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1 Úvod
Tento dokument Vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
Uherskohradišťsku 2015 - 2017 a Akční plán na rok 2018 vznikl v rámci realizace
projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III,
registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0./0.0/16_063/0006511. Projekt je financován
Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost,
státním rozpočtem České republiky a vlastními zdroji. Realizátorem projektu je město
Uherské Hradiště.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku na období
2015 až 2017 byl vytvořen v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování
sociálních služeb na Uherskohradišťsku, do kterého se aktivně zapojili jak
poskytovatelé sociálních a navazujících služeb, zadavatelé, tak také uživatelé
jednotlivých sociálních služeb. Dokument byl vytvořen pro celý správní obvod Uherské
Hradiště, jež zahrnuje celkem 48 obcí s celkovým počtem obyvatel 90 111. Dokument
byl vytvořen metodou komunitního plánování a je výsledkem úzké spolupráce mezi
zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, kteří se podíleli na jeho tvorbě
v rámci práce pracovních skupin a Řídící skupiny projektu. Pracovní skupiny byly
rozděleny podle čtyř cílových skupin následovně: osoby se zdravotním postižením,
senioři, děti, mládež a rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Řídící
skupina dohlížela na průběh realizace projektu a především na tvorbu výsledného
dokumentu. V rámci procesu tvorby dokumentu byla zmapována nabídka a poptávka
po sociálních službách v celé této oblasti a také byly navrženy další projekty, které
po realizaci přispějí k rozšíření poskytovaných sociálních služeb.
Dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku na období
2015 - 2017 byl schválen na 4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
konaného dne 13. dubna 2015, usnesením č. 57/4/ZM/2015 a v měsících září 2015
až květen 2016 byla provedena jeho aktualizace. V rámci aktualizace byly jednak
vyhodnoceny projektové záměry, jež jsou zařazeny ve Střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2015 – 2017 v Akčním plánu na rok 2015
(příloha č. 1, str. 83 – 95) a v zásobníku projektů (příloha č. 2, str. 96 – 112), a zejména
zařazeny nové projektové záměry na rok 2016 a 2017. Tyto projektové záměry byly
předloženy poskytovateli sociálních a navazujících služeb, byly projednány
v pracovních skupinách SPRSS a schváleny Řídící skupinou SPRSS.
Dokument Vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na Uherskohradišťsku 2015 – 2017 a Akční plán 2018 byl zpracován v měsících říjen
2017 – leden 2018 Bc. Martou Kratochvílovou, koordinátorkou komunitního plánování
sociálních služeb. Dne 26. 3. 2018 bylo uvedené projednáno na Radě města Uherské
Hradiště, na základě usnesení č. 1301/77/RM/2018 Rada města uvedený dokument
vzala na vědomí.
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2 Vyhodnocení projektových záměrů zařazených ve SPRSS
na Uherskohradišťsku 2015 – 2017
V rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku
na období 2015 – 2017 byly v Akčním plánu na rok 2015 (str. 83 – 95) a v Zásobníku
projektů (str. 96 – 112) předloženy níže uvedené projektové a rozvojové záměry:
Projektový záměr AP č. 1 – Terénní program Cusanus
Projektový záměr AP č. 2 – Chráněné bydlení Staré Město
Projektový záměr AP č. 3 – Odborné sociální poradenství
Projektový záměr AP č. 4 – Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště
Projektový záměr AP č. 5 – TULIP II
Projektový záměr ZP č. 1 – Charitní domov Velehrad
Projektový záměr ZP č. 2 – Odlehčovací služba Velehrad
Projektový záměr ZP č. 3 – Podpora samostatného bydlení
Projektový záměr ZP č. 4 – Zřízení sociálně terapeutických dílen
Projektový záměr ZP č. 5 – Ergo Uherské Hradiště
Projektový záměr ZP č. 6 – Dílna Charitka
Projektový záměr ZP č. 7 – Centrum paliativní a hospicové péče s.r.o.

2.1 Projektové a rozvojové
či dokončeny jsou:

záměry,

které

byly úspěšně

zahájeny

 Projektový záměr AP č. 1
Terénní program Cusanus – strana 84
Záměrem Terénního programu Cusanus je podpořit jednotlivce či páry
v nepříznivé sociální situaci, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženi. V užším smyslu se jedná například o osoby bez
přístřeší, osoby ohrožené bezdomovectvím, osoby v seniorském věku bez
příjmu, osoby se závislostí na alkoholu či osoby se zdravotním postižením.
Služba bude poskytována ženám i mužům v jejich přirozeném prostředí.
Součástí služby budou činnosti vedoucí k příznivým změnám v dosavadním
způsobu života. Náleží sem: materiální pomoc (např. potraviny, oblečení,
hygienické potřeby, zdravotnický materiál), předávání informací o rizicích
spojených se současným způsobem života (např. zdravotní rizika), informace
z oblasti zaměstnanosti (např. pracovní inzeráty), doprovody na úřady (např.
registrace na ÚP, vyřizování osobních dokladů, vyřizování sociálních dávek,
důchodů), zprostředkování kontaktů s rodinou, zprostředkování návazných
služeb (např. azylové domy, odborné sociální poradenství, zdravotnická pomoc,
terapeutické komunity, ubytovny), zprostředkování účasti na osvětových akcích
zaměřených na sociální vyloučení a zdravotní oblast, umožnění přístupu k PC
a internetu. Terénní program bude zaměřen na ORP Uherské Hradiště, protože
i v menších městech regionu se nacházejí osoby ohrožené sociálně
patologickými jevy.
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Vyhodnocení: Cíle bylo dosaženo. Terénní program Cusanus je realizován
Oblastní charitou Uherské Hradiště, p.o. nyní již jako registrovaná sociální
služba, identifikátor služby:
2818591. Klienti jsou kontaktováni v jejich
přirozeném prostředí, je jim nabízena podpora a pomoc ve formě ošacení,
hygienických potřeb, zdravotního materiálu, zprostředkování ubytování
v azylových domech apod. Program je spolufinancovaný Městem Uherské
Hradiště, chybí pouze zázemí pro očistu, které bude v budoucnu zajištěno
službou nízkoprahového denního centra.
 Projektový záměr AP č. 2
Chráněné bydlení Staré Město – strana 87
Posláním služby Chráněné bydlení Staré Město je provázet osoby se zdravotním
(mentálním a kombinovaným) postižením tak, aby mohly žít důstojně podle svých
potřeb, přání a možností srovnatelně se svými vrstevníky. Těmto osobám je
poskytována profesionální podpora zaměřená na individuální rozvoj
a upevňování dovedností tak, aby mohli zvládat život s minimální podporou.
Vyhodnocení: Cíle bylo dosaženo. Chráněné bydlení Staré Město
je registrovanou sociální službou, identifikátor sociální služby: 3324558,
jež poskytují Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Projekt reaguje
na transformaci pobytových sociálních služeb a nabízí uživatelům, osobám
s mentálním a kombinovaným postižením, chráněné bydlení ve Starém Městě,
na Velehradské ul., s kapacitou 12 lůžek. Provoz byl zahájen v červnu 2015.
 Projektový záměr AP č. 3
Odborné sociální poradenství – strana 89
Záměrem je rozšíření stávající služby odborného sociálního poradenství
v Uherském Hradišti, jejíž dostupnost byla z hlediska časového rozsahu
nedostačující. O tento typ služby je na Uherskohradišťsku velký zájem, a to
nejen u osob z cílové skupiny, tedy osob se sluchovým postižením, ale také
u seniorů.
Vyhodnocení: Cíle bylo dosaženo, služba odborné sociální poradenství
je registrovanou sociální službou, identifikátor služby: 2221903, realizovanou od
1. 6. 2015 na adrese Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště. Poskytovatelem
této služby je Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.
 Projektový záměr AP č. 4
Sociálně terapeutická dílna Uh. Hradiště – strana 91
Záměr navazuje na transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením
Velehrad – Salašská, jehož klienti se postupně stěhují mj. do chráněného bydlení
v Uherském Hradišti a Starém Městě. Těmto klientům je třeba kromě bydlení
zajistit i aktivity v průběhu dne. Konečným cílem je najít pro klienty pracovní
uplatnění. Ne všichni klienti však mají osvojeny pracovní návyky, které jsou
k získání a udržení si zaměstnání nutné. Záměrem zřízení sociálně terapeutické
dílny je proto postupně klienty naučit pracovním návykům a dovednostem
a zároveň jim poskytnout možnost smysluplné a strukturované náplně dne.
Záměr plánuje pro klienty vytvořit několik typů rukodělných aktivit, a to dle jejich
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preferencí, možností a také dle charakteru prostor, v nichž bude služba
poskytována. Součástí záměru je také plán spolupracovat s ostatními
poskytovateli sociálních služeb v Uherském Hradišti tak, aby se služby vzájemně
doplňovaly a klienti měli možnost výběru dle svých individuálních potřeb.
Vyhodnocení: Cíle bylo dosaženo. Poskytovatel Naděje Otrokovice – pobočka
Uherské Hradiště zahájila činnost Sociálně terapeutické dílny 1. 1. 2015 na ulici
Průmyslová v Uherském Hradišti jako registrovaná sociální služba, identifikátor
služby: 8065540. Zájem o službu je velký, uživateli jsou převážně klienti
s mentálním a kombinovaným postižením, žijící v Chráněném bydlení
v Uherském Hradišti a Starém Městě. Věnují se nejrůznějším rukodělným
činnostem, a to s individuálním přístupem a dle svých schopností.
 Projektový záměr ZP č. 3
Podpora samotného bydlení – strana 103
Cílem služby Podpora samostatného bydlení je zamezení sociálního vyloučení
osob s chronickým duševním onemocněním. Podstatou služby je umožnit těmto
lidem žít běžným způsobem života v jejich přirozeném prostředí co nejdéle.
Služba podporovaného bydlení bude nabízet: pomoc při zajištění chodu
domácnosti, podporu při navazování a udržování vztahů s dalšími lidmi (rodinou,
kamarády partnery), doprovod na nákupy, na úřady, k lékařům atd., sociálně
terapeutické činnosti, podporu při získávání návyků souvisejících s případným
zařazením do pracovního procesu, podporu při hledání možností trávení volného
času, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí a poskytování základního sociálního poradenství.
Vyhodnocení: Služba, jež je poskytována Diakonií ČCE – střediskem Cesta
osobám s chronickým duševním onemocněním, je realizována jako registrovaná
sociální služba, identifikátor služby: 5066579. Od 1. ledna 2016 plní svůj účel.
Kromě terénní služby poskytované ve vlastních domácnostech klientů
je poskytovatel služby schopen nabídnout i pomoc při zajištění dočasného
ubytování v pronajatém bydlení.
 Projektový záměr ZP č. 4
Zařízení sociálně terapeutických dílen – strana 105
Záměrem poskytování sociální služby je zajistit pomoc a podporu dospělým (18 –
65 let) osobám s chronickým duševním onemocněním s cílem zamezit jejich
sociálnímu vyloučení a napomáhat sociálnímu začlenění, tedy zapojení do
ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti. Při práci v různých
typech dílen klienti dostanou příležitost prověřit či případně objevit své pracovní
schopnosti a možnosti a následně se ideálně i uplatnit na trhu práce. V rámci
STD by byly provozovány např. tyto činnosti: chov drobného zvířectva, práce na
počítači, práce v dílně s pracovním ponkem a dalšími potřebnými nástroji, kde by
klienti měli možnost vyrábět drobné předměty či provádět drobné opravy. Další
dílny by mohly být případně zřízeny dle možností a požadavků klientů STD.
Vyhodnocení: Sociálně terapeutická dílna byla registrována jako sociální
služba, identifikátor služby: 9003873 a otevřena v červenci 2017 poskytovatelem
Diakonie ČCE – středisko CESTA. Služba sídlí v budově střediska (Uherské
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Hradiště, Na Stavidle 1266). V současné době dochází do dílny devět klientů.
Pracovníci služby posilují u jednotlivých klientů schopnosti a rozvíjí dovednosti
vedoucí k samostatnosti. Jedná se především o praktický nácvik péče o vlastní
osobu (vaření, úklid, praní atd.), komunikaci s úřady, vyřizování osobních
záležitostí, podpora při zvládání projevů nemoci, hospodaření s finančními
prostředky atd. Nedílnou součástí poskytované služby je rovněž nácvik
pracovních dovedností.
 Projektový záměr ZP č. 5
Ergo Uherské Hradiště – strana 107
Cílem je uspokojit potřeby žadatelů o službu sociální rehabilitace
z transformovaných pobytových zařízení na Uherskohradišťsku a zájemců, kteří
ukončí povinnou školní docházku ve speciálních základních školách. Potřebu
zajištění služby sociální rehabilitace pro uživatele opouštějící transformovaná
pobytová zařízení je možné zabezpečit rozšířením kapacity stávajících služeb
sociální rehabilitace v Uherském Hradišti.
Vyhodnocení: Rozvojový záměr řešil navýšení kapacity ambulantní služby
Sociální rehabilitace, identifikátor služby: 9261314 poskytované Ergem Uherské
Hradiště z 3 uživatelů na 5 v daný okamžik a v rámci terénní formy služby
z 1 na 2 uživatele v daný okamžik. Tohoto navýšení bylo dosaženo, včetně
odpovídajícího pracovního úvazku.
 Projektový záměr ZP č. 6
Dílna Charitka – strana 109
Realizace projektového záměru bude probíhat na dvou pracovištích. Jedno
pracoviště bude úzce propojeno s Chráněnou dílnou Lidumila, pro kterou bude
zajišťovat některé práce – balení výrobků, střihání molitanu apod. Dále by toto
pracoviště bylo zaměřeno na kompletovací práce pro další subjekty, případně
výrobu svíček, keramiky apod. Druhé pracoviště by bylo na Velehradě. Toto
pracoviště by zajišťovalo pomocné práce v gastronomickém komplexu firmy
Hrabec. Projekt bude sloužit k nácviku základních pracovních a sociálních
dovedností – pravidelná docházka, adaptace na pracovní kolektiv, nácvik
praktických činností, trénink pracovní zátěže a tempa. Většina uživatelů,
ať u přicházejících z transformovaných pobytových sociálních služeb nebo
uživatelé různých denních center, mívají základy pracovní rehabilitace, ale chybí
jim soustavnější a pravidelná činnost v této oblasti.
Vyhodnocení: Tento záměr je realizován Oblastní charitou Uherské Hradiště,
od 1. ledna 2017 jako registrovaná sociální služba sociálně terapeutická dílna,
identifikátor služby: 5141119 s názvem Terapeutická dílna Klíček v prostorách
na Františkánské ulici č. 332. V roce 2017 i v následujících dvou letech bude
služba financována v rámci Individuálního projektu Zlínského kraje z prostředků
EU.
 Projektový záměr ZP č. 7
Centrum paliativní a hospicové péče s.r.o. – strana 111
Cílem předloženého záměru je zřízení centra lůžkové paliativní a hospicové
péče, poskytování odlehčovací péče a zřízení psychologické a sociální poradny
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pro blízké osoby pacienta a pro pozůstalé. Cílovou skupinou sociální služby jsou
především senioři, osoby s chronickým onemocněním a osoby s jiným
zdravotním postižením.
Vyhodnocení: PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., získal
oprávnění k poskytování zdravotních služeb nejdříve pod garancí MUDr. Evy
Hegmonové, od 1. 2. 2017 pod garancí MUDr. Ladislava Kabelky, Ph.D.
Specializovanou
paliativní
a
hospicovou
péči
poskytuje
klientům
v preterminálním a terminálním stavu, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí a jejichž
kauzální léčba je ukončena. Tato péče je zajišťována nepřetržitě lékařem
a zdravotní sestrou. Od 12. 6. 2017 organizace poskytuje registrovanou terénní
odlehčovací službu, identifikátor služby: 9313981.

2.2 Projektové a rozvojové záměry, které prozatím nejsou realizovány:
 Projektový záměr AP č. 5
TULIP II – strana 94
Projekt rozšiřuje stávající službu NZDM Tulip v Uherském Hradišti o detašované
pracoviště v Kunovicích. Poskytování služby má být obdobné – jednalo by se
o klubové zařízení, které bude nabízet společenské hry, přístup k PC,
individuální pohovory k nejrůznějším tématům, preventivní besedy, pomoc při
zvládání školních povinností apod. V Kunovicích, konkrétně v lokalitě Nový Dvůr
dochází ke koncentraci romské menšiny a kumulaci rodin ohrožených sociálním
vyloučením a jako potřebné se jevilo vytvořit zařízení, které umožní smysluplné
trávení volného času a zároveň poskytne odbornou podporu při řešení problémů
dětí a dospívající mládeže. Klub by byl ovšem přístupný všem dětem.
Vyhodnocení: Uvedený záměr nebyl realizován. Důvodem je skutečnost,
že nebyl nalezen potřebný objekt a potřeba tohoto zařízení se ukázala jako
zatím ne zcela aktuální. V současné době Oblastní charita Uherské Hradiště
uvažuje (a již probíhají první jednání) o rozšíření služby v Hluku.
 Projektový záměr ZP č. 1
Charitní domov Velehrad – strana 97
Cílem projektového záměru je umožnit důstojné stáří osobám s demencemi
včetně demencí způsobených užíváním návykových látek. Počet lůžek pro osoby
s demencemi je v našem regionu nedostatečný, což způsobuje, že jsou tito lidé
umísťováni do běžných domovů pro seniory. Zde je však velmi problematické
personální zajištění zvýšené potřeby péče a dochází i k narušení provozního
režimu. Vyčleňovat pokoje pro tuto cílovou skupinu v běžných domovech
pro seniory je také neefektivní. Pobytové zařízení pro osoby s demencemi (nebo
psychiatrickými onemocněními) způsobenými užíváním návykových látek je pak
problém celokrajský. Mnohé osoby proto zestárnou a dožijí život v azylových
domech, což jistě není žádoucí řešení.
Vyhodnocení: Oblastní charita Uherské Hradiště uvedený záměr chce
realizovat, ale stále nedošlo k dohodě mezi Zlínským krajem a Olomouckým
arcibiskupstvím ohledně pozemků a budov areálu Salašská na Velehradě. Navíc
je na tomto objektu věcné břemeno z projektu transformace, které nedovoluje,
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aby zde byla pobytová služba, a zároveň břemeno z jiné investiční dotace, které
požaduje udržitelnost sociálních služeb po určitou dobu. Všechna jednání nebyla
doposud ukončena, takže nelze odhadovat výsledek ani možný termín zahájení.
 Projektový záměr ZP č. 2
Odlehčovací služba Velehrad – strana 100
Cílem záměru je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, případně
je zastoupit v době jejich léčby nebo hospitalizace, a dále pomoc osobám žijícím
osaměle, které po určitou dobu potřebují zvýšenou péči, např. po návratu
z nemocnice. Podstatou záměru je navýšit stávající kapacitu Odlehčovací služby
pro cílovou skupinu seniorů na Uherskohradišťsku. Současná kapacita
je nedostačující a poptávka výrazně překračuje možnosti – v průměru se jedná
o 3 až 5 odmítnutých žadatelů týdně, v letních měsících počet odmítnutých
žadatelů ještě narůstá. Pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením
odlehčovací služba v našem regionu neexistuje (v Boršicích, které mají
zaregistrovanou i tuto cílovou skupinu, je většina lůžek obsazena seniory).
Vyhodnocení: Oblastní charita Uherské Hradiště uvedený záměr zatím
nerealizovala. Důvod je totožný jako u projektového záměru Odlehčovací služba
Velehrad - zatím nedošlo k dohodě mezi Zlínským krajem a Olomouckým
arcibiskupstvím ohledně pozemků a budov areálu Salašská na Velehradě. Navíc
je na tomto objektu věcné břemeno z projektu transformace, které nedovoluje,
aby zde byla pobytová služba, a zároveň břemeno z jiné investiční dotace, které
zase požaduje udržitelnost sociálních služeb po určitou dobu. Všechna jednání
nebyla doposud ukončena, takže nelze odhadovat výsledek či možný termín
zahájení.
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3 Vyhodnocení projektových záměrů zařazených v rámci
aktualizace SPRSS na Uherskohradišťsku 2015 - 2017
V rámci aktualizace SPRSS na Uherskohradišťsku na období 2015 - 2017 byly
předloženy projektové a rozvojové záměry (Aktualizace SPRSS strana 10 – 20), které
byly projednány v pracovních skupinách v měsíci září 2015 a dubnu 2016 a v Řídící
skupině v měsíci říjnu 2015 a květnu 2016. Řídící skupina se ke všem předloženým
projektovým a rozvojovým záměrům vyjádřila s tím, že jsou v souladu se Střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku na období 2015 – 2017. Sedm
projektových a rozvojových záměrů bylo zařazeno do Akčního plánu na rok 2016/2017,
zbylých pět bylo zařazeno do Zásobníku projektů.
Záměry, které byly zařazeny do Akčního plánu na rok 2016/2017, jsou následující:
Rozvojový záměr č. 4
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. – Navýšení kapacity
tlumočnické služby
Rozvojový záměr č. 5
Ergo Uherské Hradiště – Navýšení kapacity služby sociální rehabilitace
Rozvojový záměr č. 6
Maltézská pomoc, Centrum Uherské Hradiště – Navýšení kapacity sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Rozvojový záměr č. 7
Dům Naděje Otrokovice - Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště, navýšení
kapacity služby
Projektový záměr č. 8
Oblastní charita Uherské Hradiště - Nízkoprahové denní centrum
Rozvojový záměr č. 9
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - Chráněné bydlení, Uherské Hradiště,
Rostislavova ulice
Rozvojový záměr č. 12
Educo – Navýšení kapacity rané péče
Záměry, které byly zařazeny do Zásobníku projektů, jsou následující:
Projektový záměr č. 1
Akropolis - Podpůrné program pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami
Projektový záměr č. 2
Akropolis - Podpora inkluze a rozvoj smyslového vnímání v multisenzorickém prostředí
(snoezelen)
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Projektový záměr č. 3
Akropolis - Sociální podnikání
Rozvojový záměr č. 10
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - Transformace části Domova pro seniory
Štěpnická 1139, na Domov se zvláštním režimem
Projektový záměr č. 11
Společnost podané ruce, o.p.s. - Doléčovací centrum

3.1 Projektové a rozvojové
či dokončeny:

záměry,

které

byly úspěšně

zahájeny

 Projektový záměr č. 1
Podpůrné programy pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami – str. 17.
Projekt reaguje na specifické potřeby rodin s dětmi s ADHD, poruchami učení,
PAS a Aspergerův syndrom. Za cíl si klade zvýšení běžného života rodin s dětmi
se specifickými potřebami a lepší informovanost při řešení potíží. Projekt je
zaměřen na tři klíčové oblasti přímé práce s rodinou: tematické programy pro
děti a mládež se specifickými potřebami, vzdělávací a zážitkové aktivity pro
rodiče a tematické svépomocné skupiny (zvyšování rodičovských
kompetencí, sdílení zkušeností mezi rodiči) a poradenství (poradna
se speciálním pedagogem určená rodinám s dětmi se specifickými potřebami
a psychologická poradna pro rodiče a děti zaměřená na řešení výchovných
problémů, komunikaci v rodině a partnerské vztahy). Nejedná se o registrovanou
sociální službu.
Vyhodnocení: Realizace výše uvedeného projektu realizátorem Akropolis,
probíhala po celý rok 2016 a 2017 až doposud. Většina aktivit probíhala
individuálně, některé skupinově (dle potřeby) v multisenzorické místnosti
Snoezelen, která navozuje atmosféru důvěry a bezpečí. Projektový záměr byl
realizován díky finanční podpoře z MPSV, Města Uherské Hradiště, Nadačního
fondu Tesco a Nadace Synot.
 Projektový záměr č. 2
Podpora inkluze a rozvoj smyslového vnímání v multisenzorickém
prostředí – strana 18
Projektový záměr se týká úpravy interaktivní místnosti na „lesní snoezelen“,
rozšíření nabídky programů, networkingu s odborníky a odborných školení pro
inkluzi osob se specifickými potřebami. Cílem projektu je vzdělání pracovníků
pomáhajících profesí v oblasti rozvoje smyslového vnímání a senzorické
integrace, podpora inkluze osob se specifickými potřebami, spolupráce se
školkami a školami v rámci adaptačních a preventivních programů a programů
pro skupiny dětí se specifickými potřebami. Nejde o registrovanou sociální
službu.
Vyhodnocení: Realizace poskytovatele Akropolis probíhala po celý rok 2016
a 2017 až dosud. V rámci realizace projektového záměru sice nebyla přetvořena
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snoezelen místnost, ale i tak ve stávajících místnostech došlo k naplnění
stanovených cílů. Probíhalo vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí
v oblasti rozvoje smyslového vnímání a senzorické integrace. Byla navázána
spolupráce se školkami a školami – v multisenzorických místnostech probíhaly
adaptační programy, preventivní programy, programy pro skupiny dětí
se specifickými potřebami. Podpora rodin, rodičů s dětmi ad. Finanční prostředky
na tento projektový záměr byly získány díky podpoře z MPSV, Města Uherské
Hradiště a Nadace Synot.
 Rozvojový záměr č. 4
Tlumočnické služby – strana 10
Realizátor projektu Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.
poskytuje tlumočnické služby. Vzhledem k velkému zájmu ze strany uživatelů
má zájem o navýšení kapacity, tudíž i úvazků tlumočníků ze stávajících 2 na
úvazky 3. Za rok 2015 uvádějí 764 klientů (v rámci celého Zlínského kraje),
kterým byla poskytnuta tato registrovaná sociální služba.
Vyhodnocení: Rozvojový záměr byl realizován, v rámci realizace došlo
k navýšení úvazku tlumočníků z 2 na 3 úvazky.
 Rozvojový záměr č. 6
Maltézská pomoc, Centrum Uherské Hradiště – navýšení kapacity sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi - strana 11
Poskytovatel služby má zájem o navýšení maximální okamžité kapacity na
2 klienty/rodiny a o související navýšení pracovního úvazku. Služba již
v současné době není schopna z kapacitních důvodů poskytovat péči novým
zájemcům. Věnují se rodinám ohrožených sociálním vyloučením (z důvodu
nepříznivé sociální situace, zdravotního postižení či vážného onemocnění,
i rodinám v péči sociálně právní ochrany dětí).
Vyhodnocení: Rozvojový záměr je realizován od 1. 1. 2017. Na základě žádosti
o navýšení počtu úvazků služby SAS pro rodiny s dětmi v Akčním plánu sítě
sociálních služeb Zlínského kraje byla organizaci Maltézská pomoc, o.p.s.
navýšena kapacita ze 1,0 úvazku na 2,0 úvazku. Toto navýšení již odpovídá
skutečným odpracovaným hodinám a počtu klientů, které uvedená služba
zabezpečuje, což umožňuje kvalitní péči o danou cílovou skupinu.
 Rozvojový záměr č. 7
Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště – navýšení kapacity
služby – strana 12
Celá sociálně terapeutická dílna primárně slouží klientům, kteří přicházejí
z velkých pobytových zařízení, procházejících procesem transformace. Existuje
velká poptávka po navazujících ambulantních či terénních službách pro tyto
osoby, na kterou poskytovatel reaguje zavedením dopoledního a odpoledního
provozu. Klienti se tedy v rámci dílny střídají. Přesto je stále anoncována
neuspokojená poptávka po službě. V dubnu 2015 byly rozšířeny prostory
a okamžitá kapacita služby. Od roku 2016 vyvstala potřeba zvýšit počet úvazků
pracovníků péče.
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Vyhodnocení: Rozvojový záměr je realizován Nadějí – pobočka Otrokovice
od 1. 1. 2016. Služba Dům Naděje Otrokovice, sociálně terapeutická dílna –
středisko Uherské Hradiště byla otevřena lidem s mentálním a kombinovaným
zdravotním omezením od 1. 1. 2015. V roce 2016 došlo následně k rozšíření
okamžité kapacity služby a jejího personálního zajištění. Služba má v současné
době 5 pracovníků v přímé péči (2 sociální pracovníky a 3 pracovníky
v sociálních službách). Služba je poskytována v několika programech
se specifickým zaměřením tak, aby byla schopna zohlednit individuální potřeby
a předpoklady svých klientů. Okamžitá kapacita je 15 klientů, služba
je poskytována v dopoledních a odpoledních blocích (tedy až pro 30
klientů/den). Od roku 2015 do současné doby byla sociálně pracovní terapie
poskytnuta celkem 74 klientům. Místa poskytování služby v Uherském Hradišti:
Průmyslová 712, Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště 1, Masarykovo
náměstí 21, Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště 1
 Projektový záměr č. 8
Nízkoprahové denní centrum – strana13
Projekt plánuje zřízení Nízkoprahového denního centra a v případě zajištění
kapacitně odpovídajícího objektu také přesun Azylového bydlení Cusanus
z nevyhovujících stávajících prostor. V objektu by mohla případně vzniknout také
ordinace obvodního lékaře. Projekt řeší chybějící službu pro občany
bez přístřeší.
Vyhodnocení: Předpokládaný termín zahájení provozu je nejdříve ve 4. čtvrtletí
2019. Projektový záměr Nízkoprahové denní centrum se nachází v přípravné fázi
realizace. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace
na projekt Centrum služeb pro lidi bez přístřeší, realizovaný Oblastní charitou
Uherské Hradiště na Třídě Maršála Malinovského čp. 263 v Uherském Hradišti.
Tento projekt je registrován v programu 11703 – Integrovaný regionální operační
program. Součástí projektu je výstavba budovy nízkoprahového denního centra,
ve které bude projektový záměr NDC realizován. V současné době je
připravovaná prováděcí dokumentaci projektu. Následně proběhne výběrové
řízení na realizaci stavebních prací. Zahájení provozu NDC v nové budově je
plánováno od července 2019. V tu dobu budou zpracovány metodické pokyny
a pracovní postupy pro poskytování sociální služby NDC.
 Rozvojový záměr č. 9
Chráněné bydlení, Uherské Hradiště, Rostislavova ul. – strana 14
Cílem tohoto záměru je rozšíření kapacity poskytované služby ze stávajících 12
lůžek na 21 lůžek v nedalekém objektu v téže ulici. V rámci transformace
pobytových sociálních služeb je chráněné bydlení jednou z možností,
jak nabídnout uživatelům bydlení s individuální podporou dle jejich schopností.
Vyhodnocení: Záměr byl realizován poskytovatelem Sociální služby Uherské
Hradiště, p.o.; služba byla registrována, identifikátor služby: 6798398, provoz
zahájen k 28. 1. 2016. Objekt č. p. 671 (pronájem bytů) je využíván
pro poskytování sociální služby chráněné bydlení pro 9 klientů.
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 Rozvojový záměr č. 10
Transformace části DS, Štěpnická 1139, na DZR – strana 16
Vzhledem k nárůstu počtu uživatelů, u kterých je v průběhu pobytu v DS
diagnostikována Alzheimerova choroba či jiné typy demencí i s přihlédnutím
ke stávající poptávce po této odborné celodenní péči je rozvojový záměr
zaměřen na transformaci části DS na DZR. V současné době je kapacita DS
celkem 152 lůžek. Počet lůžek pro DS bude snížen o 40 a vznikne 32 lůžek DZR.
Vyhodnocení: Realizace byla zahájena k 31. 10. 2017 realizátorem Sociální
služby Uherské Hradiště, p.o. – předáním části objektu (3. NP), kde v současné
době probíhají stavební práce. Předpokládaný termín jejich ukončení je 3/2018.
Zahájení poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem je plánováno
od 5/2018 pro 32 klientů.
 Rozvojový záměr č. 12
Educo – navýšení kapacity služby raná péče – strana 15
Registrovaná sociální služba Raná péče byla poskytována v roce 2015 celkem
100 rodinám, z toho 21 rodin bylo z ORP Uherské Hradiště. Poskytovatel by rád
navýšil kapacitu služby s tím, že by bylo možné se od r. 2017 věnovat 120
rodinám, s plánem péče o 25 rodin v ORP Uherské Hradiště. Součástí projektu je
také odpovídající zvýšení pracovního úvazku.
Vyhodnocení: Projekt byl realizován Střediskem rané péče Educo Zlín, z.s.
a kapacita služby byla navýšena pro ORP Uherské Hradiště z 21 na 25 rodin.
Celkový počet rodin organizace se zvýšil na 110 oproti plánovaným 120 rodinám,
a to z důvodů pozdějšího přijetí nového poradce a vytvoření nového
strategického plánu, kde je stanoveno postupnější zvyšování kapacit vzhledem
k zajištění dostatečné kvality práce s klienty. Lze předpokládat, že zájem
o službu bude narůstat. Důvodem jsou změny ve zdravotnictví; jedná se
o povinné vyšetření autismu v 15. měsíci věku dítěte (v současné době tento
test ještě neprovádí všichni pediatři), což sebou může přinést rozšíření počtu
rodin v dalších letech.

3.2 Projektové a rozvojové záměry, které prozatím nejsou realizovány:
 Projektový záměr č. 3
Sociální podnikání – strana 19
Realizátorem projektu má být dceřiná společnost spolku Akropolis. Cílem je
vytvoření sociálního podniku zaměstnávajícího osoby se zdravotním postižením
a osoby dlouhodobě nezaměstnané. Chtějí být významným zaměstnavatelem
těchto osob a vytvořit zajímavou nabídku produktů a služeb, které přinesou zisk
pro další rozvoj podniku a tím i širší možnost zaměstnávání. V rámci projektu
mají také zájem vytvořit místo pro setkávání různých společenských skupin
prostřednictvím pořádání charitativních a kulturních akcí. V neposlední řadě
se projekt zabývá také změnou povědomí veřejnosti ke vnímání osob
se zdravotním postižením nebo osob dlouhodobě nezaměstnaných na základě
vlastní pozitivní zkušenosti s těmito cílovými skupinami. Nejde o registrovanou
sociální službu.
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Vyhodnocení: Tento projektový záměr nebyl realizován. Důvodem je nedostatek
finančních prostředků. Na sociální podnikání byl vypracován projekt, který však
z Evropského sociálního fondu nebyl podpořen.
 Projektový záměr č. 5
Ergo Uherské Hradiště – navýšení kapacity služby sociální rehabilitace –
strana 10
Poskytovatel služby má zájem o navýšení kapacity ambulantní i terénní formy
služby. U ambulantní formy z 5 na 8 uživatelů v daný okamžik, u terénní formy
z 3 na 5 uživatelů v daný okamžik. Navýšení kapacity souvisí se stoupající
zájmem o službu také v důsledku probíhající transformace pobytových
sociálních služeb a dále pro klienty, kteří ukončili povinnou školní docházku
v základních školách speciálních.
Vyhodnocení: Z finančních důvodů nebyl záměr realizován. Vzhledem ke vzniku
nových preventivních sociálních služeb v Uherském Hradišti není v současné
době nárůst klientů tak značný, jako v době, kdy měl poskytovatel o navýšení
počtu pracovníků zájem. V současné době tedy nebude realizátor Centrum pro
zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. rozvojový záměr na další rok
podávat.
 Projektový záměr č. 11
Doléčovací centrum ve Zlínském kraji – strana 17
Projekt reaguje na potřebu služeb následné péče po skončení léčby osob
závislých na alkoholu, nealkoholových drogách a hazardu, prozatím
s celokrajskou působností a umístěním ambulance ve Zlíně. Výhledově
a na základě zjištěného zájmu klientů je možno uvažovat o regionálních
pracovištích. Doléčovací centrum ambulantního typu v našem regionu
dlouhodobě
schází
(doléčovací
centrum,
zaměřené
však
pouze
na klienty/uživatele drog, ukončilo svoji činnost ve Zlíně v říjnu 2015).
Na základě podpory Rady vlády, se nyní připravují plně financované projekty,
které by měly ověřit zájem o podobné služby a jejich potřebnost.
Vyhodnocení: Projektový záměr poskytovatele Společnost Podané ruce, o.p.s.
nebyl realizován. Záměr byl podáván v roce 2015 jako ambulantní služba
a podporu ze Zlínského kraje nezískal. Díky změně strategie v nabídce služeb
pro danou cílovou skupinu řeší poskytovatel nabídku podpory v abstinenci
v rámci Terapeutického centra ve Zlínském kraji (látkové závislosti) a Centra
komplexní péče ve Zlínském kraji (nelátkové závislosti). V této chvíli
se poskytovateli zřízení samostatné služby následné péče v rámci Zlínského
kraje nejeví jako nutné. Výše zmiňované služby plně pokrývají stávající potřebu
ze strany klientů. Jako zásadní se poskytovateli jeví zařadit do Akčního plánu
Centrum komplexní péče.
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4 Akční plán na rok 2018
V rámci vyhodnocení SPRSS na Uherskohradišťsku na období 2015 – 2017 je
vypracován také Akční plán na rok 2018. Do tohoto Akčního plánu jsou zařazeny
rozvojové a projektové záměry, které poskytovatelé sociálních služeb předložili
prostřednictvím aplikace KISSoS (ZK) do 31. 12. 2016.

4.1 Přehled předložených projektových a rozvojových záměrů na rok 2018
Předložené rozvojové záměry
Společnost Podané ruce o.p.s.
1. Kontaktní centrum – rozšíření kapacity – úvazky
Diakonie ČCE – středisko CESTA
2. Diakonie ČCE – středisko CESTA – zvýšení úvazku v přímé péči
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
3. Zvýšení kapacity
Oblastní charita Uherské Hradiště
4. Centrum osobní asistence – navýšení úvazků v PP
5. Domácí pečovatelská služba – navýšení úvazků v PP
Předložené projektové záměry
Společnost Podané ruce o.p.s.
6. Terapeutické centrum v ZK – vznik nové služby odborné sociální poradenství
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ROZVOJOVÝ ZÁMĚR do Akčního plánu na rok 2018
Kontaktní centrum poskytovatele Společnost podané ruce o.p.s.
ZÁKLADNÍ

ÚDAJE

1. Záměr předkládá (název poskytovatele)

Společnost podané ruce
o.p.s.

2. Název rozvojového záměru

Kontaktní centrum

3. O jaký typ záměru se
jedná?

4. Je záměr zařazen ve
Střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb na
Uherskohradišťsku 2015 2017?

a) vznik nové služby (jedná se pouze vznik nové
služby uvedené v kategorii B):
b) transformace na jiný druh sociální služby:
c) rozšíření formy služby, územní působnosti,
kapacity poskytování sociální služby:
d) celková změna cílové skupiny uživatelů, která
ovlivní zaměření služby:
ano

rozšíření kapacity sociální
služby

(číslo a název priority či opatření, včetně uvedení
čísla strany dokumentu, kde je priorita či
opatření uvedena)
ne

5. Soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro období 2016 – 2020 (uveďte číslo priority, viz kapitola 4. 3., uvedeného
dokumentu, zveřejněného na www.kr-zlinsky.cz)

ne

CH A R A K T E R I S T I K A A C Í L Z Á M Ě R U
6. Uveďte druh sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, která bude projektem zajišťována a její
Kontaktní centrum, 9580837
identifikátor
7. Popis záměru
Zajištění provozu PO-PÁ 11:00 – 16:30 hodin – tj 3,5 úvazku + zajištění
terénní práce – 2 dny v týdnu 2 pracovníci
8. Zdůvodnění záměru

Momentálně pouze 4 dny v týdnu, 2,7 úvazku, kdy v úterý je kontaktní
centrum otevřeno od 15:00 hodin jen pro výměnný program

9. Převažující cílová skupina, na kterou se záměr zaměřuje (vyberte níže, označte X)
Senioři

Osoby se zdravotním postižením

Rodiny s dětmi

Senioři
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí
Osoby s poruchou autistického spektra
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zrakovým postižením
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s jiným zdravotním postižením
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
Oběti domácího násilí
Rodiny s dítětem/dětmi (vč. rodin s dětmi se zdravotním
postižením)
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Osoby ohrožené sociálním
vyloučením

10. Záměr je předkládán na
formu poskytování služby
11. Předpokládaný počet
unicitních uživatelů za
kalendářní rok
12. Místo, kde bude služba
realizována (konkrétní adresa;
v případě terénních služeb uveďte
obec či obce, ve kterých bude
služba poskytována)

13. Předpokládaný počet
nárůstu pracovních úvazků

Osoby bez přístřeší
Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon
ústavní péče
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách
Osoby v krizi
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
pobytová
ambulantní
x
terénní
3.900 kontaktů/4.300 kontaktů při zvýšení úvazku

Šromova 136, Uherské Hradiště

Přímá péče

Nepřímá péče
14. Předpokládaná změna
navýšení finančních nákladů
služby
15. Celkové investiční náklady
na plánovaný záměr/rok 2017

sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manžela rodin. poradci a další
odborníci, kteří přímo poskytují soc.
služby
technicko – hospodářští pracovníci
ostatní

ANO: 490.000,- Kč celkem (z toho: 450.000,- Kč mzdové
náklady + 40. 000,- Kč zdravotní materiál)

provozní
16. Celkové neinvestiční
náklady
na plánovaný záměr/rok 2017

17. Předpokládané zdroje
financování na plánovaný
záměr (provozních nákladů/rok
2017) – v Kč

17. Aktuální stav realizace
popisovaného rozvojového
záměru
(uveďte také to, zda je realizace
záměru podmíněna investicí a
jaký je stav realizace této
investice, včetně jejího finančního
zajištění)

x

mzdové, vč. zákonného pojištění
úhrady uživatelů
dotace ze státního rozpočtu
dotace z rozpočtu ZK
dotace od obce/obcí
dotace ze strukturálních fondů EU
fondy zdravotních pojišťoven
příspěvek zřizovatele (obec, kraj)
jiné zdroje

1

NE:

40. 000,450. 000,-

400. 000,50. 000,-

40. 000,-

Investice nejsou potřeba – provoz ve stávajících prostorách kontaktního
centra.
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18. Předpokládaný termín
realizace změny sociální služby
(měsíc/rok)
Vyplnil/a za organizaci
(název organizace, jméno,
příjmení, kontaktní údaje – email,
telefon)
Datum vyplnění

Leden 2018

Bc. Jakub Mořický, tel. 737 641 727
5. 12. 2016

ROZVOJOVÝ ZÁMĚR do Akčního plánu na rok 2018
Zvýšení úvazků v přímé péči poskytovatele Diakonie ČCE – středisko CESTA
ZÁKLADNÍ

ÚDAJE
Diakonie ČCE – středisko
CESTA

1. Záměr předkládá (název poskytovatele)
2. Název rozvojového záměru

3. O jaký typ záměru se
jedná?

4. Je záměr zařazen ve
Střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb na
Uherskohradišťsku 2015 2017?

a) vznik nové služby (jedná se pouze vznik nové
služby uvedené v kategorii B):
b) transformace na jiný druh sociální služby:
c) rozšíření formy služby, územní působnosti,
kapacity poskytování sociální služby:
d) celková změna cílové skupiny uživatelů, která
ovlivní zaměření služby:
ano

zvýšení úvazků v přímé péči

(číslo a název priority či opatření, včetně uvedení
čísla strany dokumentu, kde je priorita či
opatření uvedena)
ne

5. Soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro období 2016 – 2020 (uveďte číslo priority, viz kapitola 4. 3., uvedeného
dokumentu, zveřejněného na www.kr-zlinsky.cz)

ne

CH A R A K T E R I S T I K A A C Í L Z Á M Ě R U
6. Uveďte druh sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, která bude projektem zajišťována a její
identifikátor

7. Popis záměru

8. Zdůvodnění záměru

Raná péče, identifikátor: 399 99 56

Tento rozvojový záměr je kombinací záměru a uvedení do souladu stávajícího
stavu. Středisko CESTA totiž již od února 2015 službu rané péče poskytuje
s úvazkem 0,7. Službu tak poskytují dvě sociální pracovnice – jedna
s úvazkem 0,6 a druhá s úvazkem 0,1. Rádi bychom však současný úvazek
sociální pracovnice ve výši 0,1 navýšili na 0,4. Služba tak bude poskytována
v celkem dvou lidech, při celkovém úvazku 1,0. V rámci tohoto opatření tak
plánujeme v roce 2018 poskytovat službu celkem 20 rodinám, přičemž v roce
2017 jich raná péče bude mít v péči odhadem celkem 16. Důvodem zvyšování
úvazku je poptávka po službě a větší prostor pro práci sociálního pracovníka
se současným úvazkem 0,1.
Zvýšení úvazku současné pracovnici s možností poskytovat službu rané péče
více rodinám.
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9. Převažující cílová skupina, na kterou se záměr zaměřuje (vyberte níže, označte X)
Senioři

Osoby se zdravotním postižením

Rodiny s dětmi

Osoby ohrožené sociálním
vyloučením

10. Záměr je předkládán na
formu poskytování služby
11. Předpokládaný počet
unicitních uživatelů za
kalendářní rok
12. Místo, kde bude služba
realizována (konkrétní adresa;
v případě terénních služeb uveďte
obec či obce, ve kterých bude
služba poskytována)

13. Předpokládaný počet
nárůstu pracovních úvazků

Senioři
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí
Osoby s poruchou autistického spektra
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zrakovým postižením
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s jiným zdravotním postižením
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
Oběti domácího násilí
Rodiny s dítětem/dětmi (vč. rodin s dětmi se zdravotním
postižením)
Osoby bez přístřeší
Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon
ústavní péče
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách
Osoby v krizi
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
pobytová
ambulantní
terénní
Cca 20 (za rok 2018)

Přímá péče

Nepřímá péče
14. Předpokládaná změna
navýšení finančních nákladů
služby
15. Celkové investiční náklady
na plánovaný záměr/rok 2017
16. Celkové neinvestiční
náklady
na plánovaný záměr/rok 2017

sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manžela rodin. poradci a další
odborníci, kteří přímo poskytují soc.
služby
technicko – hospodářští pracovníci
ostatní

ANO: 216 940 Kč

0,3

NE:
0,-

provozní
mzdové, vč. zákonného pojištění
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17. Předpokládané zdroje
financování na plánovaný
záměr (provozních nákladů/rok
2017) – v Kč
17. Aktuální stav realizace
popisovaného rozvojového
záměru
(uveďte také to, zda je realizace
záměru podmíněna investicí a
jaký je stav realizace této
investice, včetně jejího finančního
zajištění)
18. Předpokládaný termín
realizace změny sociální služby
(měsíc/rok)
Vyplnil/a za organizaci
(název organizace, jméno,
příjmení, kontaktní údaje – email,
telefon)
Datum vyplnění

úhrady uživatelů
dotace ze státního rozpočtu
dotace z rozpočtu ZK
dotace od obce/obcí
dotace ze strukturálních fondů EU
fondy zdravotních pojišťoven
příspěvek zřizovatele (obec, kraj)
jiné zdroje

0,325 500,0,80 000,0,0,0,103 700,-

Investice není nutná

Leden 2018
Zuzana Hoffmannová
hoffmannova.z@strediskocesta.cz
604 298 294
7. 12. 2016

ROZVOJOVÝ ZÁMĚR do Akčního plánu na rok 2018
Zvýšení kapacity poskytovatele Středisko rané péče Educo Zlín z.s.
ZÁKLADNÍ

ÚDAJE

1. Záměr předkládá (název poskytovatele)

Středisko rané péče Educo
Zlín z.s.

2. Název rozvojového záměru

Zvýšení kapacity

3. O jaký typ záměru se
jedná?

4. Je záměr zařazen ve
Střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb na
Uherskohradišťsku 2015 2017?

a) vznik nové služby (jedná se pouze vznik nové
služby uvedené v kategorii B):
b) transformace na jiný druh sociální služby:
c) rozšíření formy služby, územní působnosti,
kapacity poskytování sociální služby:
d) celková změna cílové skupiny uživatelů, která
ovlivní zaměření služby:
ano

ano

(číslo a název priority či opatření, včetně uvedení
čísla strany dokumentu, kde je priorita či
opatření uvedena)
ne

5. Soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro období 2016 – 2020 (uveďte číslo priority, viz kapitola 4. 3., uvedeného
dokumentu, zveřejněného na www.kr-zlinsky.cz)

Ano, priorita 3.1.1.
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CH A R A K T E R I S T I K A A C Í L Z Á M Ě R U
6. Uveďte druh sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, která bude projektem zajišťována a její
identifikátor
7. Popis záměru
Zvýšení kapacity služby

Raná péče 5397990

Poptávka po službě převyšuje kapacitu služby. Každý měsíc je několik rodin
v pořadníku, kteří čekají na uvolnění kapacity. Je třeba si uvědomit, že některé
rodiny jsou ve službě i 7 let a kapacita se uvolňuje postupně a pomalu.
9. Převažující cílová skupina, na kterou se záměr zaměřuje (vyberte níže, označte X)
8. Zdůvodnění záměru

Senioři

Osoby se zdravotním postižením

Rodiny s dětmi

Osoby ohrožené sociálním
vyloučením

10. Záměr je předkládán na
formu poskytování služby
11. Předpokládaný počet
unicitních uživatelů za
kalendářní rok

Senioři
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí
Osoby s poruchou autistického spektra
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zrakovým postižením
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s jiným zdravotním postižením
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
Oběti domácího násilí
Rodiny s dítětem/dětmi (vč. rodin s dětmi se zdravotním
postižením)
Osoby bez přístřeší
Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon
ústavní péče
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách
Osoby v krizi
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
pobytová
ambulantní
ano
terénní
Celkem 115, z Uherskohradišťska 25
Celková kapacita

12. Místo, kde bude služba
realizována (konkrétní adresa;
v případě terénních služeb uveďte
obec či obce, ve kterých bude
služba poskytována)

x

Zlínský kraj
z toho ORP

2017
skutečnost
100 rodin
s dětmi

2018
plán
115 rodin
s dětmi
20

25

Uherské Hradiště

4

4

Babice

1

1

Buchlovice

1

1

Hluk

0

1

Kostelany n. Mor.

1

1
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Kunovice

2

1

Polešovice

1

1

Zlámanec

1

1

Ostrožská n. Ves

0

1

Uh. Ostroh

3

3

Sušice

0

1

Velehrad

2

2

Zlechov

0

1

ostatní

13. Předpokládaný počet
nárůstu pracovních úvazků

Přímá péče

Nepřímá péče
14. Předpokládaná změna
navýšení finančních nákladů
služby
15. Celkové investiční náklady
na plánovaný záměr/rok 2017

4
sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manžela rodin. poradci a další
odborníci, kteří přímo poskytují soc.
služby
technicko – hospodářští pracovníci
ostatní

ANO: 305 000 Kč

17. Předpokládané zdroje
financování na plánovaný
záměr (provozních nákladů/rok
2017) – v Kč
17. Aktuální stav realizace
popisovaného rozvojového
záměru
(uveďte také to, zda je realizace
záměru podmíněna investicí a
jaký je stav realizace této
investice, včetně jejího finančního
zajištění)
18. Předpokládaný termín
realizace změny sociální služby
(měsíc/rok)
Vyplnil/a za organizaci
(název organizace, jméno,
příjmení, kontaktní údaje – email,
telefon)
Datum vyplnění

3

NE:
0,-

provozní
16. Celkové neinvestiční
náklady
na plánovaný záměr/rok 2017

5
6,5
1,5

1 545 000,-

mzdové, vč. zákonného pojištění

31 500 000,-

úhrady uživatelů
dotace ze státního rozpočtu
dotace z rozpočtu ZK
dotace od obce/obcí
dotace ze strukturálních fondů EU
fondy zdravotních pojišťoven
příspěvek zřizovatele (obec, kraj)
jiné zdroje

0,3 300 000,300 000,600 000,0,0,0,800 000,-

Investice realizaci neovlivňují

Leden 2018
Středisko rané péče Educo Zlín z.s. Dagmar Machová
Tel: 6039874174
13. 12. 2016
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ROZVOJOVÝ ZÁMĚR do Akčního plánu na rok 2018
Centrum osobní asistence poskytovatele Oblastní charita Uherské Hradiště
ZÁKLADNÍ

ÚDAJE

1. Záměr předkládá (název poskytovatele)

Oblastní charita Uherské Hradiště

2. Název rozvojového záměru

Centrum osobní asistence

3. O jaký typ záměru se
jedná?

4. Je záměr zařazen ve
Střednědobém plánu
rozvoje sociálních služeb
na Uherskohradišťsku
2015 - 2017?

a) vznik nové služby (jedná se pouze vznik
nové služby uvedené v kategorii B):
b) transformace na jiný druh sociální
služby:
c) rozšíření formy služby, územní
působnosti, kapacity poskytování sociální
služby:
d) celková změna cílové skupiny uživatelů,
která ovlivní zaměření služby:
ano
(číslo a název priority či opatření, včetně
uvedení čísla strany dokumentu, kde je
priorita či opatření uvedena)
ne

5. Soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro období 2016 – 2020 (uveďte číslo priority, viz
kapitola 4. 3., uvedeného dokumentu, zveřejněného na www.kr-zlinsky.cz)

Navýšení úvazků v PP

ne
2.3. Podpora integrace osob se
zdravotním postižením
prostřednictvím rozvoje ambulantních,
terénních a vybraných služeb
v místech, kde tyto osoby žijí

CH A R A K T E R I S T I K A A C Í L Z Á M Ě R U
6. Uveďte druh sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, která bude projektem zajišťována a její
Osobní asistence
identifikátor
7. Popis záměru
Jedná se o navýšení úvazků osobních asistentů o 3 úvazky z důvodu rostoucí
poptávky po službě
V roce 2013 byly úvazky v přímé péči 7, 73, v roce 2014 již 10,6 a v roce 2015 to
bylo 10,49. V letošním roce i v roce 2017 ej předpoklad, že to bude opět přes 10
úvazků. Přičemž v akčním plánu ZK máme stanovených 8,5 úvazků v přímé péči.
8. Zdůvodnění záměru
Vzhledem k tom, že příjmy z péče nepokryjí celé personální navýšení, chceme
v akčním plánu stav navýšit na 11,5 úvazků v přímé péči, což odpovídá i
současné poptávce po této službě. Službu navíc poskytujeme ve dvou ORP, což
zvyšuje čas na přejezdy, což se promítá i do personální stránky.
9. Převažující cílová skupina, na kterou se záměr zaměřuje (vyberte níže, označte X)
Senioři

Osoby se zdravotním
postižením

Senioři
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy
demencí
Osoby s poruchou autistického spektra
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením

x

x
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Rodiny s dětmi

Osoby ohrožené sociálním
vyloučením

10. Záměr je předkládán na
formu poskytování služby
11. Předpokládaný počet
unicitních uživatelů za
kalendářní rok
12. Místo, kde bude služba
realizována (konkrétní adresa;
v případě terénních služeb
uveďte obec či obce, ve
kterých bude služba
poskytována)

13. Předpokládaný počet
nárůstu pracovních úvazků

Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zrakovým postižením
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s jiným zdravotním postižením
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy
Oběti domácího násilí
Rodiny s dítětem/dětmi (vč. rodin s dětmi se
zdravotním postižením)
Osoby bez přístřeší
Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení
pro výkon ústavní péče
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách
Osoby v krizi
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy
pobytová
ambulantní
terénní

x

45 - 50

Spádová oblast je 48 obcí, navíc poskytujeme službu i v ORP Uherský Brod,
kde tato služba není.

Přímá péče

Nepřímá péče
14. Předpokládaná změna
navýšení finančních nákladů
služby
15. Celkové investiční
náklady na plánovaný
záměr/rok 2017

sociální pracovníci
pracovníci v sociálních
službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manžela rodin. poradci a další
odborníci, kteří přímo poskytují
soc. služby
technicko – hospodářští
pracovníci
ostatní

ANO:

17. Předpokládané zdroje
financování na plánovaný

0
3
0
0
0
0
0
NE:

0
provozní

16. Celkové neinvestiční
náklady
na plánovaný záměr/rok
2017

x

358. 000,-

mzdové, vč. zákonného pojištění

3. 140. 000,-

úhrady uživatelů
dotace ze státního rozpočtu
dotace z rozpočtu ZK
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záměr (provozních
nákladů/rok 2017) – v Kč

dotace od obce/obcí
dotace ze strukturálních fondů EU
fondy zdravotních pojišťoven
příspěvek zřizovatele (obec, kraj)
jiné zdroje

17. Aktuální stav realizace
popisovaného rozvojového
záměru
(uveďte také to, zda je
realizace záměru podmíněna
investicí a jaký je stav
realizace této investice, včetně
jejího finančního zajištění)
18. Předpokládaný termín
realizace změny sociální
služby (měsíc/rok)
Vyplnil/a za organizaci
(název organizace, jméno,
příjmení, kontaktní údaje –
email, telefon)
Datum vyplnění

45. 000,2. 163. 000,0,0,30. 000,-

Jedná se uvedení do souladu skutečný stav pracovníků a počet úvazků
stanovených Akčním plánem. Tento záměr nevyžaduje žádné investiční náklady
– služba je zajištěna prostorově (kancelář + zázemí asistentů), tak také osobními
vozidly.

1. 1. 2018

Dalibor Jirásek – dalibor.jirasek@uhradiste.charita.cz
29. 12. 2016

ROZVOJOVÝ ZÁMĚR do Akčního plánu na rok 2018
Domácí pečovatelská služba poskytovatele Oblastní charita Uherské Hradiště
ZÁKLADNÍ

ÚDAJE

1. Záměr předkládá (název poskytovatele)

Oblastní charita Uherské
Hradiště

2. Název rozvojového záměru

Domácí pečovatelská služba

3. O jaký typ záměru se
jedná?

4. Je záměr zařazen ve
Střednědobém plánu
rozvoje sociálních služeb
na Uherskohradišťsku 2015
- 2017?

a) vznik nové služby (jedná se pouze vznik
nové služby uvedené v kategorii B):
b) transformace na jiný druh sociální služby:
c) rozšíření formy služby, územní
působnosti, kapacity poskytování sociální
služby:
d) celková změna cílové skupiny uživatelů,
která ovlivní zaměření služby:
ano
(číslo a název priority či opatření, včetně
uvedení čísla strany dokumentu, kde je
priorita či opatření uvedena)
ne

5. Soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro období 2016 – 2020 (uveďte číslo priority, viz kapitola
4. 3., uvedeného dokumentu, zveřejněného na www.kr-zlinsky.cz)

Navýšení úvazků v PP

ne
1.4. Podpora časové a finanční
dostupnosti terénních služeb

CH A R A K T E R I S T I K A A C Í L Z Á M Ě R U
6. Uveďte druh sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, která bude projektem zajišťována a její
identifikátor

Pečovatelská služba
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7. Popis záměru

Jedná se o navýšení pracovních úvazků v přímé péči o 11,62 úvazků z důvodu
rostoucí poptávky po službě.
V posledních letech zaznamenává služba veliký nárůst zájemců, s čímž sovicí
také růst přepočtených úvazků v PP – v roce 2013 – 30,38 úvazků, v roce 2014
– 33,94 úvazků a v roce 2015 – 37,53 úvazků a v letošním roce se toto číslo blíží
40 úvazkům. Velmi roste především potřeba péče o víkendech a svátcích –
v jednotlivých měsících ej to v průměru kolem 500 hodin péče o víkendech a
8. Zdůvodnění záměru
svátcích – v jednotlivých měsících je to v průměru kolem 500 hodin péče o
víkendech a svátcích. Tato péče je personálně náročná (stávající pečovatelky
jsou unavené, mají hodně přesčasů). Navíc je to nákladná péče, protože příjem
od klienta je ve stejné výši jako ve všední den, ale ke mzdě pečovatelek jsou
přiznány zákonné příplatky Vzhledem k tomu, že skutečný stav pracovníků je o
cca 10 úvazů vyšší než je Akční plán ZK, služba může být finančně ohrožena.
9. Převažující cílová skupina, na kterou se záměr zaměřuje (vyberte níže, označte X)
Senioři

Osoby se zdravotním
postižením

Rodiny s dětmi

Osoby ohrožené sociálním
vyloučením

10. Záměr je předkládán na
formu poskytování služby
11. Předpokládaný počet
unicitních uživatelů za
kalendářní rok
12. Místo, kde bude služba
realizována (konkrétní adresa;
v případě terénních služeb
uveďte obec či obce, ve kterých
bude služba poskytována)
13. Předpokládaný počet
nárůstu pracovních úvazků

Senioři
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy
demencí
Osoby s poruchou autistického spektra
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zrakovým postižením
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s jiným zdravotním postižením
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy
Oběti domácího násilí
Rodiny s dítětem/dětmi (vč. rodin s dětmi se
zdravotním postižením)
Osoby bez přístřeší
Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro
výkon ústavní péče
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách
Osoby v krizi
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy
pobytová
ambulantní
terénní

x

x

450 - 500

Spádová oblast je 48 obcí.
sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci

0
11,26
0
0
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Přímá péče

Nepřímá péče
14. Předpokládaná změna
navýšení finančních nákladů
služby
15. Celkové investiční
náklady na plánovaný
záměr/rok 2017

manžela rodin. poradci a další
odborníci, kteří přímo poskytují
soc. služby
technicko – hospodářští
pracovníci
ostatní

ANO:

17. Předpokládané zdroje
financování na plánovaný
záměr (provozních nákladů/rok
2017) – v Kč
17. Aktuální stav realizace
popisovaného rozvojového
záměru
(uveďte také to, zda je
realizace záměru podmíněna
investicí a jaký je stav realizace
této investice, včetně jejího
finančního zajištění)
18. Předpokládaný termín
realizace změny sociální
služby (měsíc/rok)
Vyplnil/a za organizaci
(název organizace, jméno,
příjmení, kontaktní údaje –
email, telefon)
Datum vyplnění

0
0
NE:

0
provozní

16. Celkové neinvestiční
náklady
na plánovaný záměr/rok 2017

0

1.809.000,-

mzdové, vč. zákonného pojištění

13.042.000,-

úhrady uživatelů
dotace ze státního rozpočtu
dotace z rozpočtu ZK
dotace od obce/obcí
dotace ze strukturálních fondů EU
fondy zdravotních pojišťoven
příspěvek zřizovatele (obec, kraj)
jiné zdroje

4.900.000,8.000.000,1.300.000,391. 000,0,0,0,260. 000,-

Jedná se do uvedení do souladu skutečný stav pracovníků a počet úvazků
stanovených Akčním plánem. Tento záměr nevyžaduje žádné investiční náklady
– služba je zajištěna prostorově (kancelář + zázemí ), tak také osobními vozidly.

1. 1. 2018

Dalibor Jirásek – dalibor.jirasek@uhradiste.charita.cz
29. 12. 2016

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Akčního plánu na rok 2018
Terapeutické centrum ve ZK poskytovatele Společnost Podané ruce o.p.s.
ZÁKLADNÍ

ÚDAJE

1. Záměr předkládá (název organizace)
2. Název projektového záměru
3. Uveďte druh sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, která bude projektem zajišťována:
4. Je záměr zařazen ve
ano
Střednědobém plánu rozvoje

Společnost Podané ruce
o.p.s.
Terapeutické centrum ve ZK
Odborné
sociální
poradenství
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sociálních služeb na
Uherskohradišťsku 2015 2017?

(číslo a název priority či opatření, včetně uvedení
čísla strany dokumentu, kde je priorita či
opatření uvedena)
ne

5. Soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro období 2016 – 2020 (uveďte číslo priority, viz kapitola 4. 3., uvedeného
dokumentu, zveřejněného na www.kr-zlinsky.cz)

4.2. rozvoj ambulantních
služeb pro osoby ohrožené
soc. vyloučením v ORP nad
30 tis. obyv.

CH A R A K T E R I S T I K A A C Í L Z Á M Ě R U
Vznik poboček Terapeutického centra v Uh. Hradišti, Kroměříži a Valašském
Meziříčí
Zlín je pro klienty z těchto lokalit časově nedostupný (jde o 13 hodinových
7. Zdůvodnění záměru
setkání v rámci léčby), pro mnohé z klientů je problém i finanční výdaje za
jízdné.
8. Převažující cílová skupina, na kterou se záměr zaměřuje (vyberte níže, označte X)
Senioři
Senioři
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí
Osoby s poruchou autistického spektra
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zrakovým postižením
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s jiným zdravotním postižením
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
Rodiny s dětmi
Oběti domácího násilí
Rodiny s dítětem/dětmi (vč. rodin s dětmi se zdravotním
postižením)
Osoby bez přístřeší
Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon
ústavní péče
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
x
Osoby
ohrožené
sociálním
látkách
vyloučením
Osoby v krizi
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
pobytová (uveďte počet lůžek)
Jeden
klient,
jeden pár, či
9. Forma poskytování sociální ambulantní (uveďte maximální kapacitu klientů v daný
jedna skupina
služby a kapacita (vyberte)
okamžik)
dle poskytované
služby
terénní (uveďte maximální kapacitu klientů v daný okamžik)
10.
Předpokládaný
počet
Kapacita 4 – 5 klientů denně (v Uherském Hradišti v pondělí a čtvrtek od 9 do
unicitních
uživatelů
za
17 hodin)
kalendářní rok
11. Místo, kde bude služba
realizována (konkrétní adresa;
v případě
terénních
služeb Šromova 136, Uherské Hradiště
uveďte obec či obce, ve kterých
bude služba poskytována)
6. Popis záměru
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12.
Předpokládaný
pracovních úvazků

počet
Přímá péče

Nepřímá péče

sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manžel. a rodin. poradci a další
odborníci, kteří přímo poskytují soc.
služby
technicko – hospodářští pracovníci
ostatní

13. Celkové investiční náklady
na plánovaný záměr/rok 2016.
14.
Celkové
neinvestiční
náklady
na
plánovaný
záměr/rok 2017

provozní

15.
Předpokládané
zdroje
financování
plánovaného
záměru (provozních nákladů/rok
2017) – v Kč

úhrady uživatelů
dotace od obce/obcí
dotace ze strukturálních fondů EU
fondy zdravotních pojišťoven
příspěvek zřizovatele (obec, kraj)
jiné zdroje (ne MPSV nebo rozpočet ZK)

16. Aktuální stav realizace
popisovaného projektového
záměru
(uveďte také to, zda je realizace
záměru podmíněna investicí a
jaký je stav realizace této
investice,
včetně
jejího
finančního zajištění)
17.
Předpokládaný
termín
začátku poskytování sociální
služby (měsíc/rok)
18.
Předpokládaný
poskytovatel sociální služby
Vyplnil/a za organizaci
(název
organizace,
jméno,
příjmení, kontaktní údaje – email,
telefon)
Datum vyplnění

Z 0,2 na 0,3

Z 2,0 na 1,9
0,84
0,105.000,-

mzdové, vč. zákonného pojištění
50.000,-

55.000,-

Investice do vybavení ambulance a nájem ve Valašském Meziříčí, nájem
v Kroměříži, v Uh. Hradišti bez investic. Vzhledem k tomu, že v Uh. Hradišti a
Kroměříži již činnost probíhá, odvozujeme náklady všech tří detašovaných
pracovišť ve dvou případech z reálné situace a v případě Valašského Meziříčí
jde o odhad.

Leden 2018 (v UHA zkušebně již od roku 2014)
Společnost podané ruce o.p.s.
Mgr. Vladimír Kaška, tel. 777 916 269, email: kaska@podaneruce.cz
7. 12. 2016

4.2 Stanovisko Řídící skupiny SPRSS k jednotlivým projektovým záměrům
Řídící skupina se k záměrům vyjádřila dne 18. 1. 2017; všichni přítomní se vyjádřili
k zařazení všech níže uvedených záměrů do Akčního plánu na rok 2018.
1. Kontaktní centrum – rozšíření kapacity
Popis rozvojového záměru: Projekt reaguje na potřeby uživatelů Kontaktního centra.
Cílem je zajištění provozu pondělí – pátek 11:00 - 16:30 hodin – tj. 3,5 úvazku
a zajištění terénní práce dva dny v týdnu – 2 pracovníci. Momentálně je Kontaktní
centrum v provozu pouze 4 dny v týdnu (tj. 2,7 úvazku) a v úterý je kontaktní centrum
otevřeno do 15:00 hodin jen pro výměnný program.
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Stanovisko Řídící skupiny: Všichni členové Řídící skupiny se shodli na podpoře
tohoto záměru a zařazení do Akčního plánu na rok 2018.
2. Zvýšení úvazku současné sociální pracovnici s možností poskytovat
službu raná péče více rodinám
Popis rozvojového záměru: Tento rozvojový záměr je kombinací záměru a uvedením
do souladu se stávajícím stavem. Středisko CESTA totiž již od února 2015 službu rané
péče poskytuje s úvazkem 0,7. Službu poskytují dvě sociální pracovnice – jedna
s úvazkem 0,6 a druhá s úvazkem 0,1, který je záměrem navýšit na 0,4. Služba tak
bude poskytována v celkem dvou lidech, při celkovém úvazku 1,0. V rámci tohoto
opatření plánují v roce 2018 poskytovat službu celkem 20 rodinám, přičemž v roce 2017
jich raná péče bude mít v péči odhadem celkem 16. Důvodem zvyšování úvazku je
poptávka po službě a větší prostor pro práci sociálního pracovníka se současným
úvazkem 0,1.
Stanovisko Řídící skupiny: Všichni členové Řídící skupiny se shodli na podpoře
tohoto záměru a zařazení do Akčního plánu na rok 2018.
3. Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. – zvýšení kapacity
Popis rozvojového záměru: Záměr se týká rozšíření kapacity sociální služby
(navýšení úvazků SP, PPP). Důvodem je skutečnost, že poptávka po službě převyšuje
kapacitu služby. Každý měsíc je několik rodin v pořadníku, kdy čekají na uvolnění
kapacit. Je třeba si uvědomit, že některé rodiny jsou ve službě i 7 let a kapacita
se uvolňuje postupně a pomalu.
Stanovisko Řídící skupiny: Všichni členové Řídící skupiny se shodli na podpoře
tohoto záměru a zařazení do Akčního plánu na rok 2018.
4. Centrum osobní asistence – Oblastní charita Uherské Hradiště
Popis rozvojového záměru: Cílem tohoto záměru je navýšení úvazků osobních
asistentů o 3 úvazky z důvodu rostoucí poptávky po službě. Vzhledem k tomu, že
příjmy z péče nepokryjí celé personální navýšení, chtějí stav navýšit na 11,5 úvazků
v přímé péči, což odpovídá i současné poptávce po službě. Službu poskytují ve dvou
ORP, což zvyšuje čas na přejezdy a tento aspekt se promítá i do personální stránky.
Stanovisko Řídící skupiny: Všichni členové Řídící skupiny se shodli na podpoře
tohoto záměru a zařazení do Akčního plánu na rok 2018.
5. Domácí pečovatelská služba – Oblastní charita Uherské Hradiště
Popis rozvojového záměru: Jedná se o navýšení úvazků v přímé péči o 11,62 úvazků
z důvodu rostoucí poptávky po službě. V posledních letech zaznamenává služba veliký
nárůst zájemců, zejména s potřebou péče o víkendech a svátcích. Tato péče je přitom
personálně náročná a také nákladná, protože příjem od klienta je ve stejné výši jako ve
všední den, ale ke mzdě pečovatelek jsou fakticky přiznány zákonné příplatky.
Stanovisko Řídící skupiny: Všichni členové Řídící skupiny se shodli na podpoře
tohoto záměru a zařazení do Akčního plánu na rok 2018.
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6. Terapeutické centrum v ZK
Popis projektového záměru: Jedná se o ambulanci ve Valašském Meziříčí,
v Kroměříži a v Uherském Hradišti – tato ambulance je bez investic. Vzhledem k tomu,
že v Uherském Hradišti a Kroměříži již činnost probíhá, náklady jsou ve dvou případech
odvozeny z reálné situace; v případě Valašského Meziříčí jde o odhad.
Stanovisko Řídící skupiny: Všichni členové Řídící skupiny se shodli na podpoře
tohoto záměru a zařazení do Akčního plánu na rok 2018.
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5 Příloha - Seznam použitých zkratek
ADHD
AP
ČCE
DS
DZR
ESF
KÚ
MPSV
NDC
o.p.s.
ORP
PAHOP
PAS
p.o.
SAS
SPRSS
s.r.o.
STD
UH
ZK
ZP
z.s.
z.ú.

z anglického Attention Deficit Hyperactivity
pozornosti s hyperaktivitou)
Akční plán
Českobratrská církev evangelická
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Evropský sociální fond
Krajský úřad
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nízkoprahové denní centrum
Obecně prospěšná společnost
Obec s rozšířenou působností
Paliativní a hospicová péče (název organizace)
Porucha autistického spektra
Příspěvková organizace
Sociálně aktivizační služby
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Společnost s ručením omezením
Sociálně terapeutická dílna
Uherské Hradiště
Zlínský kraj
Zásobník projektů
Zapsaný spolek
Zdravotní ústav

Disorder (porucha
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