chválkovice a Penzionu pro d�chodce a pe�ovatelské služby Olomouc 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení: dle zákona 108/2006 Sb. 
o sociálních službách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, transformovala výše 
uvedená za�ízení své služby od roku 2007 následovn�: 

- DD a DPS Chválkovice: Domov – penzion pro d�chodce byl 
v roce 2007 transformován na Chrán�né bydlení a Domov 
d�chodc� na Domov pro seniory. 

- Sociální služby pro seniory Olomouc: Penzion pro d�chodce byl 
v roce 2007 transformován do chrán�ného bydlení. 
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Cíl 3. Rozvoj terénních služeb pro seniory 
Opat�ení 3.1. Udržitelnost a rozvoj služeb v klubech pro d�chodce z�ízených i provozovaných 

statutárním m�stem Olomouc 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  
- SmOl: na území statutárního m�sta Olomouce je z�ízeno a 

provozováno 14 klub� pro seniory (d�íve kluby pro d�chodce) a           
1 klubovna. Organiza�n� je provoz klub� pro seniory zajiš	ován 
prost�ednictvím odboru sociálních služeb a zdravotnictví, odd�lením 
služeb senior�m a ob�an�m se zdravotním postižením. V klubech je 
provozována spole�enská, kulturní a zájmová �innosti pro seniory a 
ob�any se zdravotním postižením. V roce 2007 bylo opat�ení 
napl�ováno následovn�: 

o Zajišt�ní provozu a podpora �inností 14 Klub� pro seniory 
(dále jen KS) v Olomouci. 

o Modernizace jednotlivých KS (stavba a vybavení KS 
Chomoutov, nákup vodních lázní do �ty� výdejen stravy v KS, 
nákupy drobných provozních prost�edk�). 

o Po�ádání tane�ní veselice a pravidelných tane�ních kurz�            
pro seniory – aktivizace senior�. 

o Po�ádání zájezd� pro seniory na Dlouhé Strán� (4x) a Ba	�v 
kanál, Milotice (2x). 

o Aktivní �innost jednotlivých KS dle zájmu �len� (výlety, 
kulturní akce, p�ednášky apod.). 

o Získání sklepních prostor na Fischerov� ulici za ú�elem z�ízení 
klubovny pro seniory. 

o Zm�na názvu Kluby pro d�chodce na Kluby pro seniory – 
06/2007. 

o Vybudování bezbariérového WC v DPS na ul. Erenburgov� 
v�etn� nov� vybudované místnosti pro ve�ejný internet, tudíž 
klubovna pro seniory m�že od p�est�hování PC do nových 
prostor sloužit k setkávání senior�. 

 
- Sociální služby pro seniory Olomouc: do klub� pro seniory je 

dovážen ob�d pro zájemce. Další služby nelze organizací poskytnout, 
nebo	 kluby pro seniory nejsou náplní zákona o sociálních službách. 

 
Opat�ení 3.2. Udržitelnost a rozvoj pe�ovatelských, ošet�ovatelských a asisten�ní služeb 

 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:   
- �eskomoravská provincie KSP: do projektu „Pe�ovatelská služba 

Domova sv. Norberta“ byla za�len�na �ást p�vodního samostatného 
projektu, který ale neodpovídá novému zákonu o sociálních službách. 
Tím se navýšil po�et uživatel�, kte�í nepot�ebují jiné služby, než 
zajišt�ní odb�ru stravy – ob�d�. K 30. 7. 2007 došlo ke spojení dvou 
p�vodních projekt�: Domov sv. Norberta – pe�ovatelská služba a 
Centrum denních služeb v návaznosti na zákon �. 108/2006 Sb.           
o sociálních službách. Zaregistrován projekt Pe�ovatelská služba 
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Domova sv. Norberta, provozovatel z�stává �eskomoravská provincie 
Kongregace sester premonstrátek a z�stávají platné všechny aktivity. 
Projekt byl oproti Centru denních služeb „odleh�en“ o pracovní síly, 
které se nevztahují k poskytování pé�e, konkrétn� o práci dvou 
kucha�ek. Tím došlo k celkové úspo�e náklad�. Poskytování 
pe�ovatelské služby mimo Domov sv. Norberta, jedná se o jednu 
rodinu, kde jsou dva uživatelé. 

- Charita Olomouc: Charitní ošet�ovatelská a pe�ovatelská služba - 
Charita Olomouc poskytuje ošet�ovatelskou službu v domácím 
prost�edí 98 uživatel�m a pe�ovatelskou službu 95 uživatel�m. 
Kapacita za�ízení je 40 návšt�v v ošet�ovatelské služb� a 30 návšt�v 
denn� v pe�ovatelské služb�. Postupn� Charita Olomouc rozši�uje své 
služby i na vesnice. Služba se poskytuje celodenn� v�. víkend� a 
svátk�. 

- POMADOL s. r. o.: zajiš	oval p�evážn� ošet�ovatelské úkony 
hrazené zdravotními pojiš	ovnami. Od 1. 7. 2007 nabízí i pe�ovatelské 
úkony. Tato služba se pomalu rozvíjí. Mají zam�stnané 3 pe�ovatelky, 
na jejichž mzdy získali dotaci od SmOl na základ� projektu na rozjezd 
pe�ovatelské služby, nyní jsou již pe�ovatelky placené z plateb 
klient�. Od 1. 7. 2007 p�ešla fyzická osoba Ta	ána Sklenáková                
na právnický subjekt POMADOL s.r.o. 

- Sociální služby pro seniory Olomouc: pe�ovatelská služba je 
zajiš	ována dle požadavk� žadatel� o tento druh služby. Zatím se 
nemusí tvo�it po�adníky a sta�í stávající kapacitu zajiš	ovat. 
Poskytování služeb je rozší�eno i na dny pracovního klidu a odpolední 
hodiny. 

- Domácí ošet�ovatelská pé�e J. Pospíšilová: v roce 2007 byla 
v�nována pozornost prezentaci organizace u praktických léka��, 
léka��m byly poskytnuty letáky s nabídkou služeb, aby o existenci 
za�ízení mohli informovat své pacienty. Díky této propagaci vzrostl 
po�et ošet�ovaných klient�. Zdravotní pé�e p�edstavuje provád�ní 
nejr�zn�jších ošet�ovatelských úkon�, které závisí na indikaci 
praktických léka�� (aplikace injekce, u�í klienta pracovat s inzulínem, 
dodržovat dietu, provádí odb�ry biologického materiálu, provád�jí 
p�evazy, aplikace tišících prost�edk� u onkologicky nemocných). 
Zdravotní pé�i organizace poskytuje denn�, i o sobotách, ned�lích a 
svátcích. 

 
Opat�ení 3.3. Rozvoj a podpora dobrovolnických služeb 

 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  
- JIKA: uskute�nila nábor dobrovolník� prost�ednictvím propaga�ních 

materiál�, v�etn� náboru ve školách. Dále po�ádala besedy v klubu              
pro seniory na ul. Polská a uskute�nila propagaci dobrovolnictví mezi 
ob�any (�lánek v tisku). 

- Maltézská pomoc o.p.s: spolupráce s organizací Sociální služby              
pro seniory v rámci terénních a ambulantních služeb a s organizací 
Pamatová�ek v rámci odleh�ovacích služeb. Dobrovolnická služba 
Maltézské pomoci se v rámci opat�ení zam��ila na rozvoj terénního 
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dobrovolnického programu „Pomoc pe�ujícím o nemocné (nejen) 
s „Alzheimerovou chorobou“. Zejména se jedná o poskytnutí asistencí 
u klient�, kte�í pot�ebují pé�i a tím dochází k odleh�ení osobám 
každodenn� pe�ujícím o své blízké - nemocné. Dále organizace 
realizovala setkávání pe�ujících. 

 
Opat�ení 3.4. Udržení a rozvoj Centra denních služeb (Denního  pobytu) na Rooseveltov� 

ulici v�etn� zajišt�ní odleh�ovacích služeb 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  
- Sociální služby pro seniory Olomouc: Centrum denních služeb 

nabízí své služby olomouckým ob�an�m a ob�an�m z p�ilehlých 
vesnic. Došlo k rozší�ení kapacity služby a provozní doby od 6.30              
do 18.00 hod. 

 
Opat�ení 3.5. Podpora vzniku tís�ové pé�e 

 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  
- SmOl: v pr�b�hu roku prob�hlo jednání s organizací Život 90 z Prahy, 

která tís�ovou pé�i zajiš	uje v n�kolika m�stech �R a m�la by zájem  
o z�ízení tís�ové pé�e i pro Olomouc. Rok 2007 p�edstavoval spíše 
fázi zjiš	ování podrobností ohledn� provozu a financování tís�ové 
pé�e a podpora vzniku tís�ové pé�e se p�edpokládá v roce 2008. 
P�vodn� projevila zájem o provoz tís�ové pé�e i M�stská policie 
Olomouc, která však tento zám�r z mnoha d�vod� nebude realizovat. 

 
Opat�ení 3.6. Podpora rozší�ení p�ípravy a rozvozu stravy (ob�dy) v Penzionu pro d�chodce a 

pe�ovatelské služb� v Olomouci 
 
Stav opat�ení: nenapln�no. 
- Sociální služby pro seniory Olomouc: na rozší�ení p�ípravy a 

rozvozu stravy by organizace musela nechat zpracovat p�inejmenším 
stavební studii, protože ve stávajících prostorách nelze v�tší po�et 
ob�d� uva�it. Na studii nemají v rozpo�tu peníze a jejich stávající 
z�izovatel nepo�ítá s touto možností. I po zpracování studie by bylo 
nutné zajistit finan�ní prost�edky na rozší�ení provozu pro nové 
zam�stnance, vozidla a další související náklady.  

 
Cíl 4. Podpora nezávislého bydlení, rozvoj služeb a modernizace byt� 

v domech s pe�ovatelskou službou 
Opat�ení 4.1. Vytipování nebytových prostor pro poskytovatele služeb poskytované v DPS 

 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  
- SmOl: manažerka pracovní skupiny KP „Senio�i“ vyzvala v dubnu 

2007 poskytovatele služeb v DPS, aby zaslali své požadavky dle svých 
zkušeností z poskytování služeb v  DPS, tzn., kde chybí prostory a 
zázemí ke kvalitnímu poskytování služeb obyvatel�m DPS - velikost 
daných prostor, lokalita apod. Do �ervence 2007 i p�es opakované 
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výzvy žádný poskytovatel neprojevil zájem o získání dalších prostor 
v DPS.  

- Žádost organizace Sociální služby pro seniory o získání v�tších 
prostor v DPS P�ichystalova pro sociální pracovnici pe�ovatelské 
služby.  

- RMO dne 12. 6. 2007 souhlasila s užíváním nebytového prostoru         
o vým��e 106,90 m² v 1. NP v objektu Fischerova �. 6 odborem 
sociálních služeb a zdravotnictví MmOl, který tento prostor využije 
pro z�ízení klubovny pro seniory.  

 
Opat�ení 4.2. Modernizace a zlepšení vybavenosti stávajících DPS 

 
Stav opat�ení: rozpracováno. 
- SmOl a SNO a. s.: v srpnu 2007 odbor sociálních služeb a 

zdravotnictví MmOl požádal o za�azení požadavk� z tohoto opat�ení 
do rozpo�tu SmOl, Správa nemovitostí Olomouc (dále jen SNO) a.s. 
Ke konci roku 2007 byli kontaktováni obyvatelé DPS  Erenburgova   
za ú�elem zjišt�ní jejich zájmu o vybudování výtahu. Protože v DPS je 
málo byt� a provoz výtahu by byl pro jeho obyvatele finan�n� 
nákladný (cca 300,- K�/m�síc), v�tšina obyvatel domu byla proti jeho 
vybudování. Proto bylo SNO a. s. navrženo, aby finan�ní prost�edky 
vy�len�né na výtah byly využity pro p�estavbu sklepních prostor 
v DPS Fischerova, ve kterých by vznikla nová klubovna pro seniory    
i se sociálním za�ízením a kuchy�kou. P�estavba bude zrealizována 
v roce 2008. V DPS na ul. Erenburgova vym�nila SNO a. s. okna a 
zateplovala fasádu a v dalších DPS docházelo k drobným opravám 
v bytech. 
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D) OB�ANÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 
 
Manažer pracovní skupiny: PhDr. Vlasta Krosesková 
 
P�ehled definovaných cíl� a opat�ení: 

 
Cíl 1. Rozvoj program� samostatného a chrán�ného bydlení 
Opat�ení 1.1. Evidence ob�an� s mentálním postižením se zájmem o chrán�né bydlení 

 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  
- byl vypracován  návrh dotazníku pro zjišt�ní zájmu ob�an� 

s mentálním postižením o chrán�né bydlení. Na vypracování návrhu 
nebyly zapot�ebí finan�ní prost�edky. Po schválení návrhu dotazníku 
bylo provedeno šet�ení, které zajiš	ovalo SPOLU Olomouc. 

 
Opat�ení 1.2. Podpora samostatného bydlení 

 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  
- ÚSP Klí� a SmOl : na podzim 2007 prob�hlo jednání, kterého se 

zú�astnili: nám. prim. RNDr. Ladislav Šnevajs, �editel ÚSP Klí� 
PaedDr. Petr Matuška, Ph.D, vedoucí OSSZ PaedDr. Miroslav Pilát, 
nám�stek �editele Správy nemovitostí Olomouc (dále jen SNO) a.s. 
RNDr. Josef Kaštil, PhDr. Jana Tomášková, PhDr. Vlasta Krosesková. 
Na této sch�zce bylo domluveno, že ze strany vedení m�sta a SNO a.s. 
je podpora pro �ešení chrán�ného bydlení vy�len�ním vhodného bytu 
z fondu m�stských byt� v p�ípad�, že vhodný byt bude volný. Je však 
nutné tuto záležitost projednat s vedením Olomouckého kraje. RNDr. 
Šnevajs doporu�uje jednání s nám�stkyní hejtmana MUDr. Jitkou 
Chalánkovou. ÚSP Klí� je schopno žádost do  fond� EU vypracovat 
nebo si nechat vypracovat – nemá však na toto finance v rozpo�tu. 
Službu podporovaného bydlení by realizovali pro své klienty,             
po dalších debatách možná i pro klienty dalších organizací. 

- SPOLU Olomouc: v sou�asné dob� vyhledává vhodné prostory          
pro samostatné bydlení.  

 
Opat�ení 1.3. Chrán�né bydlení – rozší�ení reziden�ní kapacity odd�lení týdenního a 

celoro�ního provozu 
 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  
- V �íjnu 2006 byla zapo�ata rekonstrukce prostor na Dolní Hej�ínské 

28. Provoz nového odd�lení je p�edb�žn� naplánován od dubna 2008 – 
pravd�podobný po�et klient�: 25. P�estože se opat�ení nazývá 
chrán�né bydlení, jedná se o domov pro osoby se zdravotním 
postižením. 
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Opat�ení 1.4. Chrán�né bydlení pro mentáln� a zdravotn� postižené ob�any 
 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  
- D�tské centrum 1990: napln�ní opat�ení stále plánuje. P�ipravuje 

podklady pro výzvu do fond� EU –  spolupracuje s firmou, která 
p�ipraví žádost do p�edpokládané výzvy. 

 
Cíl 2. Podpora zam�stnávání osob s mentálním postižením 
Opat�ení 2.1. Rozvoj podporovaného zam�stnávání 

 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  
- V roce 2007 bylo v  programu TRANZIT 12 uživatel� (praxe             

na r�zných pracovištích) a v rámci projektu Rozvoj agentur PZ 
hrazeného z ESF 17 uživatel�, z nichž 8 je zam�stnáno na otev�eném 
trhu práce. 

 
Opat�ení 2.2. P�íprava prost�edí pro vznik voln� p�ístupné chrán�né dílny pro osoby 

s mentálním postižením 
 
Stav opat�ení: nenapln�no. 
- Žádná z organizací, p�edpokládaných realizátor� opat�ení, se 

napl�ováním tohoto opat�ení dosud neza�ala zabývat, opat�ení bylo 
opakovan� prodiskutováno na sch�zkách pracovní skupiny KP 
„Ob�ané s mentálním postižením“. 

 
Opat�ení 2.3. Podp�rné programy 

 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  
- Od �ervence 2006 probíhají v rámci akce ÚŽAS 4 kurzy, které budou 

pokra�ovat až do 30.6.2008. V roce 2007 prob�hly 2 pololetní kurzy 
Rozvoje pracovních dovedností, 2 pololetní kurzy Základy PC,  
pr�b�žn� probíhal Individuální podp�rný program. Kurz� se 
zú�astnilo 50 uživatel�. V rámci podp�rných program� probíhají tyto 
pololetní kurzy: 
o Rozvoj pracovních dovedností – skupinový kurz, 2x týdn� 1,5 hod. 

(15 uživatel�). 
o Rozvoj pracovních dovedností – individuální kurz, dle pot�eby 

uživatele (12 uživatel�). 
o Základy práce s PC – skupinový kurz, 1x týdn�, 1,5 hod.                

(8 uživatel�). 
o Spolupráce s APZ SPOLU Olomouc , Ú�adem práce Olomouc.  

 
Cíl 3. Socioterapeutické �innosti a celoživotní vzd�lávání 
Opat�ení 3.1. Socioterapeutické �innosti 

 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  
- SPOLU Olomouc: nabízí lidem s mentálním postižením pravidelné 
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odpolední kurzy (plavání, výtvarný, Slovem básni�kou, písni�kou, 
Neználek, Tane�ní, sportovní, Drama	ák), jednodenní i vícedenní 
akce. V 2007 se akcí zú�astnilo 60 uživatel�. 

- Ob�anské sdružení „Jdeme autist�m naproti – Olomouc o.s.“ (dále  
jen  JAN – Olomouc o.s.) se zapojilo do napl�ování opat�ení, p�estože 
se nepodílelo na jeho stanovování. Toto opat�ení bude JAN – 
Olomouc o.s. napl�ováno prost�ednictvím programu „Sociáln� 
aktiviza�ní služby pro d�ti s poruchou autistického spektra a jejich 
rodiny“.  JAN – Olomouc o.s. získalo v �íjnu  díky  podpo�e  SmOl   
prostory  se  zvýhodn�ným pronájmem  v KD   Žerotín na ulici  
Slovenská 5 v Olomouci. JAN – Olomouc o.s.  obdrželo  grant  
od  NROS, sbírkového  projektu: Pomozte d�tem! Grant  ve  výši  
150 000,- K�  bude využit na  realizování  projektu „Možnost  volby“ 
(na  období  1.11. 2007 -  31.10. 2008 ). Z t�chto  prost�edk� bylo 
možné  uhradit  mzdu pro jednoho  pracovníka  na  HPP. Od  listopadu  
probíhají  pravideln�  tyto aktivity: 
o  pohybový  kurz:   1  x  týdn�  1  hod.           (  9 uživatel� ) 
o  Individuální kurz: 10  x  týdn�   1,5 – 2  hod.  ( 11 uživatel� ) – 

dít�  s poruchou autistického  spektra  se  kurzu  bu
  ú�astní  
individuáln� nebo �ast�ji se  svým  zdravým  sourozencem, pokud  
se  kurzu  ú�astní  více  d�tí, snaží  se  JAN – Olomouc o.s.             
o  vytvo�ení  menší  skupinky  d�tí, aby  se postižené d�ti 
vzájemn�  svými  rituály  nerušily  a  nevystavovaly tak  stresovým 
situacím. Kurzy probíhají  b�hem celého  dne.  

- Cílem výše  uvedených  aktivit  je  osobnostní  rozvoj  dít�te, 
adaptace  na  nové prost�edí  a  osoby  a  integrace  postižených  
d�tí  do  spole�nosti. 

 
Opat�ení 3.2. Celoživotní vzd�lávání 

 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Toto opat�ení je napl�ováno probíhajícím kurzem Aktivního 
sociálního u�ení (ASU), který probíhá nep�etržit� od února 2006. 
Kurzy jsou pololetní, konají se 2x týdn� od 8,00 do 14,00 hodin 
v prostorách SPOLU Olomouc a Domu d�tí a mládeže Olomouc. 
Kurz je rozd�len na �ást vzd�lávací, dramaterapeutickou a ob�d. 
V sou�asné dob� dochází do kurzu ASU 10 uživatel� na každý 
kurz. Za rok 2007 se jej zú�astnilo 20 uživatel�. 

 
Cíl 4. Podpora rodiny 
Opat�ení 4.1. Informa�ní služby 

 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Organizace zabývající se napl�ováním tohoto opat�ení poskytují 
svým klient�m sociální poradenství.  

- Informace o programech SPOLU Olomouc jsou vyv�šeny                   
na nást�nkách Agentury podporovaného zam�stnávání SPOLU 
Olomouc, ÚP Olomouc, Univerzity Palackého Olomouc, Domu 
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d�tí a mládeže Olomouc. 
- Ob�anské sdružení „Jdeme autist�m naproti – Olomouc  o.s.“   

(dále jen JAN Olomouc o.s.) se v rámci napl�ování  výše  
uvedeného  opat�ení  zú�astnilo na  podzim 2007 projektu „Týden  
duševního  zdraví“, ve  svých   prostorách  na  ulici  Slovenská 5 
uspo�ádalo celkem  4  p�ednášky s tématikou: porucha  
autistického  spektra; informace  o  diagnóze -  setkání  
s odborníky,  rodi�i;  informace  a  zkušenosti  s tradi�ními  a  
alternativními  postupy  p�i  práci s d�tmi  s poruchou  autistického  
spektra. Po  celý  rok  probíhaly  sch�zky  svépomocné  rodi�ovské  
skupinky  d�tí  s poruchou autistického  spektra. Bohužel  se  
nepoda�ilo  vydat  propaga�ní  materiály  ob�anského  sdružení 
JAN – Olomouc  o.s. , které  m�ly  informovat o  diagnóze 
porucha  autistického  spektra,  dále  pak  o  službách,   které  
pro  takto  postižené  d�ti  a  pe�ující  rodi�e nabízí  JAN -  
Olomouc  o.s..  Sou�ástí  informa�ního  letáku  m�l  být  také  
p�ehled  kontaktních  míst  v Olomouckém  kraji, kde  rodi�e takto 
postižených d�tí  mohou  vyhledat  pomoc. O prost�edky               
na propaga�ní  materiály  o  poruše  autistického spektra bylo  
žádáno  na  podzim  2007: „ Významné  projekty  Olomouckého  
kraje“  - grant nebyl  p�id�len. Dále sdružení  JAN -  Olomouc  o.s.  
žádalo  nadaci  Precioza  o  p�id�lení finan�ních prost�edk�  
pro  vytvo�ení  informa�ního  zázemí  kancelá�e   JAN – Olomouc 
o.s.  ( finance  na  po�íta� + internet )  -  grant  nebyl  p�id�len. 

 
Opat�ení 4.2. Rozší�ení kapacity služby osobní asistence 

 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- V roce 2007 se rozší�ila kapacita služby na 30 uživatel�. Služba 
byla finan�n� zabezpe�ena. 
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E) OB�ANÉ DLOUHODOB� DUŠEVN� NEMOCNÍ 
 
Manažer pracovní skupiny: Mgr. Yvona Kubjátová 
 
P�ehled definovaných cíl� a opat�ení: 
 
Cíl 1. Z�ízení speciálního denního centra „Pamatová�ku“ pro osoby 

s Alzheimerovou chorobou 
Opat�ení 1.1. Vytipování vhodných prostor k pronájmu pro z�ízení denního centra pro osoby 

s Alzheimerovou nemocí 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Došlo k pronájmu prostor bývalé MŠ od Fakultní nemocnice 
Olomouc pro z�ízení denního centra pro osoby s Alzheimerovou 
nemocí. 

 
Opat�ení 1.2. Zajišt�ní p�ípadných úprav prostor 

 
Stav opat�ení: rozpracováno. 
Opat�ení je závislé na získaných finan�ních prost�edcích. 
 

Opat�ení 1.3. Zajišt�ní odborné sociální a zdravotní pé�e 
 
Stav opat�ení: nenapln�no. 
Opat�ení je závislé na realizaci opat�ení 1.2. 
 

Opat�ení 1.4. Zajišt�ní dobrovolník� pro osobní asistence u osob nemocných Alzheimerovou 
chorobou 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Maltézská pomoc, o.p.s. zajiš	uje proškolování dobrovolník�, 
kte�í se v�nují osobám nemocným Alzheimerovou chorobou.  

 
Opat�ení 1.5. Informovanost ve�ejnosti 

 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- V rámci každoro�ní celostátní sbírky Pomeran�ový týden je 
ve�ejnost informována prost�ednictvím propaga�ních materiál�            
o existenci o.s. Pamatová�ek a jeho aktivitách. 

 
Cíl 2. Zajišt�ní bydlení pro osoby s dlouhodobým duševním onemocn�ním a 

služeb spojených s podporovaným bydlením 
Opat�ení 2.1. Vyhledávání vhodného bydlení pro dlouhodob� duševn� nemocné ob�any 

 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Charita Olomouc vstoupila v jednání se Správou nemovitostí 
Olomouc, a.s. o p�evedení domu �.p. 8 v ulici �ezní�kova, 
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Olomouc – Hodolany na Charitu Olomouc za ú�elem zajišt�ní 
vhodného podporovaného bydlení pro osoby dlouhodob� duševn� 
nemocné v t�chto prostorách. Charita Olomouc získala bezplatný 
pronájem  na dobu ur�itou do 31.10. 2014. 

 
Opa t�ení 2.2. Podpora samostatného bydlení a zajišt�ní asisten�ních služeb v p�irozeném 

prost�edí klienta v rámci podporovaného bydlení 
 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Od m�síce dubna 2007 o.s. Mana realizuje projekt s názvem 
„Podpora samostatného bydlení“ ve spolupráci s �eskou asociací 
student� psychologie p�i Kated�e psychologie Filozofické fakulty 
UP Olomouc. Cílem spolupráce je rozší�ení služby pro více 
duševn� nemocných.  V rámci projektu bude o.s. Mana poskytovat 
sociální podporu klient�m (tj. odborné �innosti jako sociáln� 
právní poradenství, doprovod na ú�ady apod.). �eská asociace 
student� psychologie zajistí a vyškolí dobrovolníky z �ad student� 
psychologie. Dobrovolníci budou zajiš	ovat další podporu klienta 
v jeho p�irozeném prost�edí (nácvik sociálních dovedností, 
domácích prací, volno�asové aktivity). 

- Na realizaci tohoto opat�ení se spolupodílí také D�m Sv. Vincence 
Charity Olomouc, který pomáhá lidem s duševním onemocn�ním 
v olomouckém regionu žít co nejsamostatn�ji v b�žných, tj. 
neústavních podmínkách a nalézt možnosti osobní realizace                 
ve spole�nosti. V roce 2007 využilo programu „nácvik 
samostatného bydlení“ 8 uživatel�, z toho 2 tento program dále 
využívají, 3 se vrátili ke své rodin� a 3 uživatelé již zvládají 
samostatné bydlení v pronájmu. Nácvik samostatného bydlení je 
uživatel�m poskytován v rámci sociáln� aktiviza�ních služeb. Pat�í 
k sociáln� terapeutickým �innostem, jejichž poskytování vede 
k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 
dovedností podporujících sociální za�le�ování osob. Cílem je co 
nejv�tší sob�sta�nost uživatel� p�i pozd�jším samostatném 
bydlení. Nácvik samostatného bydlení trvá 6 m�síc�, v p�ípad� 
od�vodn�né pot�eby ze strany uživatele lze program prodloužit               
o dalších 6 – 12 m�síc�. B�hem této doby je uživatel ubytován 
v prostorách Domu Sv. Vincence. Jedná se o t�ípokojový 
podkrovní byt s kapacitou 6 osob. Své osobní cíle a dovednosti, 
které se chce uživatel nau�it, si stanovuje sám ve spolupráci               
se sociálním pracovníkem p�i tvorb� individuálního rehabilita�ního 
plánu. Nej�ast�jší trénované dovednosti jsou va�ení, praní, žehlení, 
úklid, pé�e o osobní hygienu, nákupy, finan�ní hospoda�ení, režim 
dne a využití volného �asu. Charita Olomouc se ve svém 
Strategickém plánu zabývá možností realizace projektu Podpora 
samostatného bydlení od ledna 2009. Zatím probíhá p�ípravná 
fáze, po které bude následovat podání žádosti o dotaci na MPSV 
(zá�í 2008).  
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Cíl 3. Zam�stnávání 
Opat�ení 3.1. P�íprava podklad� pro vznik nového za�ízení – chrán�ných dílen pro osoby 

dlouhodob� duševn� nemocné 
 
Stav opat�ení: nenapln�no. 

- Vzhledem k finan�ní a personální náro�nosti a legislativní 
obtížnosti nelze zatím dané opat�ení pln� realizovat. 

 
Opat�ení 3.2. Realizace služby podporované zam�stnávání pro osoby s duševním 

onemocn�ním 
 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení: 

- V roce 2007 probíhal v Psychosociálním centru o.s. Mana Job 
klub, jehož realizace je v p�ímé návaznosti na požadavky 
uživatel�. V rámci Job klubu je klient�m nabízena pomoc a 
asistence p�i hledání a udržení si práce, realizace jazykových kurz� 
a PC kurz�. Ú�astník�m Job klubu jsou poskytovány informace a 
rady teoretické i praktické a p�edevším aktuální informace 
z oblasti trhu práce, zam�stnání a zam�stnávání.  

- Tento projekt má klient�m pomoci: 
 orientovat se na trhu práce,  
 využít všechny zp�soby kontaktování p�i hledání zam�stnání,  
 p�ipravit si osobní dokumentaci (životopis, žádost o zam�stnání, 

motiva�ní dopis),  
 nau�it se správnému chování u p�ijímacího pohovoru, p�ipravit si 

odpov�di  na otázky p�i p�ijímacím pohovoru,  
 získat dovednosti v mezilidské komunikaci, 
 nau�it se zvládat stres.  

 
- P�i zprost�edkování pomoci p�i hledání zam�stnání se organizace 

zam��uje jak na práce stálejšího charakteru, tak na možnosti 
pracovních „pokus�“ i krátkodobých brigád. V roce 2007 se 
poda�ilo, aby 6 klient� pracovalo déle než 6 m�síc�, 4 klienti 
pokra�ují v sníženém pracovním úvazku a celkem 12 klient� 
Psychosociálního centra absolvovalo pracovní brigádu. 
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F) OB�ANÉ OHROŽENI DROGOU 
 
Manažer pracovní skupiny: PhDr. Jarmila Fritscherová 
 
P�ehled definovaných cíl� a opat�ení: 
 
Cíl 1. Institucionální udržitelnost služeb 
Opat�ení 1.1. Za�len�ní projekt� primární protidrogové prevence do Programu prevence 

kriminality – Partnerství na rok 2007 – 2008 
 
Stav opat�ení: napln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Projekty odpovídají pot�ebám SWOT analýzy pracovní skupiny 
Ob�ané ohroženi drogou a kriteriím, na základ� kterých jsou 
projekty za�azovány do Programu prevence kriminality (primární 
prevence). 

- V zájmu snížení poptávky po drogách v populaci d�tí a mládeže na 
území m�sta Olomouce se poda�ilo i v roce 2007 zajistit realizaci  
4 st�žejních projekt� primární protidrogové prevence a to: 

1. „Interaktivní zážitkové programy pro žáky 2.stupn� základních 
škol, studenty st�edních škol a odborných u�iliš	 zpracovávající 
téma prevence drogové závislosti a prevence sociáln� 
patologických jev�“  (Sdružení D, o.s.) 

2. D�tské denní centrum (P-centrum, o.s.) 
3. P-centrum - programy primární prevence (P-centrum, o.s.) 
4. Nízkoprahové za�ízení KudyKam (Sdružení Podané ruce, o.s.) 
 

Opat�ení 1.2. Financování sekundární a terciární prevence v rámci ve�ejné finan�ní podpory 
poskytované v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci a v oblasti 
zdravotnických služeb 
 
Stav opat�ení: napln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení: je napln�no financování a 
tím i realizace níže uvedených projekt� z oblasti sekundární a terciární 
prevence: 

o Ambulantní lé�ba - poradenství a sociální služby              
pro uživatele drog (P-centrum, o.s.) 

o Dolé�ovací program s chrán�ným bydlením a �ezbá�skou 
dílnou (P-centrum, o.s.) 

o Kontaktní centrum Walhalla (Sdružení Podané ruce, o.s.) 
o Terénní programy Olomouc (Sdružení Podané ruce, o.s.) 
o Program práce s klienty v konfliktu se zákonem (Sdružení 

Podané ruce, o.s.) 
 

Opat�ení 1.3. Pravidelné �tvrtletní setkávání zástupc� zadavatele – SmOl a poskytovatel� 
sociálních služeb z oblasti „Ob�ané ohroženi drogou“ 
 
Stav opat�ení: napln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Opat�ení je z�ásti nahrazeno jednáním Skupiny pro dohodu KP,   
ve které jsou zastoupeni zástupci SmOl i zástupci poskytovatel� 
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sociálních služeb. Navíc se specifické záležitosti jednotlivých 
poskytovatel� sociálních služeb z této oblasti �eší individuáln�, 
p�ípadn� prost�ednictvím manažera pracovní skupiny KP Ob�ané 
ohroženi drogou se zástupci statutárního m�sta Olomouc. Z t�chto 
d�vod� považuje pracovní skupina KP toto opat�ení za spln�né 
v tom smyslu, že se nahradilo operativním �ešením vzniklých 
problém�, nap�. prodej budov, ve kterých sídlí o.s. P-centrum, 
Sdružení Podané ruce o.s. 

 
Cíl 2. Rozší�ení sít� ambulantních služeb 
Opat�ení 2.1. Otev�ení nových terapeutických skupin pro gamblery a pro problémové 

uživatelky drog-matky 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Opat�ení je napln�no otev�ením t�chto skupin v rámci 
poskytovaných služeb v o.s. P-centrum projektem „Ambulantní 
lé�ba a poradenství“ (v roce 2007 – 15 klientek) a v Kontaktním 
centru Olomouc o.s. Podané ruce projektem „Ženské programy 
v kontaktním centru Walhalla“ (v roce 2007  50 klientek celkem, 
z toho 15 matek).  

- Ob�anské sdružení Sdružení Podané ruce poskytuje poradenství a 
individuální konzultace pro skupinu patologických hrá�� 2 dny 
v týdnu  a ob�anské sdružení P-centrum v rámci projektu 
„Ambulantní lé�ba a poradenství poskytlo v roce 2007 službu        
7 patologickým hrá��m. 

  
Opat�ení 2.2. Pedopsychiatrická ambulance pro závislé 

 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- V roce 2007 byla provedena analýza sou�asného stavu a výchozích  
podmínek ke z�ízení pedopsychiatrické ambulance pro závislé 
formou 2 setkání se zainteresovanými subjekty. Výsledek bude 
z�ejmý až v pr�b�hu roku 2008, kdy dojde k oslovení zdravotních 
pojiš	oven a stávajících odborník� v rámci Fakultní nemocnice 
Olomouc. 

 
Cíl 3. Ve�ejné zdraví 
Opat�ení 3.1. Vzd�lávací program pro pracovníky, kte�í nejsou primárn� zam��eni na práci 

s cílovou skupinou osob ohrožených drogovou závislostí (pracovníci 
preventivn� informa�ních skupin policie, sociální pracovníci MmOl,  prakti�tí 
léka�i) 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Vznikla pobo�ka I.E.S. (Institut expertních služeb), která zajiš	uje 
vzd�lávací aktivity a která je pobo�kou Sdružení Podané ruce, o.s. 
Sídlo institutu je v Sokolské ulici �. 41. Pracovní skupina KP se 
dohodla, že vzd�lávací program zahrne do aktivit zmín�ného 
vzd�lávacího st�ediska. V roce 2007 nebyla ze strany cílových 
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skupin poptávka. 
 

Opat�ení 3.2. Vzd�lávací seminá� z oblasti epidemiologie drogové závislosti 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Vznikla pobo�ka I.E.S. (Institut expertních služeb), která zajiš	uje 
vzd�lávací aktivity z prost�edk� EU. V listopadu  2007 byl            
pod záštitou této pobo�ky zorganizován úsp�šný t�ídenní seminá� 
„Drogové služby v zrcadle“, který reflektoval tuto problematiku. 

 
Cíl 4. Krizová pomoc 
Opat�ení 4.1. P�íprava podklad� pro z�ízení nízkoprahového detoxika�ního centra 

Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Došlo k jednání se zástupci Nadace Timken v�etn� prezentace 
projektu v Kontaktním centru Olomouc o.s. Podané ruce za ú�elem 
získání finan�ního grantu. Tento grant obdržely nakonec jiné 
projekty. K posunu v realizaci opat�ení došlo získáním podpory 
z rozpo�tu statutárního m�sta Olomouce v oblasti podpory 
projekt� pro sociální služby, související služby a aktivity a 
humanitární pomoc. 

 
Opat�ení 4.2. Vypracování studie pro za�ízení snižující narušování ve�ejného po�ádku 

osobami závislými na alkoholu 
 
Stav opat�ení: rozpracováno. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Charitou Olomouc byla za podpory programu prevence kriminality 
zpracovaná v roce 2007 analýza bezdomovectví s názvem 
„Bezdomovectví v Olomouci“, která bude východiskem               
pro vypracování studie. 

 
Cíl 5. Rozší�ení služeb následné pé�e pro osoby ohrožené návykovým 

chováním 
Opat�ení 5.1. Rozší�ení služeb následné pé�e pro osoby po lé�b� alkoholové závislosti 

 
Stav opat�ení: napln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- V sou�asné dob� zajiš	uje o.s. P-centrum službu chrán�ného 
bydlení pro klienty po lé�b� závislosti. Chrán�né bydlení 
umož�uje sociální stabilizaci klienta formou p�echodn� 
poskytovaného ubytování  po dobu 4 m�síc� dolé�ovacího 
programu, a to p�edevším t�m klient�m, kte�í v míst� svého 
bydlišt� nemají p�íslušné služby nebo je jejich pobyt v míst� 
bydlišt� velmi rizikový vzhledem k jejich p�edchozí drogové 
karié�e. Pro mladší klienty je jedním z cíl� chrán�ného bydlení 
osamostatn�ní od primární rodiny. Bydlení je �asov� omezeno a je 
na n�j uzav�ena smlouva. Jedná se o byt 4+1 (146m)                        
v ul. Kate�inská, 3 místnosti po 2 osobách + spole�né prostory. 
Jedná se o byt v soukromém vlastnictví, nájem 15 000,-K�/m�síc, 



 29

klienti 2 000,-K�. Byt byl vybaven a rekonstruován z prost�edk� 
EU. 

 
Opat�ení 5.2. P�íprava podklad� a dokumentace ke z�ízení domova se zvláštním režimem pro 

osoby se závislostí na návykových látkách 
 
Stav opat�ení: nenapln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- K návšt�v� a konzultaci byl vytipován Domov d�chodc�               
pro alkoholiky PRŽNO u obce Jabl�nka nad Be�vou. 

- Opat�ení je �áste�n� �ešeno chrán�ným bydlením, které zajiš	uje  
o.s. P-centrum. Výhledov� by se opat�ení mohlo realizovat spíše 
ve spojení s dalšími pracovními skupinami. 
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G) ETNICKÉ MENŠINY 
 
Manažer pracovní skupiny: PhDr. Pavla Nachtmannová 
 
P�ehled definovaných cíl� a opat�ení: 
 
Cíl 1. Rozvoj zam�stnanosti v oblasti etnických menšin 
Opat�ení 1.1. Založení obecn� prosp�šné spole�nosti pro zam�stnávání p�íslušník� 

z etnických menšin 
 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- ve sledovaném období došlo ke konsenzu v romské komunit�, 
které rodiny o.p.s. založí. Byli vybráni �lenové do dozor�í rady           
a dalších orgán� o.p.s.. Po konsensu v romské komunit�                 
(k 30. 6. 2007) za�ala organiza�ní skupina - zakladatelé o.p.s. 
AMARO FÓRO (naše m�sto) v �ele s panem Štefanem Vavrekem 
a PhDr. Janem Wagnerem zajiš	ovat všechny podklady nutné 
k zapsání o.p.s. do obchodního rejst�íku (výpisy z trestních 
rejst�ík� zakladatel�, zakládací listinu ve spolupráci s právníkem a 
další doklady). Zárove� monitorovali možnou podporu m�sta, 
Technické služby m�sta Olomouce, a.s., Správy nemovitostí 
Olomouc, a.s. a p�edjednávali partnerskou spolupráci po zapsání 
o.p.s. v obchodním rejst�íku. Monitorovali možnost pronájmu 
kancelá�e o.p.s., potýkali se s neochotou vlastník� nebytových 
prostor uzav�ít nájemní smlouvu s romskou spole�ností. V prosinci 
2007 byly všechny pot�ebné podklady p�ipravené tak, aby návrh           
na zapsání o.p.s. Amaro fóro byl podán v lednu 2008 na soud a          
od února 2008 by byla spole�nost založena.  

 
Opat�ení 1.2. Udržení a rozvoj projektu „Terénní sociální práce“ 

 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:.  

- SmOl: ve sledovaném období projekt „Terénní sociální práce  
2007“ kontinuáln� pokra�oval (zahájen 1. 3. 2007) s finan�ní 
podporou Rady vlády pro záležitosti romské komunity a 
spoluú�astí SmOl. Šest terénních pracovník� pracovalo                       
ve 4 lokalitách na území m�sta Olomouce v souladu s metodikou 
terénní práce. 

- o.s. Podané ruce: v roce 2007 došlo ke mapování terénu 
(získávání informací o charakteru lokality: možnosti sportovního a 
kulturního vyžití, obslužnost sídla, institucí…), monitorování 
podmínek, možností setkávání cílové skupiny (parky, restaurace, 
herny, kluby, sportovišt� apod.). Dále prob�hl monitoring institucí 
a za�ízení, které mohou spolupracovat, došlo ke kontaktování 
nových klient� a poskytování služeb stávajícím. Projekt Komunitní 
práce s ohroženou mládeží – Romodrom p�evzalo o.s. Podané ruce 
dne 21. 2. 2007 po o.s. Caduceus. Od zá�í 2007 je v �innosti                   
i nízkoprahové za�ízení pro d�ti a mládež  o.s. Podané ruce NZDM 
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KudyKam. 
- o.s. Spole�enství Rom� na Morav� Olomouc: realizovalo projekt 

Integrace Rom� do spole�nosti (terénní práce) pro Olomouc a 
okolí (Prost�jovsko, Šternbersko). Projekt byl dopln�n o další 
aktivity: letní tábory pro d�ti (3 turnusy na základn� DDM 
Olomouc na Poho�anech), výlety, sportovní turnaje apod. 

 
Opat�ení 1.3. Prohloubení spolupráce s Agenturou podporovaného zam�stnávání Khamoro 

p�i Charit� Olomouc 
 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- V prvním pololetí roku 2007 všichni terénní pracovníci intenzivn� 
spolupracovali s Agenturou podporovaného zam�stnávání 
Khamoro Charity Olomouc, intenzivn�jší spolupráce se o�ekává 
po založení romské o.p.s. Amoro fóro pro zam�stnávání 
p�íslušník� z etnických menšin. 

 
Cíl 2. Podpora integrace p�íslušník� národnostních menšin do v�tšinové 

spole�nosti 
Opat�ení 2.1. Zlepšení spolupráce a vým�ny informací o poskytovaných sociálních službách 

a aktivitách mezi jednotlivými subjekty p�sobícími ve sledované oblasti 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- V únoru 2007 se konalo setkání zástupc� nestátních neziskových 
organizací a dalších subjekt� p�sobících ve sledované oblasti. 
Protože zástupci organizací, kte�í mají zájem o vzájemnou 
spolupráci, jsou aktivními �leny pracovní skupiny Etnické 
menšiny, dohodli se, že k vým�n� informací a projednání 
spolupráce nebudou svolávána další jednání, ale budou využívat 
pravidelných sch�zek pracovní skupiny Etnické menšiny, která se 
schází pravideln� 1 x m�sí�n�. V �ervnu 2007 se stali �leny 
pracovní skupiny Etnické menšiny i zástupci St�ediska integrace 
menšin Olomouc a  Správy nemovitostí Olomouc, a.s.. Pracovní 
skupina tak byla ú�eln� dopln�na o zástupce kooperujících 
organizací ve sledované oblasti. Mimo zástupce o.s. NOPO jsou 
�leny skupiny Etnické menšiny všechna sdružení p�sobící                    
na území m�sta Olomouce ve sledované oblasti. 

 
Opat�ení 2.2. Zvýšení kvality aktivit p�ispívajících k integraci cizinc� s trvalým pobytem a 

azylant� 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Bulharský kulturn� osv�tový klub Olomouc za�al realizovat 
plánované aktivity: výstavy, p�ednášky, setkání na ur�ená témata 
týkající se integrace p�íslušník� národnostních menšin do �eské 
v�tšinové spole�nosti, a to v prostorách klubu na Stratilov� ulici a 
hlavn� v kavárn� Meli-café ve st�edu m�sta, Kapucínská 5 (pozn. 
tuto kavárnu otev�el Bulharský osv�tový klub Olomouc v prosinci 
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2006). Aktivit se ú�astní  i další cizinci žijící ve m�st� Olomouci, 
ale i cizinci p�sobící krátkodob� pracovn� v Olomouci. Vzniká tak 
neformální platforma k vým�n� názor�, zkušeností a post�eh�, 
zajímavá nejen pro cizince, ale také pro �eské ú�astníky akcí.              
V srpnu 2007 byl prezentován projekt pro integraci migrant� na 
trhu práce - SMILE za ú�asti 20 zájemc� a zástupc� medií. 
Bulharský kulturn� osv�tový klub Olomouc uspo�ádal cca 12 
tematických p�ednášek o historii a kultu�e r�zných národ�, 
v listopadu vernisáž výstavy malí�e V. Vávry, v prosinci váno�ní 
karneval. P�ibližn� 100 cizinc� se obrátilo na Bulharský kulturn� 
osv�tový klub Olomouc o pomoc, poradenství, tlumo�ení �i 
konzultaci nad svým problémem, souvisejícím s integrací            
do v�tšinové spole�nosti.  

 
Opat�ení 2.3. P�ipravit a vést souvislou mediální kampa� ke zvýšení informovanosti majority 

o historii, život� a problémech minorit 
 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Realizace souvislé mediální kampan� je sice prioritn� plánována až 
na následující �asové období (r. 2008), ale již v roce 2007 byly 
prezentovány výsledky aktivit v tisku a rozhlase. 

- Došlo k monitorování zájmu medií: �eský rozhlas, regionální tisk, 
Radni�ní listy. Mediální kampa� bude zahájena v zá�í 2008,                  
po d�kladné p�íprav� a zpracování scéná�� k jednotlivým vstup�m. 

 
Cíl 3. Podpora �ešení problematiky bydlení pro p�íslušníky národnostních 

menšin ohrožených sociálním vylou�ením 
Opat�ení 3.1. P�íprava podklad� pro vznik nové služby – Domu na p�li cesty 

 
Stav opat�ení: rozpracováno. 

- A�koliv v roce 2006 byl zpracován technický projekt k objektu �. 
57 v bývalých kasárnách Ne�edín a m�l být jako projektový nám�t 
schválen v RMO v b�eznu 2007 (d�m, který m�l pomoci �ešit 
bytovou problematiku p�edevším p�íslušník� romské národnostní 
menšiny žijící v Olomouci), nedošlo v této oblasti k posunu. Byla 
nov� ustanovena pracovní skupina pro bydlení, která oblast �eší 
komplexn�. Ve sledovaném období nejsou zatím konkrétní 
výsledky ani k �ešení opat�ení 3.1., 3.2. 

Opat�ení 3.2. Zpracování koncepce bydlení pro osoby ohrožené sociálním vylou�ením ve 
m�st� Olomouci 
 
Stav opat�ení: rozpracováno. 

- A�koliv v roce 2006 byl zpracován technický projekt k objektu               
�. 57 v bývalých kasárnách Ne�edín a m�l být jako projektový 
nám�t schválen v RMO v b�eznu 2007 (d�m, který m�l pomoci 
�ešit bytovou problematiku p�edevším p�íslušník� romské 
národnostní menšiny žijící v Olomouci), nedošlo v této oblasti 
k posunu. Byla nov� ustanovena pracovní skupina pro bydlení, 
která oblast �eší komplexn�. Ve sledovaném období nejsou zatím 
konkrétní výsledky ani k �ešení opat�ení 3.1., 3.2. 
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H) OB�ANÉ V P�ECHODNÉ KRIZI 
 
Manažer pracovní skupiny: Mgr. Roman Tr�ka 
 
P�ehled definovaných cíl� a opat�ení: 
 
Cíl 1. Získání finan�ních prost�edk� na vznik, zabezpe�ení provozu  a 

vybavení ubytovacích kapacit pro vybrané skupiny osob ohrožených 
sociálním vylou�ením 

Opat�ení 1.1. Získání finan�ních prost�edk� na vybavení nových ubytovacích kapacit pro 
osam�lé rodi�e s d�tmi 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Spln�ní opat�ení 1.1. bylo dosaženo plánovaným p�evodem 
finan�ních prost�edk� do rozpo�tu Domova pro ženy a matky 
s d�tmi a vybavením  7 dvoul�žkových pokoj�,  spole�ných 
prostor a zázemí.  

 
Opat�ení 1.2. Získání finan�ních prost�edk� na renovaci ubytovacích prostor pro zajišt�ní 

krizové pomoci ženám bez domova 
 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Prob�hlo monitorování cílové skupiny, mapování dota�ních zdroj�. 
Byl zpracován projekt a vy�ízeno stavební povolení. Dokon�ení 
tohoto opat�ení je limitováno finan�ními prost�edky a personální 
pot�ebou pracovník� Charity Olomouc, v sou�asné dob� je 
up�ednost�ováno opat�ení 2.1., kterého je Charita Olomouc rovn�ž 
realizátorem. 

- V pr�b�hu druhého pololetí 2007 prob�hlo jednání mezi Charitou 
Olomouc a zástupci nadace Timken o možnosti financování 
stavebních úprav v objektu Charity Olomouc na ul. Wurmova              
pro vznik noclehárny pro ženy. Další realizace tohoto opat�ení 
bude probíhat v roce 2008. 

 
Cíl 2. Zlepšení dostupnosti zdravotní pé�e pro sociáln� vylou�ené ob�any 
Opat�ení 2.1. Provést pr�zkum a v rámci stávajících zdravotních za�ízení p�ipravit 

zabezpe�ení dostupnosti zdravotních služeb pro sociáln� vylou�ené  
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Prob�hlo monitorování cílové skupiny, byla zpracována projektová 
vize z�ízení ordinace praktického léka�e, dále bylo provedeno 
zajišt�ní prostor a analýza náklad� projektu ordinace praktického 
léka�e, prob�hla �ada jednání a pracovních sch�zek s organizacemi 
(zdravotní pojiš	ovny, �eský �ervený k�íž, nemocnice                           
v Olomouci, Krajský ú�ad Olomouckého kraje, aj.). Uskute�nila se 
návšt�va léka�ské ordinace Nad�je Armády spásy v Praze, 
prob�hlo spole�né jednání se zástupci Fakultní nemocnice 
Olomouc, prezentace opat�ení na konferenci o KPSS v Olomouci. 
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- V druhé polovin� roku 2007 byly získány finan�ní prost�edky                
ze statutárního m�sta Olomouc a spole�nosti �EZ. Byly provedeny 
stavební úpravy, bylo zajišt�no vybavení ordinace i léka�ský 
materiál, byli kontaktování zdravotni�tí pracovníci, byla zajišt�na 
zdravotní sestra i praktický léka�. Dne 6. 12. 2007 byla ordinace 
praktického léka�e slavnostn� otev�ena a uvedena do provozu. 

  
Opat�ení 2.2. Zajistit spolupráci mezi odborníky na zdravotní pé�i a poskytovateli sociálních 

služeb na území m�sta Olomouce 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Opat�ení je realizováno spole�n� s opat�ením 2.1., sociální 
pracovnice Fakultní nemocnice Olomouc se stala �lenkou pracovní 
skupiny Ob�ané v p�echodné krizi.  

- Azylová za�ízení na území m�sta Olomouce vypracovala                      
na základ� spole�ného jednání se zástupci Fakultní nemocnice 
Olomouc stanovisko, ve kterém je uvedeno, s jakým zdravotním 
problémem mohou p�ijmout ob�any k ubytování.  

- S �eským �erveným k�ížem byla navázána spolupráce týkající se 
zdravotní pé�e o ob�any bez domova. 

 
Cíl 3. Zvýšení zam�stnanosti ob�an� v p�echodné krizi 
Opat�ení 3.1. Zajistit spolupráci uživatel� a poskytovatel� sociálních služeb s Ú�adem práce 

v Olomouci 
 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Prob�hla jednání se zástupcem Ú�adu práce v Olomouci                       
na sch�zkách pracovní skupiny KP Ob�ané v p�echodné krizi, 
jednání pracovní skupiny p�ímo v prostorách Ú�adu práce 
v Olomouci, prezentace možností Ú�adu práce v Olomouci, 
navržena kontaktní osoba za Ú�ad práce v Olomouci pro kontakt 
s cílovou skupinou uživatel�. 

 
Opat�ení 3.2. Šance pro nezam�stnané – dobrovolnický program 

 
Stav opat�ení: rozpracováno.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- V roce 2007 prob�hlo monitorování možných zájemc� z �ad 
nezam�stnaných pro dobrovolnickou �innost. Byl p�ipraven a 
podán projekt na proplacení mzdy koordinátora projektu 
„Dobrovolníci z �ad nezam�stnaných“ na  MPSV. Ve spolupráci 
s Ú�adem práce v Olomouci je provád�na propagace formou leták� 
v prostorách Ú�adu práce v Olomouci. 

- Slabou stránkou je, že do 30. 6. 2007 nebyly na realizaci toho 
opat�ení žádné finan�ní prost�edky. Po 30. 6. 2007 zaslalo MPSV 
�ástku 30.000,-K� z  p�vodn� požadovaných 440.000,-K�. 
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3) Pln�ní spole�ných cíl� pro všechny cílové skupiny 
 
P�ehled definovaných cíl� a opat�ení: 
 
Cíl 1. Podpora efektivního financování sociálních služeb poskytovaných ve 

m�st� Olomouci 
Opat�ení 1.1. Zapojení pracovních skupin KPSS do procesu hodnocení projekt� v sociální 

oblasti ve m�st� Olomouci 
 
Stav opat�ení: napln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Odborem sociálních služeb a zdravotnictví byl zpracován návrh              
na zm�nu pravidel v oblasti podpory z rozpo�tu SmOl, ve které 
bylo zakotveno zapojení pracovních skupin KPSS do hodnocení 
p�ijatých žádostí.  Tento návrh byl schválen RMO dne 2. 10. 2007. 
Pracovní skupiny KP se budou spolupodílet na hodnocení p�ijatých 
žádostí v rámci Oblasti sociálních služeb, souvisejících služeb a 
aktivit a humanitární pomoci a v rámci Oblasti podpory projekt� 
pro sociální služby, související služby a aktivity a humanitární 
pomoc, p�edložené v termínu od 1. 12. 2007 – 5. 1. 2008. 
Hodnocení žádostí bude probíhat podle vytvo�ených metodických 
pokyn� pro posuzovatele projekt�. 

 
Opat�ení 1.2. P�íprava systému p�edfinancování a kofinancování projekt� NNO z vn�jších 

zdroj� 
 
Stav opat�ení: rozpracováno. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Odborem sociálních služeb a zdravotnictví byl zpracován návrh            
na vytvo�ení nové oblasti v rámci Pravidel pro poskytování podpor 
SmOl, jedná se o oblast podpory projekt� pro sociální služby, 
související služby a aktivity a humanitární pomoc. Tento návrh byl 
schválen RMO dne 2. 10. 2007. V rámci  nov� vytvo�ené oblasti je 
práv� jedním z cíl� �áste�né nebo úplné kofinancování projekt� 
v oblasti sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit a 
humanitární pomoci na území m�sta Olomouce v návaznosti                 
na priority a výstupy komunitního plánování sociálních služeb                
v Olomouci.  

- P�edfinancování prozatím nebylo �ešeno. 
  

Opat�ení 1.3. P�ipravit systém podpory NNO p�i p�edkládání projekt� pro získání prost�edk� 
z vn�jších zdroj� 
 
Stav opat�ení: napln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Odborem sociálních služeb a zdravotnictví byl zpracován návrh                
na vytvo�ení nové oblasti v rámci Pravidel pro poskytování podpor 
SmOl, jedná se o oblast podpory projekt� pro sociální služby, 
související služby a aktivity a humanitární pomoc. Tento návrh byl 
schválen RMO dne 2. 10. 2007. V rámci  nov� vytvo�ené oblasti je 
práv� jedním z cíl� poskytnutí finan�ních prost�edk� žadatel�m   
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na zpracování projekt�, které povedou k získání finan�ních 
prost�edk� ze zdroj� mimo rozpo�et SmOl v oblasti sociálních 
služeb, souvisejících služeb a aktivit a humanitární pomoci                   
na území m�sta Olomouce.  

 
Opat�ení 1.4. P�íprava podklad� pro zavedení víceletého financování vybraných projekt� 

 
Stav opat�ení: rozpracováno. 

- Tímto opat�ením se bude RMT prioritn� zabývat v roce 2008. 
 

Cíl 2. Systém koordinace, plánování a hodnocení sociálních služeb 
v Olomouci, zvýšení informovanosti o sociálních službách 

Opat�ení 2.1. Zajišt�ní koordinace sociálních služeb 
 
Stav opat�ení: napln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Díky fungující organiza�ní struktu�e KPSS je vytvo�eno ideální 
prost�edí pro koordinaci sociálních služeb v Olomouci, 
systematickou práci s poskytovateli a uživateli sociálních služeb, 
je zajišt�n koordinovaný postup p�i rozvoji sociálních služeb 
v Olomouci a sou�asn� dochází k efektivnímu �ešení krizových 
situací v oblasti poskytování sociálních služeb. 

 
Opat�ení 2.2. Zajišt�ní plánování rozvoje sociálních služeb prost�ednictvím komunitního 

plánování sociálních služeb 
 
Stav opat�ení: napln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Jsou vytvo�eny monitorovací, realiza�ní a implementa�ní plány,  
na základ� nichž se sleduje a vyhodnocuje pr�b�h a napl�ování 
implementace 1. Rámcového komunitního plánu sociálních služeb 
v Olomouci na období let 2007 – 2008 (1. RKPSS). Na konci roku 
2007 dojde k ro�nímu zhodnocení postupu implementace                
1. RKPSS. 

- Odborem sociálních služeb a zdravotnictví bude v roce 2008 
vypracován projekt na pokra�ování komunitního plánování 
sociálních služeb v Olomouci a po zve�ejn�ní výzev bude 
p�edložen jako žádost o získání finan�ních prost�edk� z EU                  
(OP LZZ, p�íp. Švýcarské fondy).  

 
Opat�ení 2.3. Zajišt�ní sb�ru a vyhodnocení dat o sociálních službách a zvýšení 

informovanosti o sociálních službách 
 
Stav opat�ení: napln�no. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Byl vytvo�en dotazník pro poskytovatele sociálních a souvisejících 
služeb, který slouží ke sb�ru dat pro informa�ní systém sociálních 
služeb, ale také pro aktualizaci Katalogu poskytovatel� sociálních 
služeb v Olomouci. Následn� prob�hlo dotazníkové šet�ení                      
u jednotlivých poskytovatel� sociálních a p�íbuzných služeb 
p�sobících na území m�sta Olomouce, tzn. prob�hla distribuce a 
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sb�r dotazník�, následovalo p�evedení získaných údaj� z dotazník� 
do po�íta�ového programu a vyhodnocení t�chto dat za rok 2006. 

 
Cíl 3. Udržení a rozvoj projektu „Bezbariérová Olomouc“ 
Opat�ení 3.1. Efektivní �ízení projektu 

 
Stav opat�ení: napln�no.  
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení: 

- Úvazek manažera projektu Bezbariérová Olomouc byl navýšen              
na 1,0. 

- Došlo k zefektivn�ní rozhodovacích proces� a zajišt�ní sou�innosti 
zainteresovaných odbor� MmOl a partner�. 

- D�sledn� se monitorují a realizují opat�ení z pracovní skupiny 
BBO. 

 
Opat�ení 3.2. Intenzivn�jší zapojení osob se zdravotním postižením a NNO do realizace 

aktivit projektu 
 
Stav opat�ení: rozpracováno. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Podán a následn� schválen projekt „Bouráme bariéry a to nejen ty 
kamenné“ na Ministerstvo kultury �R, projekt je zam��en                      
na mapování bariér ve m�st� Olomouc. (Spolek Trend vozí�ká�� 
Olomouc) 

- Byla dokon�ena realizace trasy F (t�ída Svornosti) a projektová 
dokumentace na trasy CH a I. Zárove� byly vybudovány                      
2 autobusové zálivy na ulici Hrani�ní, �ímž byla prodloužena trasa 
B. 

- Pokra�uje spolupráce s odborem vn�jších vztah� a informací a 
Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v mapování 
bezbariérovosti ubytovacích a restaura�ních za�ízení.  

 
Opat�ení 3.3. Rozší�ení mapy p�ístupnosti o další lokality v Olomouci 

 
Stav opat�ení: rozpracováno. 
Realizované aktivity v rámci tohoto opat�ení:  

- Byl zpracován projektový zám�r na vytvo�ení digitální mapy m�sta 
Olomouce pro osoby se zdravotním postižením. 
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4) Struktura a zdroje financování cíl� a opat�ení 1. RKPSS v roce 2007 
 
     V roce 2007 bylo vynaloženo na realizaci cíl� a opat�ení 1. RKPSS celkem 134.263.639,- 
K�. Z toho financování z rozpo�tu Statutárního m�sta Olomouce p�edstavuje 7,23 %, což je 
jeden z nejmenších z osmi uvedených zdroj� financování. Vzhledem k tomu, že v lo�ském 
roce nedošlo k p�edpokládanému vyhlášení výzev do program� EU, byla významným 
zdrojem financování  jednotlivá ministerstva (49,71 %, K�). Naopak mezi nejmenší zdroje 
financování pat�í sponzorské dary, nada�ní fondy, Statutární m�sto Olomouc a Olomoucký 
kraj. Celkový p�ehled získaných finan�ních prost�edk� na realizaci cíl� a opat�ení 1. RKPSS 
v roce 2007 je uveden v tabulce v P�íloze �. 1. 
 
 
     Procentuální podíl zdroj� financování cíl� a opat�ení 1. RKPSS v roce 2007 podle 
jednotlivých cílových skupin je uveden v P�íloze �. 2. U jednotlivých cílových skupin se 
struktura získaných finan�ních zdroj� liší, obecn� je získávání finan�ních prost�edk� závislé 
na vyhlašovaných dota�ních programech, na nastavení jednotlivých dota�ních politik, ale také 
na schopnosti organizací tyto finan�ní prost�edky získat.  
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5) Záv�r 
 
     Níže uvedená tabulka obsahuje �íselný souhrn opat�ení za jednotlivé pracovní skupiny              
za rok 2007, která jsou napln�na, spíše napln�na, spíše nenapln�na nebo nenapln�na  a 
opat�ení celkem za každou pracovní skupinu.  
 
Míra pln�ní stanovených opat�ení za jednotlivé pracovní skupiny 
 

PS Název pracovní skupiny Napln�no Rozpracováno Nenapln�no Celkem 
1 D�ti, mládež a rodina 5 6 2 13 
2 Ob�ané se zdravotním postižením 10 1 2 13 
3 Senio�i  8 3 2 13 
4 Ob�ané s mentálním postižením 5 5 1 11 
5 Ob�ané dlouhodob� duševn� 

nemocní 
3 4 2 9 

6 Ob�ané ohroženi drogou 7 3 1 11 
7 Etnické menšiny 3 5 - 8 
8 Ob�ané v p�echodné krizi 4 2 - 6 
 Spole�né cíle pro všechny cílové 

skupiny 
6 4 - 10 

 Celkem všechny skupiny 51 22 10 94 
 Míra pln�ní v procentech 54,3 % 35,1 % 10,6 % 100 % 
 
     Z tabulky vyplývá, že za uplynulý rok 2007 je napln�no 54,3 % (oproti p�vodním 9,5 %  
za 1. pololetí roku 2007), rozpracováno je celkem 35,1 % (za první pololetí roku 2007 to bylo 
68 %) a nenapln�no z�stává 10,6 % (22,5 % za první pololetí roku 2007). Opat�ení, která jsou 
nenapln�na nebo rozpracována, jsou v�tšinou vázána na finan�ní prost�edky z EU, p�i�emž 
díky zna�nému zpožd�ní vyhlášení výzev v rámci p�ípravy na �erpání fond� EU nebylo 
možné v lo�ském roce tyto prost�edky na realizaci výše uvedených opat�ení �erpat.  Dále je 
nutné podotknout, že 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 
2007 – 2008 se nachází v realiza�ní fázi, která potrvá do konce roku 2008.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 


