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Úvodní slovo 

 

 

 

Vážení přátelé, 

 

držíte v rukou první ucelenou koncepci sociálních a navazujících služeb                            

pro vybrané obce mikroregionů Záhoří – Helfštýn, Pobečví a Lipensko.  Tato koncepce byla 

vytvořena v letech 2007 – 2008 v rámci projektu „Podané ruce - projekt rozvoje občanské 

společnosti a komunitního plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví“. Do projektu 

byly zapojeny následující obce, které budou zpracovaný materiál pro rozvoj v sociálních a 

navazujících služeb na svém území využívat: 

 

Mikroregion Pobečví:  

Buk, Grymov, Lazníčky, Lazníky, Prosenice,Radslavice, Radvanice, Sobíšky, Sušice, Tučín, 

Výkleky, Zábeštní Lhota 

 

Mikroregion Záhoří-Helfštýn:  

Hradčany, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Šišma, Žákovice,  

 

Mikroregion Lipensko:  

Oldřichov 

 

(dále jen 18 obcí projektu KPSS) 

 

Koncepce byla vytvořena za využití metody komunitního plánování. Vnímáme ji zde 

jako metodu, která pomáhá zjišťovat potřeby lidí, zdroje a řešení  problémů v sociální oblasti, 

které odpovídají místním podmínkám.Veškeré činnosti jsou realizovány na základě 

partnerství a dialogu všech zúčastněných, jsou zapojování obyvatelé území, poskytovatelé 

sociálních služeb a zástupci obcí, zadavatelé sociálních služeb. Veškeré výstupy a návrhy jsou 

výsledkem společné dohody  a týmové práce. 

 

 
 

 

Realizační tým a řídící skupina projektu. 
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1. Vývoj realizace KPSS na území 18 obcí 
 

1.1. PROJEKT „PODANÉ RUCE – PROJEKT ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSSTI 

A KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ZÁHOŘÍ A V POBEČVÍ“ 

 

V roce 2006 byl Místní akční skupinou Záhoří – Bečva zpracován a podán do 

dotačního řízení z finančních prostředků EU  - grantového schématu SROP projekt „Podané 

ruce - projekt rozvoje občanské společnosti a komunitního plánování sociálních služeb na 

Záhoří             a v Pobečví“.  

Smyslem projektu bylo formou komunitního plánování vytvořit vizi v oblasti 

sociálních služeb, naplánovat potřebné  sociální služby tak, aby byla zajištěna jejich 

dostupnost a i kvalita. Cílem bylo vytvořit komunitní plán sociálních služeb  jako dohodu 

mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních a navazujících služeb pro 18 obcí MAS 

Záhoří – Bečva (Buk, Grymov, Hradčany, Lazníčky, Lazníky, Oldřichov, Oprostovice, 

Pavlovice u Přerova, Prosenice, Radslavice, Radvanice, Sobíšky, Sušice, Šišma, Tučín, 

Výkleky, Zábeštní Lhota, Žákovice). Zpracovaný materiál chtěly zmíněné obce užívat jako 

podklad pro dotační systémy státu, Olomouckého kraje. 

 

1.2. OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY A CÍLE PROJEKTU 

Realizací předkládaného projektu jsme chtěli zmapovat současný stavu sociálních 

služeb na území 18-ti obcí MAS Záhoří - Bečva, získat informace pro zajištění, případně 

zvýšení dostupnosti a kvality poskytování sociálních služeb, přičemž proces nastavení 

sociálních a navazujících služeb bude respektovat princip hospodárnosti a také efektivity ve 

smyslu předcházení sociálního vyloučení a začleňování osob sociálně vyloučených. Použitím 

metody komunitního plánování jsme se snažili podpořit rozvoj společnosti na bázi místního 

partnerství a to formou zlepšení komunikace, spolupráce mezi lidmi a posunem od pasivity 

obyvatel k jejich aktivitě. 

Realizace projektu směřovala k následujícím cílům: 

 zmapování současného stavu sociálních služeb na území 18-ti obcí MAS Záhoří – 

Bečva, 

 zahájení a uskutečnění procesu komunitního plánování, 

 zvýšení nabídky, kvality a dostupnosti sociálních služeb, které budou reflektovat 

zjištěné potřeby lidí a místní odlišnosti, 

 zlepšení povědomí veřejnosti o sociálních službách, o novém zákoně o sociálních 

službách, o možnostech řešení špatné sociální situace, 

 informování veřejnosti o existenci fungujících poskytovatelů vydáním Katalogu 

poskytovatelů sociálních služeb, 

 vytvoření komunitního plánu jako koncepčního prostředku vedoucího k eliminaci 

růstu počtu sociálně vyloučených osob a k podpoře začlenění těchto osob do 

pracovního procesu, 

 vytvoření zásobníku projektů v rámci akčního plánu – KPSS, se zaměřením na 

snižování sociální izolace osob, 

 vytvoření komunitního plánu jako podkladu pro Olomoucký kraj do nového systému 

plánování sociálních služeb, 

 hospodárnější a efektivnější využití finančních prostředků investovaných do sociálních 

služeb, 
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 vytvoření základu místního partnerství v oblasti sociálních služeb jako dlouhodobě 

udržitelného, stále se vyvíjejícího procesu založeného na skutečných potřebách 

obyvatel. 

 

 

 

2. Obecné zhodnocení regionu ve vztahu k KPSS 
 

Celkem zapojené obce do projektu na KPSS MAS Záhoří Bečva zaujímají 3 mikroregiony a 

18 obcí. Všechny obce spadají pod správní obvod Přerov.  

 

MAS Záhoří - Bečva se člení na tyto mikroregionu a následující obce:  

 

Mikroregion Pobečví (obce Buk, Grymov,  Lazníčky,  Lazníky,  Prosenice,  Radslavice,  

Radvanice,  Sobíšky,  Sušice,  Tučín,  Výkleky,  Záběštní Lhota) 

 

Mikroregion Záhoří-Helfštýn (obce Hradčany,  Oprostovice,  Pavlovice u Přerova,  Šišma,  

Žákovice)  

 

Mikroregion Lipensko (obec Oldřichov). 

 

Všechny tyto obce skýtají celkem 6 551 obyvatel (k 31. 12. 2006) 

 

2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONU 

 

Obce se nacházejí na střední Moravě v okrese Přerov v Olomouckém kraji. Ze severu 

oblast lemují Oderské vrchy, z jihu Hostýnsko-vsetínská hornatina. Dle geomorfologického 

členění je jih území součástí celku Podbeskydské pahorkatiny, která se zvedá nejprve 

pozvolna a následně prudce od jihu k severu. V jižní části se nadmořská výška pohybuje 

okolo 300 m.n.m., v severní části dosahuje nadmořská výška 450 m.n.m., v nejvyšším bodě až 

464,4 m.n.m. (Krásnice). Na severovýchodě zasahuje území pahorkatiny do oblasti Maleníku, 

dále na severozápad se dostáváme do centrální části území, které tvoří niva řeky Bečvy, 

nacházíme geomorfologický celek Moravskou bránu, jež dále na západ ústí do 

Hornomoravského úvalu. Tato severní část území má plochý, hanácký ráz bez výrazných 

vyvýšenin, průměrná nadmořská výška je kolem 262 m n.m, nejvyšší bod leží severně od 

obce Dolní Újezd a měří 388 m n.m. 

 

2.1.1. Sídelní systém 

 

Území je součástí vyššího územně správního celku Olomouckého kraje, který společně se 

Zlínským krajem představuje statistický územní celek, tzv. NUTS II. Předmětné území spadá 

do správního obvodu obce s rozšířenou působností statutárního města Přerova.   

Pro občany obcí je charakteristické vysoké procento vyjížďky do okolí, zejména do 

statutárního města Přerova, jež představuje spádovou oblast, co se týče dojížďky do škol, do 

práce i za nákupy. 
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2.1.2. Dopravní spojení 

 

Střední částí území prochází hlavní železniční trať Přerov – Hranice na Moravě – Ostrava, 

vede tudy silnice I.třídy č. 47 z Přerova přes Lipník nad Bečvou do Hranic. 

Jižní částí území neprochází železnice a není zde žádné napojení na lokální železniční tratě. 

Touto oblastí neprochází žádná silnice I. třídy.  

 

2.1.3. Rozloha a hustota osídlení 

 

Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s. působí na území 29 obcí, v nichž žije přes 12,3 

tis. osob na ploše 147 km
2
. Sledovaných 18 obcí čítá necelých 6,5 tis. osob, které žijí na 71,5 

km
2
. 

Hustota obyvatelstva se v jednotlivých obcích výrazně liší, nejnižší hodnotu mají 

Žákovice s 37,4 obyvateli na 1 km
2
, naopak nejvyšší hustota obyvatel je v obci Lazníky (168 

obyvatel na 1 km
2
). Průměrná hodnota za zkoumaných 18 obcí činí 90,2 obyvatel na 1 km

2
. 

 

 

Tabulka – Rozloha a hustota obyvatelstva k 31.12.2004 

 

Obec 

 

Počet 

obyvatel 
Rozloha (ha) 

Hustota obyvatel 

(počet obyv. na 1 km
2
) 

Buk 364 378 96,3 

Grymov 145 104 139,4 

Hradčany 255 533 47,8 

Lazníčky 185 294 62,9 

Lazníky 509 303 168 

Oldřichov 117 95 123,2 

Oprostovice 114 266 42,9 

Pavlovice u Př. 788 815 96,7 

Prosenice 841 626 134,3 

Radslavice 1 123 702 160 

Radvanice 286 291 98,3 

Sobíšky 158 294 53,7 

Sušice 324 485 66,8 

Šišma 186 435 42,8 

Tučín 431 481 89,6 

Výkleky 268 339 79,1 

Zábeštní Lhota 145 146 99,3 

Žákovice 210 561 37,4 

 

Celkem 

 

6449 7148 90,2 

Zdroj: ČSÚ 2004. 
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2.1.4. Počet obyvatel a jeho vývoj 

 

K 1.1.2006 žilo v území celkem 6 473 obyvatel, z toho 51,37% žen. Všechny obce 

v území se podle počtu obyvatel řadí mezi obce malé. Nejvíce obyvatel má obec Radslavice, 

nejméně obyvatel – méně než 150 osob - žije v  Oprostovicích, Oldřichově, Zábeštní Lhotě a 

Grymově. 

 

Tabulka – Počet obyvatel k 1.1.2006 

 

 

Obec 

 

Muži Ženy Celkem 

Buk 194 174 368 

Grymov 66 83 149 

Hradčany 122 129 251 

Lazníčky 79 103 182 

Lazníky 256 255 511 

Oldřichov 64 60 124 

Oprostovice 53 56 109 

Pavlovice u Přerova 377 421 798 

Prosenice 399 426 825 

Radslavice 553 563 1 116 

Radvanice 132 152 284 

Sobíšky 84 78 162 

Sušice 161 169 330 

Šišma 100 86 186 

Tučín 217 233 450 

Výkleky 127 140 267 

Zábeštní Lhota 67 80 147 

Žákovice 97 117 214 

 

Celkem 

 

3 148 3 325 6473 

Zdroj: ČSÚ. 

 

V minulosti prošly obce vývojem počtu obyvatel, který znázorňuje níže uvedená tabulka.  

Přestože byl v okrese Přerov zaznamenán trend představující nárůst počtu obyvatel – mezi 

roky 1961 a 2001 – až o 6,42%, v převážné většině obcí dochází dlouhodobě k poklesu počtu 

obyvatel. Výjimkou je obec Radslavice, která od roku 1961 do roku 2001 narostla dokonce o 

26,4% obyvatel. Nejmenší úbytek obyvatelstva (do 5%) zaznamenala obec Oldřichov. 

K největšímu vylidnění došlo v obci Šišma, Zábeštní Lhota, Žákovice, Výkleky a Sobíšky. 

Tento negativní jev byl ovlivněn trendem stěhování se do větších sídel, průmyslových center 

z důvodu větší nabídky práce a komfortnějšího bydlení.  
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Tabulka - Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v letech 1961 – 2001 

 

  

Počet trvale bydlících obyvatel z toho 

Index 

2001/1961 1961 1970 1980 1991 2001* 

cizinci 

s dlouho-

dobým 

pobytem 

dočasně 

nepřítom

-ní 

narození 

v obci 

součas- 

ného 

bydliště 

 

Okres Přerov  

- celkem 

127 683 133 823 139 516 138 379 135 886 261 12 336 73 184 106,42 

Buk 509 436 426 371 373 - 35 160 73,28 

Grymov 187 163 143 135 136 1 7 72 72,73 

Hradčany 325 271 281 267 255 - 17 150 78,46 

Lazníčky 241 234 213 182 177 - 12 108 73,44 

Lazníky 715 630 524 462 505 1 45 256 70,63 

Oldřichov 132 108 107 110 126 - 11 68 95,45 

Oprostovice 143 126 116 105 115 - 3 69 80,42 

Pavlovice u Př. 979 975 914 775 778 1 48 307 79,47 

Prosenice 1 114 1 051 939 862 838 - 55 424 75,22 

Radslavice 890 871 976 1 008 1 125 - 92 618 126,40 

Radvanice 330 302 255 269 291 - 19 157 88,18 

Sobíšky 220 187 169 139 151 - 16 64 68,64 

Sušice 392 403 372 348 340 2 17 197 86,73 

Šišma 339 291 278 217 204 - 16 112 60,18 

Tučín 515 514 476 456 422 - 30 244 81,94 

Výkleky 392 337 310 268 268 - 25 162 68,37 

Zábeštní Lhota 240 217 168 129 148 - 10 79 61,67 

Žákovice 339 245 248 218 225 - 14 129 66,37 

 

Celkem  

(18 obcí) 

 

8 002 7 361 6 915 6 321 6 477    80,94 

* včetně cizinců s dlouhodobým pobytem 

Zdroj: SLBD 2001. 
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Počet obyvatel na území MAS Záhoří-Bečva v letech 2000 – 2005 

 

Mikroregion Obec 
Rok 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Pobečví 

Buk  335 373 369 368 364 368 

Grymov 130 138 141 138 145 149 

Lazníčky 174 178 182 183 185 182 

Lazníky 505 494 495 499 509 511 

Prosenice 857 812 811 837 841 825 

Radslavice 1115 1114 1113 1110 1123 1116 

Radvanice 263 292 292 285 286 284 

Sobíšky 149 153 156 161 158 162 

Sušice 297 334 331 324 324 330 

Tučín 450 421 419 429 431 450 

Výkleky 255 265 265 271 268 267 

Záběštní Lhota 144 148 149 149 145 147 

Záhoří-Helfštýn 

Hradčany 267 246 247 251 255 251 

Oprostovice 107 117 115 114 114 109 

Pavlovice u Přerova 760 786 785 790 788 798 

Šišma 173 202 203 197 186 186 

Žákovice 191 222 216 216 210 214 

Lipensko Oldřichov 111 133 128 122 117 124 
Zdroj informací: ČSÚ 

 

 

 

Tabulka pojednává o vývoji počtu obyvatel v jednotlivých obcí na území MAS Záhoří Bečva 

v letech 2000 – 2005. 

 

Počet obyvatel na území MAS Záhoří - Bečva 

v letech 2004 - 2005
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Tento  graf znázorňuje počet obyvatel v MAS Záhoří-Bečva za roky 2004 a 2005. 

Počet obyvatel je  v každé obci rozdílný. Z tohoto grafu můžeme konstatovat, že vývoj počtu 

obyvatel jak v roce 2004, tak 2005 je nejvyšší u těchto obcí: Radslavice, Prosenice a 

Pavlovice u Přerova. Přestože Radslavice i Prosenice zaznamenaly oproti roku 2004 úbytek 

obyvatel v roce 2005, získaly si jednoznačně prvenství. U obce Tučín je  nárůst obyvatel 

v roce 2005 z grafu také zřetelný. 

 

 

2.1.5. Bytový fond 

 

Údaje k bytovému fondu byly čerpány ze SBLD roku 2001, kdy bylo napočítáno 

dohromady 2 207 trvale obydlených bytů v území. Předchozí vývoj naznačoval pokles počtu 

bytů, rok 2001 však byl zlomový, statistika potvrdila přiblížení se stavu v roce 1970. 

S ohledem na venkovskou oblast není překvapivé, že většina obyvatel bydlí v rodinných 

domech, počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci činil 72 jednotek. 

 

 

 

 

Tabulka – Základní údaje o bytovém fondu obcí 

  

Trvale obydlené byty Neobydlené byty 

1970 1980 1991 2001 

z toho 

v rodinných domech 
celkem 

z toho 

počet v % 
sloužící 

k rekreaci 

obydlené 

přechodně 

Buk 158 123 123 141 117 83,0 23 8 2 

Grymov 50 43 46 48 48 100,0 7 1 1 

Hradčany 91 88 76 84 79 94,0 18 8 1 

Lazníčky 76 76 65 63 62 98,4 20 9 4 

Lazníky 203 180 157 176 169 96,0 28 4 11 

Oldřichov 41 33 36 43 39 90,7 1 - - 

Oprostovice 32 40 34 41 40 97,6 5 1 - 

Pavlovice u Př. 232 225 191 196 180 91,8 37 6 7 

Prosenice 337 319 313 313 217 69,3 51 2 13 

Radslavice 231 279 294 390 366 93,8 25 1 5 

Radvanice 99 76 80 90 90 100,0 9 2 - 

Sobíšky 53 52 49 55 51 92,7 7 2 1 

Sušice 131 119 119 122 120 98,4 11 - - 

Šišma 85 79 80 75 70 93,3 17 4 - 

Tučín 161 156 139 151 146 96,7 20 4 2 

Výkleky 114 114 88 92 79 85,9 19 8 2 

Zábeštní Lhota 58 54 47 59 59 100,0 16 12 2 

Žákovice 71 80 77 68 68 100,0 25 - 4 

Celkem 2 223 2 136 2 014 2 207 2 000 90,6 339 72 55 

Zdroj: SBLD 2001. 

 



 

 

 11 

2.2. SOCIÁLNÍ  INFRASTRUKTURA 

 

2.2.1. Školství 

 

Oblast školství je dostatečně zajištěna 8-mi mateřskými školami, 3-mi základními školami 

s I. stupněm a jednou základní školou s oběma stupni výuky. Obce se snaží tyto počty zařízení 

udržet, přestože čelí problémům s ubýváním dětí v důsledku negativních demografických 

trendů. Veřejnou knihovnu mohou občané navštěvovat v každé obci. 

Střední a vysoké školy se v území nevyskytují, studenti dojíždí do středních škol do 

Přerova, Lipníka n.B., Hranic, Bystřice p.H., nejbližší vysoká škola je v Přerově a Olomouci. 

 

2.2.2. Zdravotnictví 

 

V rámci zdravotnické péče statistika počítá pro Olomoucký kraj 4 lékaře na 1 000 

obyvatel, nejbližší nemocnice je v Přerově a pak v Hranicích, přímo ve zkoumané oblasti 

působí několik zdravotnických pracovišť:  

 

Pavlovice u Přerova - samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé, detašované 

pracoviště praktického lékaře pro dospělé, detašované pracoviště lékaře pro děti a dorost, 

samostatná ordinace stomatologa, 

Prosenice – samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé, samostatná ordinace lékaře 

pro děti a dorost, detašované pracoviště lékaře pro děti a dorost, dvě detašovaná pracoviště 

stomatologa, 

Radslavice – detašované pracoviště praktického lékaře pro dospělé, detašované pracoviště 

lékaře pro děti a dorost. 

 

2.3. EKONOMICKÁ ZÁKLADNA REGIONU 

 

Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele v Olomouckém kraji v roce 2004 činil 

211,467 tis.Kč a pohybuje se hluboko pod celorepublikovým průměrem 271,161 tis.Kč. Ve 

srovnání s ostatními kraji je tato hodnota nejnižší ze všech. Na celkovém HDP České 

republiky (100%) se Olomoucký kraj podílel pouze 4,9%. 

Z pohledu zastoupení jednotlivých sektorů v ekonomice je Olomoucký kraj průmyslovou 

oblastí s rozvinutým zpracovatelským průmyslem a stavební činností, v zemědělství pracuje 

více osob než je republikový průměr, zaměstnanost ve službách je nižší než průměr ČR. Naše 

zájmová oblast se nachází v té části bývalého okresu Přerov, kde z pohledu sektorové 

struktury hospodářství převažuje zemědělská výroba, což je dáno existencí vysoce bonitní 

půdy a také historickými vlivy. Průmysl je zastoupen minimálně. 

 

2.4. EKONOMICKÉ SUBJEKTY  

 

Ve sledovaných obcích v roce 2004 působilo 1014 podnikatelských subjektů, z čehož 

317 subjektů působilo v obchodě, prodeji a opravách motorových vozidel, spotřebního zboží a 

pohostinství, druhá největší skupina tvořila 154 subjektů působících v zemědělství, lesnictví a 

rybolovu. Zbývající subjekty a jejich rozložení do jednotlivých obcí je uvedeno 

v následujícím přehledu. 
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2.5. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT  

 
V obcích se zachovaly základní tradice a zvyklosti, konají se zde nejrůznější kulturní a 

společenské akce, mezi které patří např.: 

 Dětský den, drakiáda, plesy – sportovní a hasičský, ekologická brigáda na úklid obce a 

okolí, vodění medvěda, mikulášská nadílka (Hradčany) 

 Plesy: hasičský, obecní, šibřinky,taneční zábavy, hody, besedy s mládeží, se seniory, 

dětský den, zájezd do divadla, drakiáda, vánoční besídka, vánoční výstavka (Lazníky) 

 Countrybál, sousedský bál, dětský den 2x ročně, turnaj v tarokách (Oldřichov) 

 Vodění medvěda, obecní ples, mikulášská nadílka, dětský den (Oprostovice) 

 Plesy: myslivecký, sousedský, mikroregionu Záhoří – Helfštýn, šibřinky, masopustní 

oslavy, diskotéky, velikonoční výstava, Slivkošt, setkání seniorů, kácení máje, 

Hudební Pavlovice, táborák, dětský den, hody, drakiáda, koncerty, mikulášská 

nadílka, vánoční koncert, setkání u vánočního stromu, Cesta pohádkovou říší, 

nealkodiskotéky (Pavlovice u Přerova) 

 Plesy místních spolků, masopust – hasiči, vítání léta- myslivci, vystoupení dětského 

folklórního souboru (Prosenice) 

 Cyrilometodějské obecní slavnosti, plesy-hasičský,obecní,sokolský a školní, šibřinky, 

vodění medvěda, hodová veselice, vánoční besídka ZŠ, divadelní představení 

(Radslavice) 

 Plesy OZ a SDH, dětský den, hody, výlety-ZOO, Hostýn, beseda se známými 

osobnostmi, předvánoční besídka (Radvanice) 

 Pálení čarodejnic, sokolský ples, vodění medvěda, hodová zábava, vítání občánků, 

mikulášská zábava (Sušice) 

 Taneční akce, tradice kácení máje (Šišma) 

 Ples obce, hasičský bál, vodění medvěda, pochování basy, stavění máje-Tučínský 

špekáček-tramp., folk, country, kácení máje, dětský den, diskotéky o prázdninách, 

zájezd do divadla a do sklípku, setkání seniorů, hodové slavnosti, zájezd pro děti a 

rodiče, výstavky prací, sousedské setkání (Tučín) 

 Den matek, kácení máje, den dětí, hody-kaple nanebevzetí P.Marie, mikulášská 

nadílka (Zábeštní Lhota) 

 Plesy: společenský, maškarní, pytlácká noc, ukončení prázdnin, hody, setkání 

důchodců (Žákovice) 

 

Mezi sportovní akce patří: 

 

 TJ Sokol Buk – stolní tenis, fotbal (Buk) 

 Turnaje v kopané, hokeji, střelbě ze vzduchovky, v tenise (Grymov) 

 Turnaj mužstev v malé kopané (Hradčany) 

 Sportovní odpoledne – den dětí, na ukončení prázdnin táborák (Lazníčky) 

 Turnaje nohejbalu, fotbalové turnaje, soutěže, pochody za zdravím (Lazníky) 

 Malá kopaná (Oldřichov) 

 Závody historických hasičských stříkaček PPS-8 (Oprostovice) 

 Hasičské soutěže, rybářské závody, turnaje v kopané a malé kopané, fotbal.zápas 

starých pánů (Pavlovice u Přerova) 

 Sportovní soutěže místního oddílu fotbalu TJ Sokol, tenisové soutěže 

neregistrovaných hráčů, Přerovská Liga odbíjené smíšených družstev 

neregistrovaných hráčů (Prosenice) 
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 TVCK-dostihy, parkury, coursing – 1000, TJ Sokol – memoriál J.Tihelky, SDH-

Radslavská přilba, SSK-memoriál J.Lukáše, KŠK-vánoční turnaj ve stolním tenise, 

motomíting (Radslavice) 

 MOPEDCUP, drakiáda, nohejbal, tenis (Radvanice) 

 Fotbalové turnaje, tenisové turnaje, lední hokej (Sušice) 

 Turnaj stolní tenis, turnaj v malé kopané, cvičení žen kalanetika a aerobic, 3. a 4.liga 

malé kopané, 1.liga šipky (Tučín) 

 Den dětí, drakiáda (Zábeštní Lhota) 

 Fotbal-okresní přebor (Žákovice) 

 Mnohé akce mají nadregionální dopad a jsou navštěvovány i návštěvníky z jiných 

koutů naší republiky. Z hlediska cestovního ruchu zájmové území disponuje kromě 

bohatého kulturního zázemí i krásnou přírodou s možností využití v pěší a cyklistické 

turistice, jsou zde podmínky pro rozvoj agroturistiky (Agroturistické centrum funguje 

v Zábeštní Lhotě). Oblast má velký potenciál památek zapsaných v seznamu 

kulturních památek, památek místního významu, přírodních zajímavostí i 

archeologických nálezů, v jednotlivých obcích je možné pro rozvoj cestovního ruchu 

využít následující zavedené aktivity: 

 Zimní turistika a lyžování (Buk) 

 Běžecké lyžování v okolí obce (Lazníky) 

 Lety balonem, jízda na koni (Radslavice) 

 Tenis, výstava zahrádkářů (Sušice) 

 Rybaření (Šišma) 

 Koupaliště-pouze na vlastní nebezpečí, asfaltové hřiště-tenis (Tučín). 

 
Pro své kulturní, sportovní a volnočasové vyžití obyvatelé mohou využívat kulturní 

zařízení, sportovní venkovní zařízení a tělocvičny. 
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3. Popis realizace procesu Komunitního plánování sociálních 
služeb na území MAS Záhoří - Bečva 

 
Materiál, který budete číst byl vytvořen na základě celoroční práce Řídící skupiny 

projektu, která postupně oslovovala obyvatele výše uvedeného území několika způsoby tak, 

aby zajistila co největší reálnost všech uvedených dat. Zoravové aktivity odrážejí potřeby 

obyvatel jednotlivých obcí. Obyvatelé byli oslovováni mnoha technikami.  
Jednotlivé techniky využívali členové realizačního týmu a řídící skupiny projektu v průběhu celého 

procesu komunitního plánování sociálních a navazujících služeb na tomto území 

 

3.1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KPSS 

 

 

 
 

 

Pracovní skupina 

Rodiny s dětmi a osoby 

se zdravotním 

znevýhodněním 

Pracovní skupina 

Senioři 

Pracovní skupina  

Děti, mládež 6 – 18 let 

Valná hromada MAS Záhoří - Bečva 

Workshopy pracovních skupin 

Zastupitelstva 

obcí 

Řídící skupina 

Realizační tým 

Koordinátoři a supervizor projektu 
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Vedoucí realizačního týmu/projektový manažer: Jaromír Dohnal, předseda MAS. 

 

Realizační tým: předseda MAS, místopředseda MAS, další 3 členové Rady MAS, účetní. 

Zodpovídal se VH MAS za finanční řízení projektu, za plnění časové a věcné správnosti 

projektu, zpracovával finanční zprávy a výstupy projektu. 

 

Supervizor projektu: Mgr. Monika Zbožínková 

Měla na starosti metodické vedení činností KPSS a lektorskou činnost pro členy řídící 

skupiny a veřejnost. 

 

Koordinátoři činností: Helena Zavadilová a Josef Jemelka 

Organizovali a vedli jednotlivá setkání, vedli zápisy o činnostech. 

 

Řídící skupina: výkonný orgán ustanoven ze zástupců uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů, 

shromažďovala a projednávala materiály a výstupy z workshopů pracovních skupin, plnila 

úkoly spojené s cíli projektu podle harmonogramu a postupu realizace.  

 

Pracovní skupiny: byly realizovány formou workshopů, které byly vedeny supervizorem a 

koordinátorem projektu. Workshopů se vždy účastnili zástupci řídící skupiny a pozvaní 

obyvatelé z území z dané cílové skupiny, jejichž problémy byly cílem setkání. 

 

Členové řídící skupiny 

1. Stanislav Lukáš, zástupce zadavatelů sociálních služeb, Radslavice 

2. Blanka Pospíšilová, zástupce uživatelů sociálních služeb, Prosenice 

3. Markéta Nevtípilová, zástupce uživatelů sociálních služeb, Radslavice 

4. Jana Stoklásková, zástupce zadavatelů sociálních služeb, Pavlovice 

5. Anna Trhlíková, zástupce uživatelů sociálních služeb, Prosenice 

6. Hana Vagrčková, zástupce zadavatelů sociálních služeb, Lazniky 

7. Lada Veselá, zástupce zadavatelů sociálních služeb, Radslavice 

8. Petr Školoud, zástupce poskytovatelů sociálních služeb, Centrum pro rodinu Ráj, 

Pavlovice 

9. Žaneta Pátková, zástupce poskytovatelů sociálních služeb, DD Pavlovice 

10. Hana Školoudová, zástupce veřejnosti, Hradčany 

 

3.2. HARMONOGRAM AKTIVIT A FÁZE PROJEKTU 

 

3.2.1. Harmonogram projektu 

 

1. Zahájení projektu  

 

2. Vytváření základních struktur komunitního plánování v území MAS: 

- oficiální jmenování vedoucího projektu, manažera, realizační a kontrolní skupiny 

- identifikování a oslovení poskytovatelů soc. služeb v území 

- oslovení uživatelů a široké veřejnosti 

- schůzky triád opakující se na 2 místech 

- vytvoření řídící skupiny 
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- vyškolení řídící skupiny  pro zajištění odbornosti a kvality jejich působení 

- vytvoření jednotlivých pracovních skupin pro různé problémové sociální oblasti 

 

3. Sběr a zpracování dat z oblasti soc. služeb, vydání Katalogu poskytovatelů soc. služeb 

- provedení obecného zhodnocení území (popis polohy, rozlohy, počet obyvatel, hustota 

osídlení, charakteristika hospodářského, sociálního, kulturního a politického vývoje, 

zvláštnosti krajiny, obyvatel, ekonomiky apod.) 

- zpracování sociálně demografické analýzy území obcí 

- zpracování analýzy poskytovatelů soc. služeb 

- zpracování a tisk Katalogu poskytovatelů soc. služeb, umístění na webových stránkách 

MAS 

- realizace dotazníkových šetření na zjištění poptávky veřejnosti a uživatelů soc. služeb 

- analýza financování poskytovatelů sociálních služeb v 18-ti obcích MAS 

 

4. Tvorba vize systému poskytování soc. služeb, akčního plánu realizace a Komunitního 

plánu sociálních služeb 

- stanovení a výběr kritických oblastí 

- tvorba SWOT analýz, opatření a vizí jednotlivých pracovních skupin 

- SWOT analýza současné situace v oblasti soc. služeb na úrovni řídící skupiny 

- tvorba vize systému poskytování soc. služeb pro celé území 

- projednávání s odborníky a veřejností a zapracování připomínek vize  

- tvorba akčního plánu realizace 

- projednávání s odborníky a veřejností a zapracování připomínek akčního plánu  

- sestavení kompletního Komunitního plánu soc. služeb  

- předložení KPSS politickým reprezentacím obcí a vedení MAS ke schválení 

- tisk a distribuce KPSS 

 

5. Informační kampaň o komunitním plánování sociálních služeb, vzdělávání veřejnosti 

- semináře pro členy řídící skupiny 

- setkávání s veřejností 

- webové stránky MAS 

- tisk a distribuce letáků, brožurek 

- uveřejnění článků v tisku (regionální a místní tisk) 

 

6. Komunikace a vytvoření základu partnerství 

- příprava komunikační strategie 

- realizace komunikační strategie 

- zapojování osob 

- vznik místního partnerství 

 

3.2.2. Fáze projektu 

 

1. Přípravná fáze (únor 2006 – září 2006) 

 

V únoru 2006 mikroregiony Záhoří – Helfštýn a Pobečví projevily na setkání 

mikroregionů v Jeseníku zájem o realizaci komunitního plánování sociálních služeb na svém 

území. Po tomto setkání vznikla Přípravná skupina KPSS s cílem připravit podklady pro 

informování veřejnosti, Rady a VH MAS pro rozhodnutí o podání projektu v rámci SROPu. 

Se zástupci mikroregionů proběhla schůzka v Poradně pro rodinu Olomouckého kraje, která 
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zajišťuje metodickou podporu KPSS v Olomouckém kraji. Všem starostům MAS byl zaslán 

informační materiál elektronickou poštou, následovalo 19.dubna 2006 setkání členů MAS a 

zájemců z řad veřejnosti v Radslavicích, kde za přítomnosti Mgr. Moniky Zbožínkové 

z Poradny pro rodinu Olomouckého kraje byl objasněn návrh nového zákona o sociálních 

službách, byly zodpovězeny mnohé dotazy o novém systému a přístupnou formou vysvětleny 

pojmy sociální služby a komunitní plánování. Rozhodnutí o přípravě žádosti do SROPu 

(3.výzvy) tohoto neinvestičního projektu schválila Rada MAS v Soběchlebích dne 5. května 

2006.  

 

2. Realizační fáze (leden 2007 – březen 2008) 

 
A.Zahájení projektu  

 

 zahájení projektu na VH MAS (rozhodovací orgán) 

 vytvoření materiálních podmínek pro realizaci projektu, nákup papírů, psacích potřeb, 

fixů, flip-chart tabule apod. 

 ustavení organizační struktury projektu : 

 

B. Informační kampaň 

 

Oslovení široké veřejnosti: 

 webové stránky MAS, 

 letáky (distribuce Česká Pošta, s.p.), 

 zpravodaje mikroregionů, obcí – místní tisk, 

 Přerovsko – regionální tisk, 

 oslovení poskytovatelů služeb telefonicky, případně osobním setkáním, 

 setkávání všech obcí MAS zapojených do projektu ve 2 určených centrech – 

prezentace projektu, harmonogramu, nastínění možných problémových oblastí. 

 

C. Analýzy území 

 

 obecné zhodnocení území (poloha, rozloha, počet obyvatel, hustota osídlení, 

charakteristika hospodářského, sociálního, kulturního a politického vývoje, zvláštnosti 

krajiny, obyvatel, ekonomiky), 

 analýza současného stavu v oblasti soc.služeb: 

1. dotazníkový průzkum obyvatelstva (uživatelů, potenciálních uživatelů a 

veřejnosti), 

2. dotazníkový průzkum poskytovatelů soc.služeb, 

3. veřejná setkání s občany MAS (Pavlovice u Přerova, Prosenice), v řešení stav, 

problémy, potřeby, představy, vize = základ pro stanovení problémových 

oblastí, 

 zpracování socio-demografické analýzy území, 

 analýza financování poskytovatelů sociálních služeb v 18-ti obcích MAS, 

 SWOT analýzy na úrovni pracovních skupin a SWOT analýza řídící skupiny pro 

všechny cílové oblasti. 

 

D. Výběr problémových oblastí – hlasování  

 

 třetí setkání s veřejností: 
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- přednesení seznamu problémových oblastí, 

- výběr klíčových, maximálně 6 problémových oblastí – poskytovateli, 

obcemi, veřejností a uživateli, 

- aktivní a činorodí lidé z řad poskytovatelů, uživatelů, příp. veřejnosti se 

nahlásí do rodících se pracovních skupin, 

- podpora informovanosti  veřejnosti o existenci a možnostech institucí, 

které řeší: sociálně psychologické poradenství, protidrogové poradny, 

odbor soc.péče III.obcí, charita, mateřská centra atd. Zahrnuto může 

být téma, jež bude objeveno v průběhu analýz. 

 

 schválení vybraných problémových oblastí VH MAS, 

 uveřejnění seznamu na webových stránkách a v tisku. 

 

 

E. Tvorba vize sociálních služeb 

  

 práce pracovních skupin, 

 SWOT analýzy dle zaměření pracovních skupin, 

 sestavení vize sociálních služeb dle pracovních skupin (na základě SWOT analýzy), 

 návrh opatření dle jednotlivých pracovních skupin, 

 projednání návrhů pracovních skupin řídící skupinou, 

 sestavení vize sociálních služeb jako souhrnu návrhů jednotlivých pracovních skupin, 

 prezentace a připomínkování vize – poskytovateli,  zadavateli, uživateli soc. služeb 

 prezentace formou schůzek (Pavlovice u Přerova, Prosenice), webové stránky, výtisk  

vize a distribuce poskytovatelům, obcím (zde k nahlédnutí veřejnosti), 

 projednání a doplnění vize jednotlivými skupinami, 

 úprava a doplnění vize o výsledky projednání, 

 sestavení vize řídící skupinou, 

 schválení vize řídící skupinou a valnou hromadou MAS. 

 

F. Vypracování akčního plánu realizace a Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) 

 

 vypracování akčního plánu pracovními skupinami pro svoji oblast, v mezích 

schválené vize 

 projednání návrhů pracovních skupin – řídící skupinou, 

 schválení akčního plánu řídící skupinou – podklady za jednotlivé pracovní skupiny, 

 prezentace a připomínkování akčního plánu – poskytovatel / zadavatel / uživatel 

 prezentace formou setkávání s veřejností, na webových stránkách,  

 projednání a doplnění akčního plánu pracovními skupinami, zapracování připomínek 

 sestavení akčního plánu řídící skupinou – konečná verze, 

 sestavení a tisk kompletní verze Komunitního plánu soc.služeb (vize, analýzy, akční  

 plán soc.služeb atd. dle jednotné metodiky struktury KPSS) 

 schválení komunitního plánu soc. služeb na VH MAS a zastupitelstvy obcí. 

 

 

 

 

 

G. Distribuce KPSS  
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Výsledný komunitní plán je poskytnut Olomouckému kraji, poskytovatelům soc. služeb,  

partnerům, obecním úřadům obcí projektu, přílehlým obcím III. stupně, členům MAS,  

zájemcům z řad veřejnosti. 

 

3.3. OSLOVOVÁNÍ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A VEŘEJNOSTI 

 

Zapojení veřejnosti a uživatelů sociálních služeb bylo realizováno několika 

technikami. V úvodu projektu byli osloveni jednoduchou anketou na téma aktuálního stavu 

v sociálních službách v jejich bydlišti. Dále byl postupně zpracován sociodemografický 

přehled obyvatelstva v 18 obcích KPSS projektu a obecné zhodnocení území, kde je KPSS 

realizováno. Paralelně byl v 2. čtvrtletí 2007 zadán výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb 

a veřejnosti. Ve 3. čtvrtletí byl vytvořen Katalog poskytovatelů sociálních a navazujících 

služeb v Záhoří – Bečva. V druhém pololetí 2008 se postupně setkávali pracovní skupiny 

Senioři, Rodiny s dětmi a osoby se zdravotním znevýhodněním, Děti, mládež 6 – 18 let, kde 

byli pozváni lidé z cílových skupin uživatelů sociálních služeb z našich mikroregionů a 

vyjadřovali se k zjištěným podnětům a přinášeli další náměty. 

V průběhu celého projektu proběhlo 5 setkání s veřejností vždy v obcích Prosenice a 

Pavlovice (1x v Tučíně). Jednou byly koordinátoři činností pozváni na Zastupitelstvo 

Radslavice. 

3.3.1.Vyhodnocení ankety 

 

Vyplněnou anketu odevzdalo 15 lidí. Výsledky u jednotlivých otázek: 

 

 

1. Máte přehled jaké sociální služby jsou Vám na Přerovsku a Lipnicku k dispozici?  

Pokud ano, uveďte 1-3 příklady. 

 

U odpovědí se nejčastěji objevovali následující typy služeb, které respondenti znají: 

 

Charita Přerov 2 

Pečovatelská služba  6 

Domov pro seniory (př. Pavlovice) 6 

Ošetřovatelská péče 2 

Denní stacionář pro ment. postižené 3 

Centrum  pro rodinu Pavlovice nebo 

centrum  práce s mládeží 

3 

Linka bezpečí, krizová linka 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kterým občanům by se měla nejvíce věnovat v sociálních službách ve vaší a 

okolních obcích pozornost?     Zaškrtněte max. 3 možnosti 
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Respondenti vybírali následující cílové skupiny: 

 

seniorům 14 

osobám s postižením (tělesným, 

smyslovým, mentálním) 

9 

neorganizované mládeži do 18 let, mládeži 

s poruchami chování 

9 

osobám v obtížné životní či sociální situaci 6 

národnostním menšinám a komunitám 1 

uživatelům drog 0 

rodinám s dětmi 5 

žádné 0 

jiné 0 

 

 

3. Jakou formu informování o této akci byste nejraději uvítali? (můžete zaškrtnout 

více možností) 

 

články v místním zpravodaji, 

distribuovaném zdarma do každé 

domácnosti 

10 

články v regionálním a místním tisku 

(Přerovsko, apod.) 

3 

Letáky rozdávané do domácnosti 7 

Místní rozhlas 2 

internet 5 

Jiné – jaké? Formou pravidelných 

veřejných setkání 

1 

 

4. Chcete k sociálním službám na našem území napsat nějaký vzkaz? 

  

V této otázce odpověděli jen 2 respondenti. 

Jeden zmínil nutnou podporu rodinám s dětmi a mládež a druhý posílení služeb pro osoby 

v tíživé soc. situaci, seniory a také rodiny s dětmi. 

 

Témata k diskusi a řešení: 

 

Z ankety a veřejných setkání vyplynula potřeba : 

- zvýšení informovanosti o možnostech v sociální oblasti 

- využití k informovanosti místní zpravodaje 

- šířit informace o nové nabídce v souvislosti se zákonem o sociálních službách, 

formou letáku, články v místním zpravodaji 

- diskuse k využití internetu, nebo vyvěšení informací na obecní stránky, stránky 

projektu 

 

 

3.3.2. Sociodemografický přehled  
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Sociodemografický přehled byl zpracován za účelem získání přehledu dat o složení 

obyvatelstva, charakteru území ve smyslu zaměstnanosti, způsobu bydlení, problémů 

v sociální oblasti, apod. Většina údajů uvedených v  sociodemografickém přehledu je 

evidována za správní obvod Přerov a údaje pro vybraných 18 obcí bylo možno získat jen 

v určitých oblastech. V minulosti  sociodemografická analýza pro lokalitu MAS Záhoří – 

Bečva zatím vyhotovena nebyla. 

Ve zpracovaném dokumentu jsou dostupné informace o počtu obyvatel podle 

jednotlivých věkových skupin, k nezaměstnanosti v regionu, informace o školství, 

zdravotnictví, sociálních a navazujících službách, statistická data k sociálním problémům 

cílových skupin uživatelů sociálních služeb a ke kriminalitě. 

Uvádíme alespoň stručné informace, které doplňují charakteristiky převáženě celého 

území obce s rozšířenou působností Přerov. 

 

Vybrané údaje k MAS Záhoří – Bečva 

 

 

Počet uchazečů a míra nezaměstnanosti  k  31.12.2006 

 

 

obec uch.celkem 
z toho 

ženy 

z toho 

muži 

míra 

nezaměst. 

celkem  

míra 

nezaměst. 

ženy 

míra 

nezaměst. 

muži 

Buk 25 10 15 13,7 13,7 13,8 

Grymov 7 2 5 10,8 6,9 13,9 

Hradčany 6 4 2 4,6 8,0 2,5 

Lazníčky 6 4 2 7,4 11,4 4,4 

Lazníky 23 9 14 7,8 7,0 8,3 

Oldřichov 6 4 2 10,0 14,3 6,3 

Oprostovice 6 3 3 9,5 9,4 9,7 

Pavlovice u 

Přerova 35 17 18 10,1 11,0 9,4 

Prosenice 42 19 23 9,9 9,8 9,9 

Radslavice 48 21 27 7,6 7,1 7,9 

Radvanice 15 6 9 10,9 9,7 11,8 

Sobíšky 8 2 6 10,5 6,3 13,6 

Sušice 9 5 4 5,6 7,1 4,4 

Šišma 13 6 7 11,4 11,4 11,5 

Tučín 17 6 11 6,8 4,6 8,8 

Výkleky 28 11 17 20,3 16,9 23,5 

Zábeštní Lhota 5 3 2 7,9 11,1 5,6 

Žákovice 15 8 7 11,6 13,8 9,5 
Zdroj informací: Úřad práce v Přerově 

 

 

Tabulka pojednává o počtu uchazečů a míře nezaměstnanosti. Mezi těmito pojmy je 

rozdíl v tom, že počet uchazečů o zaměstnání je součet všech evidovaných na úřadu práce, 

kdežto u míry nezaměstnanosti se jedná o výpočet (vzorec). 

 

Míra nezaměstnanosti skýtá ve svém činiteli přesnou evidenci registrovaných, 

dosažitelných, neumístěných uchazečů o zaměstnání, které jsou vedeny úřadem práci 
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příslušným k trvalému pobytu uchazeče o zaměstnání. Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří 

mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. 

evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. 

 

 

Následující data poskytla Okresní správa sociálního zabezpečení v Přerově a Magistrát 

města Přerova. Údaje nelze uvést jednotlivě dle obcí na území MAS Záhoří-Bečva, nýbrž za 

celý region Přerov.  

 

Data k cílové skupině osob se zdravotním znevýhodněním 

 

 

Přehled uplatněných žádostí o invalidní, částečně invalidní důchod a o zvýšení důchodu 

pro bezmocnost v období 2004 – 2006 

 

 

Druh přiznaného statutu Sledovaný  rok 

  2004 2005 2006 

plně invalidní  641 626 587 

částečně invalidní 419 329 286 

bezmocnost 712 811 1200 

 

 

 

Přehled uplatněných žádostí

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2004 2005 2006

rok

p
o

č
e

t plně invalidní 

částečně invalidní

bezmocnost

 
 

 

 

 

Graf nabízí přehled uplatněných žádostí o plně invalidní důchod, částečně invalidní 

důchod a zvýšení důchodu pro bezmocnost. V roce 2004 bylo projednáno celkem 1 772 

případů, v roce 2005 1766 případů a v roce 2006 2 073 případů. Každým rokem stoupá počet 

uplatněných žádostí u OSSZ v Přerově.  
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V souvislosti se Zákonem o sociálních službách, který je účinný od 1. ledna 2007, si 

obce s rozšířenou působností vyžádala počet bezmocnosti v regionu Přerov k říjnu 2006, 

protože bezmocnost se dle nového zákona překlápí do příspěvku na péči – stupeň jeho 

závislosti (I. – IV. stupeň). Dle vyjádření OSSZ v Přerově bylo k říjnu 2006 vypláceno 

celkem 2 432 bezmocností, z toho částečná bezmocnost 1 179, převážná bezmocnost 957 a 

úplně bezmocnost 296.  

  

Rozvodovost 

Dle údajů z Českého statistického úřadu (v textu tabulka č. 1) je patrno, že počet 

rozvodů (134) v okrese Přerov jednoznačně převyšuje počet uzavřených sňatků (58). Při 

hodnocení těchto údajů je ovšem třeba si uvědomit, že lidé často uzavírají manželství 

několikrát a mnozí se i několikrát rozvádějí. Stejně tak přibývá občanů, kteří žijí 

v partnerském svazku bez uzavření manželství.  

 

 

Data k cílové skupině děti a mládež 

 

Počet klientů kurátora pro mládež v letech 2004 - 2006 

 

  

sledovaný rok 

2004 2005 2006 

počet klientů 241 257 262 
Zdroj informací: MMP 
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Můžeme vidět nárůst počtu klientů, kteří jsou v péči kurátora pro mládež. Nárůst 

v roce 2005 je patrný nejvíce. Magistrát města Přerova eviduje každý rokem nárůst případů 

rodin, které potřebují odborné poradenství a faktickou podporu. Ve městě Přerově se mohou 

občané obrátit z žádostí o pomoc na tyto instituce: 

 

 

 odbor sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu města Přerova 

 odbor sociálních dávek Magistrátu města Přerova 

 Pedagogicko-psychologická poradna 
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 Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje, Přerov 

 Kontaktní a krizové centrum Kappa 

 Mateřské centrum Sluníčko 

 Denní pobyt pro mentálně postižené děti a mládež 

 Azylový dům pro matky s dětmi 

 Ústav sociální péče – denní pobyt pro mentálně postižené 

 Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, Přerov 

 atd. 

 

 

Počet dětí umístěných  do ústavní nebo ochranné výchovy v letech 2004 - 2006 

 

 

  

sledovaný rok 

2004 2005 2006 

počet dětí 19 38 30 
Zdroj informací: MMP 

 

 

 

Počet dětí umístěných do zařízení vyžadující okamžitou pomoc v letech 2004 - 2006 

 

 

  

sledovaný rok 

2004 2005 2006 

počet dětí 9 22 11 
Zdroj informací: MMP 

 

 

 

Tyto údaje nebyly před rokem 2004 evidovány. 

 

V Přerově funguje ubytovna pro neúplné rodiny s dětmi, která je plně občany města 

využívána. Dále je v Přerově dětský domov pro děti od 6 do 18 let. Zcela v dané lokalitě 

chybí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo jiné obdobné zařízení, které by 

plnilo tuto funkci (např. dům na půl cesty). 

Ubytovna pro neúplné rodiny nabízí své služby nejen matkám s dětmi, které se ocitnou 

bez možnosti vhodného bydlení, ale i např. svobodným těhotným matkám.  

Do roku 2004 byla úplným i neúplným rodinám s dětmi k dispozici také Městská 

ubytovna na Bayerově ulici, která pro ně zajišťovala ubytování. Po změnách v ubytovacím 

řádu tohoto zařízení, kdy rodiny s dětmi nemohly dále těchto služeb využívat, se zvýšil zájem 

o pobyt v Ubytovně pro neúplné rodiny s dětmi. 

 

 

 

 

Počet týraných a zneužívaných dětí za rok 2004 - 2006 

 

  sledovaný rok 
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2004 2005 2006 

tělesné týrání 0 1 3 

psychické týrání 0 2 0 

sexuální zneužívání 7 2 6 
Zdroj informací: MMP 

 

 

Všeobecně je známo, že násilí kolem nás přibývá a vyskytuje se u dětí mezi sebou již 

v útlém věku. Výše uvedená tabulka ovšem pojednává o násilí páchaném na dětech dospělým 

člověkem. Dle vyjádření pověřených pracovnic, které se touto problematikou zabývají, 

páchají násilí na dětech převážně ti nejbližší – bohužel sami rodiče.  

 

 

Počet dětí umístěných do náhradní rodinné péče  za rok 2004 – 2006 

 

  

sledovaný rok 

2004 2005 2006 

počet dětí 21 34 30 
Zdroj informací: MMP 

 

 

Počet žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče za rok 2004 - 2006 

 

  

sledovaný rok 

k 31.12. 

2004 

k 31.12. 

2005 

k 31.12. 

2006 

počet 

žadatelů 19 14 15 
Zdroj informací: MMP 

 

 

Rodinné zázemí klientů kurátora pro mládež v letech 2004 - 2006 

 

rodinné zázemí klientů 
sledovaný rok 

2004 2005 2006 

úplná rodina 118 114 95 

neúplná rodina 83 97 108 

nová rodina 11 10 9 

rodina s druhem 

(družkou) 11 10 24 

ostatní 7 7 16 

ústavní výchova 11 19 10 
Zdroj informací: MMP 
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rodinné zázemí klientů kurátora pro mládež
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Údaje o rodinném zázemí klientů kurátora pro mládež napovídají nárůst počtu klientů 

z neúplných rodin za rok 2006. Tentýž rok znamenal nárůst klientů rodin s druhem (družkou) 

– z toho je možno odvodit špatnou adaptabilitu na příchod nového „člena“ rodiny a s tím 

spojené rodinné neshody a problémy.  

 

Kriminalita 

 

Počet trestných činů spáchaných v okrese Přerov za rok 2006 

 

Trestný čin 
rok 2006 

celkem z toho nezletilí z toho mladiství 

Vraždy 2 0 0 

Násilné činy 324 14 14 

Mravnostní činy 23 1 0 

Majetkové činy 1535 11 47 

Ostatní 210 9 23 

Zbývající kriminalita 390 1 10 

Hospodářské činy 430 1 3 

celkem 2916 37 97 
Zdroj dat: PČR Přerov 

 

Na území okresu Přerov bylo v roce 2006 spácháno celkem 2916 trestných činů. 

Největší počet trestných činů patřil majetkovým činům. Vraždy se objevili ve 2 případech 

loňského roku. 

V rámci vývoje kriminality na Přerovsku je věnována zvýšená pozornost majetkové 

trestné činnosti, u které obecně dochází k nárůstu.  

Podle policejních statistik bylo zjištěno, že na úseku kriminality se mládež nejvíce 

podílí na majetkové činnosti. Pachatelé této skupiny se nejvíce dopouštějí krádeží vloupáním 

do rekreačních chatek, jiných objektů, vozidel, popř. kiosků. 
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3.3.3. Katalog poskytovatelů sociálních a navazujících služeb v Záhoří – Bečva 

 

 Katalog poskytovatelů sociálních služeb byl vydán v v 2.pololetí 2007. Zahrnoval  

podrobné informace o realizované státní správě v sociální oblasti pro území MAS na odboru 

sociálních věcí Magistrátu Přerova. Dále zahrnul poskytovatele sociálních služeb, příp. 

navazujících služeb na území 18 obcí projektu. Tito poskytovatelé se také spolupodíleli na 

vytvoření tohoto materiálu. 

 

Domov důchodců Pavlovice u Přerova 

 

Kontaktní adresa:  Domov důchodců Pavlovice u Přerova 

Ulice, č.p.: Pavlovice u Přerova, 95 

Město, PSČ: 751 12, Pavlovice u Přerova 

Telefon: 581 70 19 55, 581 70 19 53 

Fax:          581 70 19 40 

E-mail: ddpavlovice@iol.cz 

www: www.ddpavlovice.cz 

 

Zřizovatelem Domova důchodců Pavlovice u Přerova je Olomoucký kraj.                        

DD Pavlovice u Přerova je příspěvkovou organizací. Hlavním účelem zřízení organizace je 

poskytování služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základním 

předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 a § 49 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

Celkový počet klientů v DD je 163, z toho je 54 mužů a 109 žen. Klienti jsou 

ubytovaní na jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích. Všechna oddělení 

jsou moderně a prakticky zařízena k zajištění bezpečnosti a pohodlí všech klientů. Žadatelé 

jsou přijímáni do domova důchodců na základě písemné žádosti. Podmínkou přijetí žadatele 

do DD je, aby žadatel pobíral příspěvek na péči. O přiznání tohoto příspěvku rozhoduje obec 

s rozšířenou působností. Po přijetí žadatele do DD je příspěvek předáván DD, jako 

poskytovateli sociálních služeb. 

 

Od 1. 1. 2007 si sociální pracovnice v DD sami vedou evidenci nově příchozích                 

i stávajících žádostí. Obesílají žadatele o vyrozumění o zařazení popř. nezařazení                         

do pořadníku čekatelů, provádějí sociální šetření v domácnostech a jednají se zájemci                    

o službu. O zařazení do pořadníku čekatelů rozhoduje ústavní lékař, který přehodnocuje 

zdravotní stav podle lékařského vyjádření, které je součástí žádosti o umístění do DD. 

V našich stanovách je přesně určena cílová skupina žadatelů, kterým jsme schopni poskytnout 

odpovídající péči.  Do cílové skupiny patří důchodci, osoby se zdravotním postižením, lidé 

zbavení svéprávnosti, invalidní osoby s psychickým postižením, senioři  s poruchou paměti, 

lidé se sníženou soběstačností, bezdomovci. 

 

Pořadník čekatelů se řídí podle data podání žádosti. O přednostním umístění rozhoduje 

komise, která zasedá v případě, že se sociálním šetření prokáže, že žadatel službu neodkladně 

potřebuje, není možnost mu soc. službu zajistit rodinnými příslušníky, popř. pečovatelskou 

službou. V takovém případě je žadatel přednostně umístěn. Po nástupu do DD je klientovi 

přidělena sestra, tzv. klíčový pracovník.  Tento klíčový pracovník pracuje s klientem v oblasti 

tělesné péče, poskytuje mu podporu v každodenním nažívání. Podílí se na aktivizaci klienta a 

pomáhá při zprostředkování kontaktu s ostatními klienty i okolím. Klíčový pracovník zjišťuje, 

co klient očekává od poskytované služby a napomáhá realizovat jeho cíle, které pravidelně 

mailto:ddpavlovice@iol.cz
http://www.ddpavlovice.cz/


 

 

 28 

přehodnocuje. Důležitou součástí je péče rehabilitační, která je poskytovaná po dohodě                 

s lékařem. Domov  důchodců navštěvuje pravidelně kněz, který vykonává bohoslužby  

a rozmlouvá s věřícími. 

 

Služba je poskytována na základě smlouvy o poskytování sociální služby, kterou 

klienti při nástupu do DD podepisují. Ve smlouvě jsou stanoveny podmínky, za jakých je 

služba poskytována, místo a rozsah služby a také měsíční úhrada, za kterou bude služba 

poskytnuta. 

 

 

Navazující služby MAS Záhoří – Bečva 

 

Centrum pro rodinu Ráj o.s. 

 

Sídlo: Pavlovice u Přerova č.5 v budově a přilehlém areálu fary 

Kontakt:  739 245 905,  731 604 120 

Více na: www.raj-pavlovice.unas.cz 

 

 

Vznik a vývoj Centra: 

 Od roku 1995 jednorázové i pravidelné akce a aktivity pro děti i rodiny bez hlavičky 

oficiální organizace  

 Duben 2006 – vznik Centra pro rodinu děkanátu Přerov jako střediska Centra pro 

rodinný život Olomouc (CPRŽ) – IČO: 14615240 

 Leden 2007 – vznik Mateřského centra Ráj jako střediska CPRŽ Olomouc 

 Červen 2007 – registrace Centra pro rodinu Ráj o.s. - IČO: 22661701 

 

 

Cílem Centra pro rodinu Ráj o.s. je: 

 podporovat zdravé fungování rodin, pomáhat rodinám neúplným 

 zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity 

 nabízet prostor pro vzájemné setkávání 

 zpestřovat život rodin organizováním kvalitních programů pro volný čas 

 hájit zájmy rodin na místní úrovni  

 

 

Nabízíme: 

Přednáškovou činnost: 

 Přípravu snoubenců na manželství 

 Přednášky a besedy s rodinnou tematikou pro děti, mládež, rodiče i prarodiče 

 Kurz MANŽELSKÉ VEČERY  

  

Ostatní programy: 

 Zakládání a podpora klubů maminek a klubů seniorů na vesnicích  

 Pravidelná vzdělávací i sportovní setkávání chlapů z regionu 

 Pravidelná setkávání dětí a mládeže a jednorázové akce pro ně 

 Pořádání kulturních a rekreačních akcí pro rodiny  

 Víkendy pro rodiny, pro otce s dětmi, pro maminky 
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 Nabídka dovolených pro rodiny, pro osamělé matky – CPRŽ Olomouc, propagace 

časopisu  RODINNÝ ŽIVOT 

 

 

Mateřské centrum Ráj   (Tento projekt je spolufinancován ESF a státním fondem ČR.) 

 umožňuje matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě 

dostávají. 

 poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. 

 nabízí pomoc v konkrétních těžkostech, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a  

 laické poradenství. 

 nabízí zájmové i vzdělávací programy a řadu pravidelných aktivit 

 

Programy pro seniory 

 Kavárna pro každého - setkávání seniorů u kávy a čaje, povzbuzení, podpora   

 Klub LIMA – trénink myšlení, paměti, pohybu, otázky smyslu života                                          

 

3.3.4. Obecné zhodnocení území 

 

Obecné zhodnocení území bylo zpracováno v 2. polovině roku 2007 a předkládá 

informace o poloze a rozloze 18 obcí projektu, počtu obyvatel, hustotě osídlení, 

charakteristiky hospodářské, sociální, kulturní a politický vývoj, zvláštnosti krajiny, obyvatel, 

ekonomiky apod. 

 

3.3.5 Informační kampaň, veřejná setkání, konference 

  

Informační kampaň 

 

Celý projekt doprovázela informační kampaň, která probíhala hlavně formou článků 

ve veřejném tisku (př. Přerovsko) a  v místních zpravodajích a časopisech obcí. 

 

Konference  

 

V červnu 2007 proběhla v Tučíně na Obecním úřadě konference k tomuto projektu.  

Program byl zaměřen na představení proběhlých aktivit v rámci komunitního plánování 

sociálních služeb v mikroregionech v roce 2007 -  představení osob, které  v území působí – 

řídící skupina, prezentace prvních výsledků výzkumů potřeb uživatelů sociálních služeb – 

dotazníková šetření, představení sociodemografické charakteristiky území, prezentace 

poskytovatelů sociálních služeb z území MAS Záhoří –Bečva a Sociálních služeb města 

Přerova. 

Pozvání přijali i zástupci z Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje, 

kteří prezentovali zkušenosti s komunitním plánováním z dalších lokalit Olomouckého kraje. 

 

Veřejná setkání 

 

Veřejná setkání probíhala průběžně pod celou dobu realizace projektu. V úvodu měla 

za cíl hlavně oslovení obyvatel a jejich seznámení s problematikou komunitního plánování 

sociálních služeb, s cíly projektu. Později byla místem, kde byli občané informování                      

o jednotlivých aktivitách, bylo jim umožněno vše připomínkovat a dodávat podněty pro další 
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zjišťování. Dále zde byli představeni poskytovatelé sociálních a navazujících služeb z území 

MAS Záhoří – Bečva, v závěru zde byli prodiskutovávány návrhy opatření do akčního a 

komunitního plánu. 

Veřejná setkání vždy probíhala v obcích Prosenice a Pavlovice. Jednou bylo veřejné 

setkání realizováno v Tučíně. Veřejná setkání zahrnovala následující program zakončený 

diskusí: 

 

Březen 

 Představení organizační struktury projektu 

 Nejproblémovější oblasti v sociálních službách v  mikroregionech (SWOT analýza) 

 Zákon o sociálních službách. 

 

Duben 

 Představení řídící skupiny KPSS. 

 Informace o nejvýraznějších problémech v sociální oblasti v mikroregionech. 

 Možnosti řešení špatné sociální situace a čerpání sociálních dávek.  

 

Červen 

 Informace o proběhlé konferenci k projektu v Tučíně 18.6.2007 

 Informace  výsledcích výzkumů potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti 

 Informace o výsledcích zpracované sociodemografické analýzy projektu 

 

Září 

 Aktuální informace o průběhu projektu ke KPSS na území Záhoří a Pobečví. 

 Představení vize a hlavních problémů, které občané výše uvedeného území pociťují 

v sociální oblasti. 

 Představení Centra pro rodinu Ráj, o.s. , Pavlovice. 

 

Leden 

 Představení návrhů cílů a aktivit Komunitního plánu sociálních služeb na území 

Záhoří – Bečva.  

 Informace o závěrečných aktivitách projektu.  

 Pozvání na cestu, úvaha o dnešním člověku a jeho směřování - příspěvek farnosti 

Hlinsko a Týn nad Bečvou. 

3.3.6. Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti 

 

Analýza potřeb uživatelů  sociálních služeb a veřejnosti byla zpracována firmou 

SOCIOTRENDY. Zadání výzkumu proběhlo na jaře 2006. Firma oslovila  294 jedinců 

žijících na území mikroregionů Záhoří – Helfštýn a Pobečví v následujícím složení: 
     

 Abs % 

senioři 96 32,7 

občané zdravotně postižení  28 9,5 

mládež ve věku 10 -25 let 24 8,2 

občané v krizi (bez domova, v rozvodovém řízení, závislí na návykových látkách, apod.) 4 1,4 

rodiny (matky) s malými dětmi (alespoň jedno dítě nechodí do školy) 35 11,9 

běžná populace - veřejnost 107 36,4 

 Celkem 294 100,0 

Tabulka 1.1a) Cílové skupiny osob 
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Graf 1.1 Cílové skupiny – Převažující zařazení (N=294) 

 

 

 

 

 Abs % 

 senioři 96 32,7 

 tělesně postižené osoby 10 3,4 

 kombinovaně postižené osoby 10 3,4 

 civilizačně postižené osoby 3 1,0 

 osoby mentálně postižené 3 1,0 

 osoby s duševním onemocněním 2 ,7 

mládež ve věku 10-25 let 20 6,8 

občané v krizi (bez domova, rozvody, závislosti ap) 4 1,4 

rodiny-  matky s malými dětmi 35 11,9 

veřejnost - běžná populace 111 37,8 

Celkem 294 100,0 

Tabulka 1.1b) Cílové skupiny osob – podrobné členění 
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Graf 1.2a) Aktuální uživatelé sociálních služeb (N=294) 
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Ze získaných dat bylo cílem zjistit názor obyvatel na aktuální problémy v sociální 

oblasti na území 18 obcí MAS Záhoří  - Bečva. Výsledky byly přímým podkladem pro 

zpracovaný akční plán a jeho konkrétní opatření. Ve výstupech výzkumu byly zpracovány 

výsledky podle voleb důležitosti jednotlivých problémů na prvních třech místech u každého 

respondenta. Výsledná data jsou přesně zpracována v závěrečné výzkumné zprávě. Součet 

voleb ukázal následující výsledky: 
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POŽADOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – SOUČET VOLEB 

 

 
 

Součtový 

znak 
Požadované sociální služby v 1. až 3. výběru (celkem  762 oleb) 

Pořadí 

voleb 
Abs %  

% 

z validních 

případů   

 

1. Rozšíření informovanosti pro různé oblasti života   135 17,70% 46,70% 

16. Bydlení pro seniory   115 15,10% 39,80% 

11.  Rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny   67 8,80% 23,20% 

2. Rozšíření poradenství pro různé oblasti života   65 8,50% 22,50% 

8. Rozšíření služeb umožňujících soběstačnost jedince   51 6,70% 17,60% 

9. Služby na získání zaměstnání a pracovní poradenství   51 6,70% 17,60% 

20. Rozšíření nabídky pro využití volného času   43 5,60% 14,90% 

10. Pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny   37 4,90% 12,80% 

21. Na specifické programy pro mladé rodiny s dětmi   37 4,90% 12,80% 

5. Odstraňování technických bariér   30 3,90% 10,40% 

13. Služby pro osamělého rodiče s dětmi v krizi   29 3,80% 10,00% 

19. Na rozšíření nabídky v možnostech stravování   22 2,90% 7,60% 

3. Rozšíření informovanosti o problémech ohrožujících zdraví   19 2,50% 6,60% 

15. Bydlení pro zdravotně postižené   14 1,80% 4,80% 

22. Na rozšíření pěstounské péče   10 1,30% 3,50% 

7. Zajištění sociálních služeb mimo obvyklou pracovní dobu   9 1,20% 3,10% 

12. Pro občany v krizi (drogově závislé, vyloučené apod.)   6 0,80% 2,10% 

23. Na možnost bezplatného přístupu k Internetu   6 0,80% 2,10% 

4. Rozšíření poradenství o problémech ohrožujících zdraví   5 0,70% 1,70% 

17.  Bydlení pro občany v životní krizi   5 0,70% 1,70% 

24. Na podporu dobrovolnictví   4 0,50% 1,40% 

6. Rozšíření sociální rehabilitace   1 0,10% 0,30% 

18. Vybudování/rozšíření azylových domů   1 0,10% 0,30% 

Celkem voleb  762 100,0%  

 
5 vynechaných údajů; 289 validních případů, celkem 294 
jednotek 

    

Tabulka 9.4  a) Typy služeb – součet voleb  
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Graf 9.1 Vyžadované typy služeb celkově (%, N=762 voleb) 
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4. Vize v nabídce sociálních a navazujících služeb na území Záhoří a 
v Pobečví“ 
 

 

Základní vize: 

 

V mnoha obcích existuje funkční  široká nabídka preventivních volnočasových aktivit, 

existuje nabídka pečovatelské služby,  je dostupné sociální poradenství, dostupné 

kontakty na řešení zdravotního znevýhodnění. Vše je k dispozici formou 

organizovaných aktivit, které umožňují vzájemné setkávání různých věkových skupin 

(děti, mládež,dospělí, senioři)  v obecních centrech. 
 

V následujících tématických oblastech jsou shrnuty nejpalčivější problémy výše uvedeného 

území podle získaných informací z výzkumů potřeb uživatelů sociálních služeb  a veřejnosti, 

sociodemografického přehledu a SWOT analýzy problematiky sociálních služeb vytvořené v 

Řídící skupině projektu „PODANÉ RUCE – projekt rozvoje občanské společnosti a 

komunitního plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví“. 

 

 

Společné cíle pro všechny cílové skupiny 

 

- propojení nabídky služeb a rozvojových aktivit mezi obcemi obou mikroregionů 

- nabídnout zájmovým skupinám a dostatečně informovat o možnosti využití obecních 

místností k rozvojovým aktivitám, na obcích chybí místa pro setkávání obyvatel, 

zájmových skupin 

- postavení základní sítě domů s pečovatelskou službou s využitím pro všechny obce 

obou mikroregionů 

- aktivní účast obcí na komunikaci s občany při zjišťování poptávky po sociálních 

službách 

- zlepšení informovanosti obyvatel o nabídce sociálních služeb v okolním území 

- vytvořit a informovat o informační místa o akcích v mikroregionech, aktivně informace 

předávat obyvatelům obcí 

- větší zapojení obcí do využití nabídek z ESF, podněty ke zpracovávání rozvojových 

projektů 

- zřídit místo, či pověřit osobu, která pomáhá vyhledávat finanční zdroje pro realizaci 

aktivit a nových projektů 

 

 

Cílová skupina   

-  Senioři 

 

- nedostatek malých bytů pro seniory s počínající závislostí na pomoci druhých osob 

- poptávka po nabídce služeb pečovatelské služby (viz zákon č. 108/2006 Sb.), zajištění 

nabídky terénních služeb pro seniory 

- nabídka zajištění dopravy v případě dojíždění k lékaři, k zajištění vyzvednutí léků, apod. 

- vytvořit flexibilní systém informovanosti a poradenství o existujících sociálních a 

dalších službách pro seniory 
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Cílová skupina  

 -  Rodiny s dětmi a osoby se zdravotním znevýhodněním 

 

- byty jako startovací byty mladé občany 

- chybí sociálně aktivizační činnosti pro matky s dětmi (specificky matky na mateřské 

dovolené), děti jsou málo zapojovány do obecních akcí, chybí finanční pobídky a 

aktivita ze strany obcí k těmto akcím 

- podpořit předkládání projektů zaměřených na rodinu, více pravidelných akcí pro 

mládež,přilehlých městech, bezbariérová doprava do měst 

- podpořit a zpracovat projekty zaměřené na odstranění bariér v obcích 

- zajištění nebo zprostředkování svozu znevýhodněných osob do zařízení sociálních 

služeb, do zařízení zdravotnických,  školských 

 

 

Cílová skupina  

 - Děti, mládež 6 - 18 let 

 

- oslovit ke spolupráci základní školy a zapojit je více do aktivit a života obcí 

- podpořit ze strany obcí rozšíření volnočasových aktivit pro děti a mládež 

- aktivně oslovit mládež, jaké volnočasové aktivity by uvítala podpořit na území obcí 

mikroregionů 
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5. SWOT analýza  
 

SWOT analýza   

Sociální situace a služby na území MAS Záhoří – Bečva ze dne 21.5.2007 

 

Silné stránky  Slabé stránky 
 Jasný systém poradenství 

v nezaměstnanosti – ÚP Přerov 

 Jsou vytvořeny 2 mikroregiony, je 

vytvořena základní komunikační 

platforma pro obce.  

 V mikroregionech existují 4 základní 

školy  – zdroj volnočasových aktivit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Neexistuje transparentní systém 

poradenství v sociální oblasti pro obyvatele 

malých obcí (potřeba kontaktu přímo 

v obcích). 

 Chybí kontaktní osoby, dny pro získávání 

informací o sociální oblasti, sociálních 

službách – specificky pro osoby, které mají 

problémy s dostupností k informacím. 

 Chybí malé, startovací byty pro obyvatele 

obcí. 

 Chybí služby pro matky s dětmi – zařízení, 

místo pro setkávání, nabídka informací pro 

rozvoj maminek na mateřské dovolené. 

 Není vytvořena nabídka terénních služeb 

pro seniory. 

 Na místě obcí mikroregionů nefunguje 

žádný dům s pečovatelskou službou. 

 Chybí možnost svozu znevýhodněných osob 

do zařízení sociálních služeb, do zařízení 

zdravotnických,  školských,  

 Chybí dostupnost lékáren pro vyzvedávání 

receptů na léky. 

 Chybí místo, kde se může scházet mládež, 

zároveň nabídka programy, aktivit, nezájem, 

neúčast dospělých na kulturním programu 

na obcích. 

 Chybí osoby se zájmem o organizování 

spolkové činnosti. 

Příležitosti  Ohrožení  
 Již nyní je některých plánech obcí návrh 

na postavení domů s pečovatelskou 

službou. 

 V některých obcích existuje sociální 

komise. 

 Je založena MAS Záhoří – Bečva, je 

možné ji využít jako subjekt k podání 

návrhů na realizaci nových služeb, 

opatření v regionu. 

 Zpracovává se návrh na postavení domova 

s pečovatelskou službou v Radslavicích, 

Soběchlebích. Je to zdroj i pro zřízení 

pečovatelské služby. 

 Zjistit názor mládeže o představě trávení 

volného času.(př. formou  dotazníků) 

 

 Nedostatek finančních prostředků na 

vytvoření nových sociálních služeb. 

 Nezájem starostů o problematiku sociálních 

služeb, sociální oblasti. 

 Připravenost obcí pracovat s informacemi o 

problematice sociálních služeb. 
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6. Akční plán 
 

6.1.OBLAST SYSTÉMOVÝCH  OPATŘENÍ  

 

6.1.1. Opatření 

 

Cíl 1.1. 

Zajištění dopravy v mikroregionech Pobečví a Záhoří – Helfštýn pro 

potřeby zlepšení sociální situace obyvatel a podporu rozvoje obecních 

aktivit na začlenění obyvatelstva do života obcí. 
 

 

 

Opatření 1.1.1. 

Zajištění bezbariérové přepravy do měst 
 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření)  

 

Opatření má zajistit vyjednání a zajištění podmínek s přepravci, kteří zajišťují veřejnou 

autobusovou dopravu z obcí (18 obcí projektu KPSS) příp. obou mikroregionů do přilehlých 

měst (Lipník nad Bečvou, Přerov), pro zajištění bezbariérové dopravy na vytipovaných 

linkách v konkrétních časech. Případně nahradit bezbariérovou dopravu dopravním 

prostředkem, který bude v určitém časovém harmonogramu a jízdního řádu svážet zájemce 

do přilehlých měst. 

 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

 

Dopad opatření se projeví na zajištění bezbariérových linek  pro obyvatele, kteří mají 

jakékoliv zdravotní znevýhodnění nebo jiný handicap, které jim znemožňuje využívat 

veřejnou dopravu a nejsou schopni si zajistit dopravy vlastními zdroji. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- projednání problematiky zástupci obcí na úrovni mikroregionů a valné hromady MAS 

Záhoří - Bečva 

- rozhodnutí o týmech, které povedou vyjednávání s dopravci, přip. budou se podílet na 

realizaci opatření 

- rozhodnutí o způsobu realizace opatření – zakoupení bezbariérového dopravního 

prostředku, oslovení jiného subjektu  k zajištění bezbariérové dopravy, oslovení 

stávajícího provozovatele dopravy za skupinu obcí, za oba mikroregiony, apod. zjistit 

podmínky veřejné dopravy pro zajištění bezbariérovosti, nízkopodlažní autobusy 

- vyjednání schůzky s dopravcem 

- zpracování přehledu potřebných tras a linek pro zajištění bezbariérových spojů 

- realizace domluvených aktivit 

 

 

Časový harmonogram plnění opatření: 
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 Vytvoření zodpovědného vyjednávacího týmu a vytvoření postupu k variantám řešení 

problému - 2.čtvrtletí 2008 

 Oslovení přepravců a vyjednání podmínek, zjištění podmínek pro zajištění 

bezbariérové dopravy jinou formou -  3.čtvrtletí 2008 

 Naplnění zvolené varianty, vytipování linek, případně zajištění jiné formy 

bezbariérové dopravy – 4. čtvrtletí 2008 

 2009 -2012 – zajištění udržitelnosti služby 

Zodpovědný realizátor opatření : 

 

MAS Záhoří - Bečva 

 

Spolupracující subjekty:  

Obce mikroregionů, MAS Záhoří - Bečva, Olomoucký kraj (KÚ, odbor dopravy), 

Mikroregiony Záhoří – Bečva, Pobečví, Mikroregion Lipensko. 

 

Počet klientů:    

 

Potenciální uživatelé jsou obyvatelé vybraných obcí  - 6 551. 

Z toho 51 osob se zdravotním postižením v produktivním věku (viz evidence UP) 

Obyvatelé okresu Přerov s invalidním, částečně invalidním, příp. osoby pobírající dříve 

příspěvek  na bezmocnost nebo od 1.1.2007 příspěvek na péči. Tj. min. 2 432 osob. Dále 

osoby, které mají zvýšený výskyt zdravotního znevýhodnění, např. senioři ve věku nad 60 

let. Viz další data v Soc. dem. analýze MAS Záhoří –Bečva 2007 – tabulka č.7b, č.15 a č.16.  

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

Náklady budou vyčísleny do konce prvního pololetí 2008  podle zvolené varianty řešení a 

vyjednaných podmínek s potencionálními přepravci. 

 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Rozpočty obcí, možnosti přepravců, výdaje osob, které budou využívat bezbariérovou 

přepravu. Příp. zjištění možností dofinancování z jiných dotačních systémů (př. EU). 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Nevytvoření zodpovědného týmu na vyjednání podmínek. 

Nezájem zástupců obcí o realizaci opatření. 

Nezájem veřejných přepravců o řešení problematiky. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Opatření je zaměřeno na osoby se zdravotním znevýhodněním, příp. jinými 

charakteristikami. Nelze tedy přesně stanovit měřitelné kategorie efektivity opatření. 

Efektivitu lze ověřit sociologickým výzkumem spokojenosti obyvatel, příp. počty osob, které 

budou využívat bezbariérovou dopravu  a udržitelností nákladů na realizaci přepravy.  

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 
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Část z pracovního úvazku zástupců obcí, pracovníků MAS Záhoří - Bečva. 

 

Existence služby: 

Nová služba. 

 

 

 

 

Opatření 1.1.2. 

Zajištění stálé možnosti využití dopravního prostředku pro subjekty 

působící v obcích a pro potřeby občanů se zdravotním nebo sociálním 

znevýhodněním. 
 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření)  

 

Opatření má zajistit možnost dopravy v rámci mikroregionů (příp.18 obcí projektu KPSS) a 

přilehlého okolí dopravním prostředkem, který bude využíván pro potřeby obcí, subjektů 

působících v obcích k realizaci aktivit, které umožní sociální začlenění obyvatel 

mikroregionů.  

 

Očekávaný dopad opatření: 

 

Dopad opatření se projeví na zajištění možnosti využívání obecní dopravy pro potřeby 

obyvatel mikroregionů (příp.18 obcí projektu KPSS), obcí, škol, obecních center, apod. Tato 

možnost pomůže rozvoji spolupráce a komunikace mezi jednotlivými obcemi a subjekty 

v nich působících. Celkově za snížené náklady než v případě najímání dopravních prostředků 

od komerčních subjektů. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- jednání zástupců obcí k řešení problematiky, zvážení možností: nákup autobusu, 

mikrobusu pro všechny obce společně nebo pro každý mikroregion, oslovení partnera 

ke spolufinancování nákupu a provozu autobusu, apod. 

- vyjednání formy úhrady, postupu zajišťování činností konkrétními subjekty 

- vyjednání harmonogramu využívání dopravního prostředku obcemi a dalšími 

subjekty na území mikroregionů 

- vyjednání spolupráce  a smluvních vztahů mezi zmíněnými subjekty 

- forma spoluúčasti obcí na provozu a opravách autobusu 

- zajištění pravidelného svozu v obcích, vytvoření harmonogramu jízd 

 

Časový harmonogram plnění opatření (zahájení, průběh,ukončení): 

 

 Zvolení postupu řešení a pověření zodpovědných osob.   -  2.čtvrtletí 2008 

 Zjištění přesných nákladů  -  3.čtvrtletí 2008 

 Vyjednání harmonogramu využívání dopravního prostředku obcemi a dalšími 

subjekty na území mikroregionů – 4. čtvrtletí 2008 

 2009 -2012 – zajištění udržitelnosti služby 

 

Zodpovědný realizátor opatření: 
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MAS Záhoří – Bečva  

Spolupracující subjekty :  

 

Mikroregiony Záhoří – Bečva, Pobečví, obce, , Mikroregion Lipensko, Charita Přerov, 

Domov pro seniory Pavlovice, Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, 

regionální pracoviště Přerov 

 

Počet klientů (kteří opatření využijí – den, měsíc nebo rok):    

 

Potenciální uživatelé jsou obyvatelé vybraných obcí  - 6 551 osob. 

Základní školy, mateřské školy, Centrum pro rodinu Pavlovice, MAS Záhoří – Bečva, místní 

spolky a neziskové organizace. 

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

Náklady budou vyčísleny do konce prvního pololetí 2008 podle zvolené varianty řešení. 

 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Rozpočty obcí, možnosti přepravců, výdaje osob a subjektů, které budou využívat 

bezbariérovou přepravu. Příp. zjištění možností dofinancování z jiných dotačních systémů 

(př. EU). 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Nevytvoření zodpovědného týmu na vyjednání podmínek. 

Nezájem zástupců obcí o realizaci opatření. 

Nezájem veřejných přepravců o řešení problematiky. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Opatření je zaměřeno na subjekty, které realizují aktivity na sociální začlenění obyvatel obcí 

do veřejného života. Nelze tedy přesně stanovit měřitelné kategorie efektivity opatření. 

Efektivitu lze ověřit sociologickým výzkumem spokojenosti obyvatel, příp. počty osob, 

subjektů, které budou využívat tuto formu  dopravy  a udržitelností nákladů na realizaci 

přepravy.  

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

 

Část z pracovního úvazku zástupců obcí při vyjednávání a pracovníků MAS Záhoří – Bečva. 

 

Existence služby: 

 

Nová služba. 
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Cíl 1.2. 

Zajištění sociálního poradenství na obcích mikroregionu. 
 

 

Opatření 1.2.1. 

Vytvoření systému sociálního poradenství v obcích mikroregionů Záhoří – 

Bečva a Pobečví. 
 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření) : 

 

V rámci opatření bude vytvořen harmonogram podpory sociálního poradenství 

v mikroregionech Záhoří – Helfštýn a Pobečví (příp.18 obcí projektu KPSS). Opatření 

reaguje na výsledky výzkumu potřeb, realizovaný na daném území, informace získaných na 

veřejných setkání a na pracovních skupinách. Cílem je vytvořit podpůrný systém sociálního 

poradenství pro: 

- obyvatele mikroregionů 

- zástupce obcí mikroregionů 

- lékařů působících v daném území 

 

Sociální poradenství zahrnuje: 

a) základní sociální poradenství, 

b) odborné sociální poradenství. 

 Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení 

jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování 

všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto 

činnost zajistit. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 

sociálních skupin osob (zde cílová skupina seniorů). 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

 

Od realizace daného opatření očekáváme zlepšení informovanosti obyvatelstva a místních 

subjektů o možnostech využívání nabídky sociálního systému v ČR a tím i zlepšení 

komunikace s obyvatelstvem, které tak dokáže lépe sdělit informovanou poptávku po 

sociálních službách. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

Zpracování návrhů forem poskytování poradenství, vycházející z předpokladu zaměření na 

vytvoření terénních služeb v rámci dalších opatření KPSS.  

- vzdělání pracovníků, kteří budou poskytovat terénní sociální služby na území 

- zpracování  harmonogramu pravidelného informování zástupců obcí o podmínkách 

v poskytování sociálních služeb v ČR a na území obcí 

- nejméně 1x za rok informovat  o nabídce služeb lékaře působící na daném území 

- nejméně 1x za půl roky informovat zástupce obcí o nabídce a průběhu poskytování 

sociálních služeb na území mikroregionů 

- zajistit kontakty na každé obce na kontaktní osoby, které budou poskytovat sociální 

poradenství, příp. budou docházet do obcí a přímo k uživatelům domů 
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Časový harmonogram plnění opatření: 

 

2008 -  vyjednání forem poskytování sociálního poradenství a rozhodnutí o subjektu, který 

bude za realizaci sociálního poradenství zodpovědný. 

2009 – zpracování projektové dokumentace a vyhledávání finančního zajištění opatření 

2009 - 2010 – zajištění realizace opatření 

2010 – 2012 – udržitelnost opatření 

 

Zodpovědný realizátor opatření : 

 

MAS Záhoří-Bečva 

 

Spolupracující subjekty:  

 

Obce, Mikroregion Záhoří – Helfštýn, Pobečví, Lipensko, oslovený poskytovatel sociálních 

služeb (Charita Přerov) 

 

Počet klientů:    

 

6 551 obyvatel území obcí mikroregionů 

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

Zpracování návrhu rozpočtu  do konce roku 2008. 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Obce, státní rozpočet (MPSV), rozpočet Olomouckého kraje, ESF 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Problémy při pověření , vzniku reálného subjektu, který bude opatření realizovat. 

Nedostatek finančních prostředků. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Informovaní obyvatelé mikroregionů. 

Využívání nabídky nových služeb v mikroregionu ze strany obyvatel. 

Pravidelná komunikace obyvatel se zástupci obcí k problematice sociálních služeb. 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

 

Viz rozpočet, náklady na přípravu dokumentace a na provoz subjektu, který bude realizovat 

opatření (provozní náklady, personální zajištění..) 

 

Existence služby: 

 

Nová služba. 
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6. 2. PRACOVNÍ SKUPINA -  SENIOŘI. 

 

6.2.1. SWOT analýza   

 

Cílová skupina Senioři  - sociální situace a služby na území MAS Záhoří - Bečva 

Říjen 2007 

 

 

Silné stránky  Slabé stránky 
 

 Jsou vytvořeny 2 mikroregiony, je 

vytvořena základní komunikační 

platforma pro obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Neexistuje transparentní systém 

poradenství v sociální oblasti pro seniory 

(potřeba kontaktu přímo v obcích). 

 Chybí kontaktní osoby, dny pro získávání 

informací o sociální oblasti, sociálních 

službách – specificky pro osoby, které mají 

problémy s dostupností k informacím. 

 Chybí malé byty pro seniory 

 Není vytvořena nabídka terénních služeb 

pro seniory. 

 Na místě obcí mikroregionů nefunguje 

žádný dům s pečovatelskou službou. 

 Chybí dostupnost lékáren pro vyzvedávání 

receptů na léky. 

 Chybí osoby se zájmem o organizování 

spolkové činnosti. 

 Dlouhé čekací doby v zařízeních sociálních 

služeb pro seniory. 

 Existují bariéry v obcích (vstupy na 

chodníky, do obchodů, za veřejných 

subjektů). 

Příležitosti  Ohrožení  
 

 Již nyní je některých plánech obcí návrh 

na postavení domů s pečovatelskou 

službou. 

 V některých obcích existuje sociální 

komise. 

 Zpracovává se návrh na postavení domova 

s pečovatelskou službou v Radslavicích, 

Soběchlebích. Je to zdroj i pro zřízení 

pečovatelské služby. 

- Vytvoření flexibilního systému 
informovanosti a poradenství o 
existujících sociálních a dalších 
službách pro seniory v rámci KPSS. 

 

 Nedostatek finančních prostředků na 

vytvoření nových sociálních služeb. 

 Nezájem starostů o problematiku sociálních 

služeb, sociální oblasti, neochota zajímat se 

o možnosti postavení domů s pečovatelskou 

službou pro seniory. 
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6.2.2. Opatření 

 

Cíl 2.1. 

Zajištění terénních služeb pro seniory. 
 

 

Opatření 2.1.1. 

Zajištění pečovatelské a ošetřovatelské služby pro seniory 
 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření)  

 

Opatření zajistí dostupnost sociálních a zdravotní služby pro fyzické osoby mikroregionů 

Záhoří – Helfštýn a Pobečví (příp.18 obcí projektu KPSS) , které mají nad 60 let a vzhledem 

ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci potřebují k zajištění života ve svém 

přirozeném prostředí úkony pečovatelské a ošetřovatelské služby.  

Opatření má zajistit vlastní služby, které mohou obce mikroregionů (příp.18 obcí projektu 

KPSS) přímo ovlivňovat v jejich působení, avšak zároveň se musí podílet na jejich zajištění. 

Služba je realizována na základě výzkumu potřeb v tomto území, kde byl osloven 

reprezentativní vzorek osob nad 60 let  - 96 osob. Celkově se potřeba zajištění terénních 

služeb pro seniory objevila na prvních třech místech v nejčastěji volených  potřebách 

obyvatel. 

Pečovatelskou službu zde vnímáme podle platné legislativy jako terénní nebo ambulantní 

službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc 

jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v 

zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Ošetřovatelskou službu zde vnímáme jako zdravotnické úkony, které jsou vykonávány 

zdravotnickým personálem. 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

 

Dopad opatření se projeví na zajištění dostupnosti pečovatelské a ošetřovatelské služby pro 

seniory pro občany venkovských oblastí, kteří nebudou muset být závislí na službách 

z blízkých větších měst.  Opatření zabrání finančním požadavkům ze strany měst při 

poskytování služeb naším občanům, kdy jsou jim sociální služby poskytovány za 

znevýhodňujících podmínek než obyvatelům měst samotných. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- rozhodnutí o zaštiťující organizaci při realizaci opatření 

- zjištění poptávky v jednotlivých obcích na jednotlivé úkony pečovatelské a 

ošetřovatelské služby 

- oslovení stávajících poskytovatelů pečovatelské služby a ošetřovatelské služby a 

možnosti spolupráce na zajištění těchto služeb, případně zkušenosti s poskytováním 
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těchto služeb na území mikroregionu 

- zpracování návrhu rozpočtu na minimální udržitelnou formu fungování pečovatelské 

a ošetřovatelské služby 

- vyjednání možností finanční spoluúčasti ze strany obcí 

- rozhodnutí o rozšíření služeb stávajících poskytovatelů nebo vytvoření nového 

poskytovatele služeb pro území obou mikroregionů 

- splnění podmínek poskytovatele sociálních a zdravotních služeb podle stávající 

legislativy 

- zpracování harmonogramu plnění opatření 

- zpracování projektů na zajištění financování služby a zjištění dotačních možností 

 

Časový harmonogram plnění opatření: 

 

- 2. čtvrtletí 2008 - rozhodnutí o zaštiťující organizaci při realizaci opatření 

a zjištění poptávky v jednotlivých obcích na jednotlivé úkony pečovatelské a ošetřovatelské 

služby 

- 3.čtvrtletí 2008 - oslovení stávajících poskytovatelů pečovatelské služby a 

ošetřovatelské služby a možnosti spolupráce na zajištění těchto služeb, případně 

zkušenosti s poskytováním těchto služeb na území mikroregionu, zjištění dotačních 

prostředků na zajištění služeb 

- 4. čtvrtletí 2008 - zpracování návrhu rozpočtu na minimální udržitelnou formu 

fungování pečovatelské a ošetřovatelské služby, vyjednání možností finanční 

spoluúčasti ze strany obcí, rozhodnutí o registraci sociální služby 

- 1. čtvrtletí 2009 – zjištění možnosti využití dotačních možností, využití státních 

dotačních  prostředků, rozhodnutí o rozšíření služeb stávajících poskytovatelů nebo 

vytvoření nového poskytovatele služeb pro území obou mikroregionů 

- 2009 -  pilotní realizace služby 

- Konec roku 2009 - průběžné hodnocení realizace služby, aktualizace postupů a 

realizace služby na rok 2010 

- 2010 -2012 – zajištění udržitelnosti služby 

 

Zodpovědný realizátor opatření : 

 

MAS Záhoří - Bečva 

Spolupracující subjekty:  

 

Mikroregiony Záhoří – Bečva, Pobečví, Lipensko ,obce, vybraný poskytovatel služeb 

(Charita Přerov, Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, pracoviště Přerov) 

 

Počet klientů:    

 

Potenciální uživatelé je 1469 osob nad 60 let. 

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

Náklady budou vyčísleny do konce prvního pololetí 2008  podle zvolené varianty řešení.  

Rozpočet bude vyčíslen na přípravné aktivity projektu a samotné aktivity realizace služeb 

v ročním rozpočtu. 

 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  
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Rozpočty obcí, státní rozpočet, dotační systému EU. 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Ochota zástupců obcí podpořit aktivity opatření a podílet se na spolufinancování realizace 

služby. 

Nenalezení zodpovědného subjektu, který bude opatření realizovat. 

Nedostatek finančních dotačních systémů na podporu tohoto typu služeb, neúspěšnost 

podaných projektů. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Snížení poptávky obyvatel nad 60 let po umístění  v DPS v Přerově, snížení žádostí do 

domovů pro seniory. 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

 

Část z pracovní ho úvazku zástupců obcí při vyjednávání a pracovníků MAS Záhoří - Bečva. 

Minimálně 1 osoba na zpracování projektové dokumentace a rozpočtů. 

Pracovníci samotné služby 1+1 osoba na zajištění pečovatelské  a ošetřovatelské služby. 

 

Existence služby: 

 

Nová služba. 

 

 

 

Opatření 2.1.2. 

Zajištění osobní asistence pro seniory 
 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření)  

 

Opatření zajistí dostupnost sociálních a zdravotní služby pro osoby mikroregionů Záhoří – 

Helfštýn a Pobečví (příp.18 obcí projektu KPSS), které mají nad 60 let a vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu a sociální situaci potřebují k zajištění života ve svém přirozeném prostředí 

úkony pečovatelské a ošetřovatelské služby.  

Opatření má zajistit vlastní služby, které mohou obce mikroregionu přímo ovlivňovat v jejich 

působení, avšak zároveň se musí podílet na jejich zajištění. Služba je realizována na základě 

výzkumu potřeb v tomto území, kde byl osloven reprezentativní vzorek osob nad 60 let  - 96 

osob. Celkově se potřeba zajištění terénních služeb pro seniory objevil na prvních třech 

místech v nejčastěji volených  potřeb obyvatel. 

Osobní asistenci zde vnímáme podle platné legislativy jako terénní službu poskytovanou 

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

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

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

které osoba potřebuje. 

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně, 
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c) pomoc při zajištění stravy, 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

 

Dopad opatření se projeví na zajištění dostupnosti pečovatelské a ošetřovatelské služby pro 

seniory pro občany venkovských oblastí, kteří nebudou muset být závislí na službách 

z blízkých větších měst.  Opatření zabrání finančním požadavkům ze strany měst při 

poskytování služeb naším občanům, kdy jsou jim sociální služby poskytovány za 

znevýhodňujících podmínek než obyvatelům měst samotných. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- rozhodnutí o zaštiťující organizaci při realizaci opatření 

- zjištění poptávky v jednotlivých obcích na sociální službu osobní asistence 

- oslovení stávajících poskytovatelů osobní asistence 

- rozhodnutí o rozšíření služeb stávajících poskytovatelů nebo vytvoření nového 

poskytovatele služeb pro území obou mikroregionů 

- rozhodnutí o zaštiťující organizaci při realizaci opatření 

- zpracování harmonogramu plnění opatření 

- zpracování návrhu rozpočtu na minimální udržitelnou formu fungování osobní 

asistence 

- vyjednání možností finanční spoluúčasti ze strany obcí 

- rozhodnutí o rozšíření služeb stávajících poskytovatelů nebo vytvoření nového 

poskytovatele služeb pro území obou mikroregionů 

- splnění podmínek poskytovatele sociálních služeb podle stávající legislativy 

- zpracování harmonogramu plnění opatření 

- zpracování projektů na zajištění financování služby a zjištění dotačních možností 

 

Časový harmonogram plnění opatření: 

 

- 2. čtvrtletí 2008 - rozhodnutí o zaštiťující organizaci při realizaci opatření a zjištění 

poptávky v jednotlivých obcích na osobní asistenci 

- 3.čtvrtletí 2008 - oslovení stávajících poskytovatelů osobní asistence a možnosti 

spolupráce na zajištění těchto služeb, případně zkušenosti s poskytováním těchto 

služeb na území mikroregionu, zjištění dotační prostředků na zajištění služeb 

- 4. čtvrtletí 2008 - zpracování návrhu rozpočtu na minimální udržitelnou formu 

fungování osobní asistence, vyjednání možností finanční spoluúčasti ze strany obcí, 

rozhodnutí o registraci sociální služby 

- 1. čtvrtletí 2009 – zjištění a možnosti využití dotačních možností, využití státních 

dotačních  prostředků rozhodnutí o rozšíření služeb stávajících poskytovatelů nebo 

vytvoření nového poskytovatele služeb pro území obou mikroregionů 

- 2009 -  pilotní realizace služby 

- Konec roku 2009 - průběžné hodnocení realizace služby, aktualizace postupů a 

realizace služby na rok 2010 

- 2010 -2012 – zajištění udržitelnosti služby 
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Zodpovědný realizátor opatření : 

 

MAS Záhoří - Bečva 

Spolupracující subjekty:  

 

Mikroregiony Záhoří – Helfštýn, Pobečví, Lipensko ,obce, vybraný poskytovatel služeb 

(Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, pracoviště Přerov) 

 

Počet klientů:    

 

Potenciální uživatelé je 1469 osob nad 60 let. Případně osoby se zdravotním znevýhodněním. 

51 osob se zdravotním postižením v produktivním věku (viz evidence UP) 

Obyvatelé okresu Přerov s invalidním, částečně invalidním, příp. osoby pobírající dříve 

příspěvek  na bezmocnost nebo od 1.1.2007 příspěvek na péči. Tj. min. 2 432 osob. Dále 

osoby, které mají zvýšený výskyt zdravotního znevýhodní, např. senioři ve věku nad 60 let. 

Viz další data v Soc. dem. analýze MAS Záhoří –Bečva 2007 – tabulka č.7b, č.15 a č.16.  

 

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

Náklady budou vyčísleny do konce prvního pololetí 2008  podle zvolené varianty řešení.  

Rozpočet bude vyčíslen na přípravné aktivity projektu a samotné aktivity realizace služeb 

v ročním rozpočtu. 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Rozpočty obcí, státní rozpočet, dotační systému EU. 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Ochota zástupců obcí podpořit aktivity opatření a podílet se na spolufinancování realizace 

služby. 

Nenalezení zodpovědného subjektu, který bude opatření realizovat. 

Nedostatek finančních dotačních systémů na podporu tohoto typu služeb, neúspěšnost 

podaných projektů. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Snížení poptávky obyvatel nad 60 let po umístění  v DPS v Přerově, snížení žádostí do 

domovů pro seniory. Snížení závislosti obyvatel mikroregionů na sociálních službách města 

Přerova příp. Lipníku nad Bečvou. 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

 

Část z pracovní ho úvazku zástupců obcí při vyjednávání a pracovníků MAS Záhoří - Bečva. 

Minimálně 1 osoba na zpracování projektové dokumentace a rozpočtů. DPP na osoby, které 

budou zajišťovat sociální službu. 

 

Existence služby: 

 

Nová služba. 
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Cíl 2.2. 

Zpracování přehledu poptávky pro postavení malých bytů ve formě domů 

s pečovatelskou službou a případná realizace výsledků poptávky 
 

 

Opatření 2.2.1. 

Zjištění poptávky na postavení domů s pečovatelskou službou (DPS), 

ubytovacích kapacit pro seniory a případná realizace výsledků poptávky 
 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření)  

 

Opatření reaguje na výsledky výzkumu potřeb uživatelů soc. služeb a veřejnosti na území 

obou mikroregionů (18 obcí projektu KPSS). Poptávka po ubytování pro seniory formou 

malých bytů se objevila u všech voleb respondentů na prvních třech místech. Jde o opatření, 

které vyžaduje velkou finanční investici. Opatření z tohoto důvodu zpracuje konkrétní studii, 

která osloví cílovou skupinu seniorů v jednotlivých obcích (1469 obyvatel nad 60 let) a na 

základě konkrétní poptávky budou zpracování návrhy rozsahu potřebnosti postavení DPS a 

návrhy míst, kde budou postaveny.   

Pro dokončení realizace opatření je nutné následně zpracovat  návrh projektové dokumentace  

postavení DPS a napojení opatření na pečovatelskou službu pro seniory. Dále musí být 

zpracován plán udržitelnosti zařízení a zajištění jeho provozu.  

 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

 

Dopad opatření se projeví na zajištění dostupnosti bydlení v malých bytech a pečovatelské 

služby pro seniory pro občany venkovských oblastí, kteří nebudou muset být závislí na 

službách z blízkých větších měst.  Opatření zabrání finančním požadavkům ze strany měst 

při poskytování služeb naším občanům, kdy jsou jim sociální služby poskytovány za 

znevýhodňujících podmínek než obyvatelům měst samotných. Dále opatření zajistí možnost 

seniorů zůstat v jejich přirozeném prostředí. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- zjištění poptávky po nabídce bydlení v domech s pečovatelskou službou, oslovení občanů 

v obcích mikroregionů nad 60 let.  

-zjištění poptávky bude probíhat také v rámci realizace přípravných aktivit na pečovatelskou 

službu a v rámci jejího samostatného naplňování 

- zpracování návrhu postupů a projektu na základě konktrétně zjištěné poptávky, důraz na již 

připravené podklady  k realizaci DPS viz návrh v obci Radslavice (příp. návrhy v dalších 

obcích) 

- jednání mezi zástupci obcí k dalšímu postupu při naplňování opatření  

- zpracování projektové dokumentace k DPS v Radslavicích (příp. dalších obcích, kde již 

existuje návrh na zřízení DPS) 

- zpracování návrhu rozsahu míst potřebných osob a vyjednání podmínek nabídky pro další 

obce, příp. spolupráce mezi obcemi, nebo spolufinancování 

-v případě zájmu zpracování finanční náročnosti opatření a formu provozování, vyjasnění 

spolupráci a financování ze strany obcí při provozu DPS 
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- zjištění finančních zdrojů na investici zpracování podkladů a projektu k realizaci opatření  

 

Časový harmonogram plnění opatření: 

 

2008  -  zjištění poptávky po nabídce bydlení v domech s pečovatelskou službou, oslovení 

občanů v obcích mikroregionů nad 60 let.  

1.pololetí 2009 - zpracování návrhu postupů a projektu na základě konktrétně zjištěné 

poptávky, jednání mezi zástupci obcí k dalšímu postupu při naplňování opatření, vytipování 

míst k postavení DPS a jejich potřebného počtu 

- zpracování návrhu rozsahu míst potřebných osob  

2. pololetí 2009 - v případě zájmu zpracování finanční náročnosti opatření a formu 

provozování, vyjasnění spolupráci a financování ze strany obcí při provozu DPS 

2010 - zajištění finančních zdrojů na investici zpracování podkladů a projektu k realizaci 

opatření  

2011 - 2012 - průběžné hodnocení realizace služby, aktualizace postupů a realizace služby na 

další roky, zajištění udržitelnosti služby 

 

Zodpovědný realizátor opatření : 

 

MAS Záhoří - Bečva 

 

Spolupracující subjekty:  

Mikroregiony Záhoří – Helfštýn, Pobečví, Lipensko ,obce, vybraný poskytovatel služeb  

 

Počet klientů:  

   

Potenciální uživatelé je 1469 osob nad 60 let. 

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

Náklady na zpracování studie 50 – 60 tisíc Kč. Náklady na realizaci výsledků opatření budou 

vyčísleny do konce roku 2008  podle zvolené varianty řešení.  

Rozpočet bude vyčíslen na přípravné aktivity projektu a samotné aktivity realizace služeb 

v ročním rozpočtu. 

 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Rozpočty obcí, státní rozpočet, rozpočet kraje, dotační systém EU. 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Ochota zástupců obcí podpořit aktivity opatření a podílet se na spolufinancování realizace 

služby. 

Nenalezení zodpovědného subjektu, který bude opatření realizovat. 

Nedostatek finančních dotačních systémů na podporu tohoto typu služeb, neúspěšnost 

podaných projektů. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Snížení poptávky obyvatel nad 60 let po umístění  v DPS v Přerově, snížení žádostí do 
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domovů pro seniory. 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

 

Část z pracovního úvazku zástupců obcí při vyjednávání a pracovníků MAS Záhoří -Bečva. 

Minimálně 2 osoby na zpracování projektové dokumentace a rozpočtů (forma nákladů DPP), 

náklady na službu. 

Část pracovních úvazků pracovníků obcí, mikroregionu a MAS Záhoří -Bečva na realizaci 

výsledků studie. Minimálně 1 úvazek pracovníka, který bude mít na starosti realizaci 

pečovatelské služby, fungování DPS a koordinaci ošetřovatelské služby. 

 

Existence služby: 

 

Nová služba. 

 

 

Cíl 2.3. 

Rozšíření nabídky aktivit pro zapojení osob nad 55let do společnosti. 

Zajištění provozu programu Klubu LIMA v Centru pro rodinu Ráj 

v Pavlovicích a rozšíření tohoto programu do dalších obcí. 
 

Opatření 2.3.1. 

Získání finančních prostředků na vzdělávání vedoucích seniorských klubů 

LIMA a na provoz aktivit v rámci tohoto programu.  

 

 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření): 

 

Program LIMA je tréninkový program pro osoby nad 55 let. Pomáhá připravovat na stáří, 

poskytuje kvalitu života do vysokého věku a pomáhá se smysluplným uspořádáním života   

ve stáří. Je to komplexní program, který zahrnuje během každého setkání trénink paměti       

a myšlení, psychomotorický trénink, kompetenční trénink (změny ve stáří, výživa, bydlení, 

vyrovnávání se s nemocí, sociální síť) a pomáhá řešit otázky o smyslu života. Senioři se 

setkávají zpravidla 1x za 14 dní, někde i každý týden. 

Chceme zajistit pravidelný provoz tohoto programu na Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích   

a umožnit rozšíření tohoto programu do dalších obcí – motivací a vzděláváním dalších 

lektorů a finanční podporou těchto setkávání. 

 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření): 

 

Program LIMA pro seniory bude pravidelně probíhat na Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích 

a příp. až v 10-ti dalších obcích na území MAS. V regionu budou díky naplnění tohoto 

opatření motivovaní a vzdělaní lektoři programu LIMA. Senioři využívající tento program 

mají lepší přehled o možnostech pomoci ve stáří a mohou se vzájemně lépe podporovat a 

pomáhat si. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- Provoz klubu LIMA na Centru pro rodinu v Pavlovicích. 
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- Zpracování  projektu na školení dalších lektorů, na rozjezd až 10-ti nových klubů 

Lima na území MAS, na vybavení pomůckami a na provoz těchto klubů. 

- Nalezení možnosti financování tohoto projektu. 

- Dojednání spolupráce s  Katholisches Bildungswerk Wien, kde program LIMA pro 

seniory vznikl a vyučuje se. 

- Týdenní stáž pro 3 osoby v Katholisches Bildungswerk Sien. 

- Příprava podkladů a materiálů pro školení dalších lektorů na Centru pro rodinu Ráj. 

- Nabídka školení vedoucích klubů LIMA obcím a organizacím na území MAS Záhoří 

– Bečva. 

- Školení dalších lektorů (10-15) pro obce na území MAS Záhoří – Bečva                            

– 4 dvoudenní semináře 

- rozjezd a fungování nových Klubů LIMA v obcích na území MAS Záhoří – Bečva. 

 

Časový harmonogram plnění opatření: 

 

2008   - Provoz klubu LIMA na Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích, hledání možností  

          financování projektu, zpracování projektu a podání projektu do příslušného dotačního  

          programu. 

 

1.čtvrtletí 2009  - dojednání spolupráce s  Katholisches Bildungswerk Wien, týdenní stáž pro 

3 osoby ve Vídni, kde program LIMA pro seniory vznikl a vyučuje se                           

(Katholisches Bildungswerk Wien),  příprava podkladů a materiálů pro                            

školení dalších lektorů, provoz klubu LIMA v Pavlovicích, nabídka školení                            

vedoucích klubů LIMA obcím a organizacím na území MAS Záhoří – Bečva. 

 

2.čtvrtletí 2009 -  provoz Klubu LIMA v Pavlovicích, začátek školení dalších lektorů (10-15)                           

pro obce na území MAS Záhoří – Bečva.  

 

3.čtvrtletí 2009 - Dokončení školení lektorů, příprava prostor pro vznik nových  

 Klubů LIMA v obcích na území MAS Záhoří – Bečva,  prezentace programu LIMA 

v obcích, motivace seniorů pro tento program, provoz Klubu LIMA v Pavlovicích . 

 

4.čtvrtletí 2009: Provoz klubu Lima v Pavlovicích a dalších 10-ti klubů LIMA na území  

MAS Záhoří – Bečva. 

 

2010 – 2011: Provoz  až 11 Klubů LIMA na území MAS 

2012: Provoz až 11 Klubů Lima na území MAS, školení dalších lektorů a rozšíření tohoto 

programu do dalších obcí 

 

Zodpovědný realizátor opatření : 

 

Centrum pro rodinu Ráj o.s. Pavlovice  

 

Spolupracující subjekty:  

MAS Záhoří – Bečva, Mikroregiony Záhoří – Helfštýn, Pobečví, Lipensko, obce, Domov 

důchodců Pavlovice u Přerova, Olomoucký kraj, Katholisches Bildungswerk Wien 

Počet klientů:    

 

Potenciální uživatelé je 1469 osob nad 60 let. 
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Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

2008 -  Provoz klubu LIMA v Pavlovicích – Pomůcky – 2 000 Kč, DPP – 8 000 Kč 

            Příprava, zpracování a podání projektu – DPP – 8 000 Kč (40 hodin/ 200 Kč) 

2009 – Provoz klubu LIMA v Pavlovicích – 10 000 Kč, týdenní stáž pro 3 osoby ve Vídni –          

            20 000 Kč, příprava a tisk materiálů pro školení lektorů – 10 000 Kč, školení dalších       

            lektorů 100 000 Kč, provoz 10-ti nových klubů LIMA – 25 000 Kč 

2010 – Provoz až 11 klubů LIMA – 100 000 Kč 

2011 - Provoz až 11 klubů LIMA – 100 000 Kč 

2012 - Provoz  až 11 klubů LIMA – 100 000 Kč, školení dalších 8 lektorů do nových klubů 

na území MAS Záhoří – Bečva – 120 000 Kč 

Náklady na vedení projektu – úvazek 0,2 – 50 000 Kč, účetnictví projektu – 0,1 úvazek – 

25 000 Kč 

 

Uvedené částky budou specifikovány průběžně na základě poptávky ze strany občanů a příp. 

podle úspěšnosti v dotačních řízeních. Je možné, že v závěru bude existovat např. jen 5 klubů 

v 5 obcích.  

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Státní rozpočet, dotační systémy EU, příspěvky klientů. 

 

Rozpočty obcí – v případě, že bude o aktivity ze strany občanů zájem a osvědčí se ve svém 

fungování. Cílem pak bude zajistit jejich udržitelnost. 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Nezájem ze strany obcí. 

Nezájem ze strany potenciálních klientů. 

Nenalezení finančních zdrojů pro tento program. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Větší soběstačnost seniorů. 

Lepší orientace seniorů v nabídce sociálních služeb. 

Zvýšení spokojenosti seniorů s nabídkou služeb v obcích. 

Lepší komunikace seniorů s obcemi. 

Snížení poptávky obyvatel nad 60 let po umístění  v DPS v Přerově. 

Snížení žádostí do domovů pro seniory. 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

 

2009 – 2012 – vedení projektu, koordinace aktivit – úvazek 0,2, účetnictví projektu – 0,1 

úvazek, DPP – sepsání a příprava projektu, přednášející, noví lektoři seniorských klubů, 

účetnictví projektu. 

 

Existence služby: 

Rozšíření stávající služby a udržení její realizace. 
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6.3.  PRACOVNÍ SKUPINA -  DĚTI, MLÁDEŽ 6 – 18 (25)LET. 

6.3.1.SWOT analýza   

 

Cílová skupina Děti, mládež 6 – 18 let - sociální situace a služby na území MAS                

Záhoří - Bečva 

 

Říjen 2007 

 

 

Silné stránky  Slabé stránky 
 

 Jsou vytvořeny 2 mikroregiony, je 

vytvořena základní komunikační 

platforma pro obce.  

 V mikroregionech existují 4 základní 

školy  – zdroj volnočasových aktivit. 

 Existuje hodně spolků, příležitost pro děti, 

mládež 6 – 18 let (hasiči, fotbal…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chybí kontaktní osoby, dny pro získávání 

informací o sociální oblasti, sociálních 

službách – specificky pro osoby, které mají 

problémy s dostupností k informacím. 

 Chybí nabídka pravidelných akcí pro 

mládež 6 – 18 let. 

 Chybí místo, kde se může scházet mládež, 

zároveň nabídka programy, aktivit, nezájem, 

neúčast dospělých na kulturním programu 

na obcích. 

 Chybí osoby se zájmem o organizování 

spolkové činnosti. 

 Chybí dostupná možnost pro zajištění 

přepravy na akce pro děti a mládež. 

 

 

 

Příležitosti  Ohrožení  
 

 Je založena MAS Záhoří – Bečva, je 

možné ji využít jako subjekt k podání 

návrhů na realizaci nových služeb, 

opatření v regionu. 

 Zjistit názor mládeže o představě trávení 

volného času (př. formou  dotazníků, 

rozhovorů mezi nimi…). 

 Podpořit rozšíření aktivit škol do života 

obce. 

 Podpořit projekty MASKy a dalších 

místních subjektů (školy, knihovny..) 

zaměřené na rodinu, více pravidelných 

akcí pro mládež. 

 

 

 

 Nedostatek finančních prostředků na 

vytvoření nových sociálních služeb. 

 Nezájem starostů o problematiku sociálních 

služeb, sociální oblasti. 

 Připravenost obcí pracovat s informacemi o 

problematice sociálních služeb. 
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6.3.2. Opatření 

 

Cíl 3.1. 

Zajištění sociálního začleňování dětí, mládeže formou volnočasových                        

a vzdělávacích aktivit. 
 

 

Opatření 3.1.1. 

Podpora stávajících funkčních programů pro mládež realizovaných MAS 

Záhoří – Bečva. 
 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření)  

 

Opatření je zaměřeno na udržení a podporu dobré praxe volnočasových a vzdělávacích 

aktivit, které realizuje MAS Záhoří - Bečva pro mládež ve věku 15 - 25 let projekty, které 

jsou financovány převážně finančními prostředky EU a Olomouckým krajem. Aktivity jsou 

zaměřeny na setkání během víkendu a na delší několikadenní í akce během prázdnin. 

Realizovaného programu se vždy účastní skupina mládeže 20-40 osob a významně přispívá 

k jejich začlenění do aktivit obcí  a umožňuje tak lepší vzájemnou komunikaci mezi 

jednotlivými obcemi mikroregionů. Akce se vždy skládá z části vzdělávací (terapeutické, 

rozvojové aktivity, apod.) a volnočasové převážně formou sportovních a dovednostních 

aktivit. Program je velmi kladně hodnocen. 

Na základě zkušeností budeme chtít do tohoto projektu zapojit i mládež ve věku 12 – 15 let, 

kteří také měli zájem o proběhlé akce. 

 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

 

Od realizace opatření očekáváme i nadále zájem mládeže o tyto aktivity a jejich přirozené 

zapojení do života obcí a tím je začleňovat tak, aby aktivity přispěli k jejich případné zůstání 

v obci i po ukončení studií a připravovat je tak, jako osoby, které v budoucnu budou pomáhat 

s realizací podobných aktivit. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- udržet aktivity, které v současné době realizuje MAS Záhoří - Bečva pro mládež ve 

věku 12 – 25 let i pro další časové období 

- zpracování nového projektu, který naváže na úspěšné aktivity a získání nových 

finančních prostředků na udržení aktivit 

- zapojit do těchto aktivit místní subjekty, které působí v mikroregionech 

- podat zpracovaný projekt do dalšího dotačního řízení 

- zjistit možnost udržitelnosti programu na delší časové období 
 

Časový harmonogram plnění opatření: 

 

Zpracování nového projektu a zjištění informací o dalších možnostech financování – 

2.čtvrtletí 2008 

Předložení projektu do dalších dotačních řízení – 2. pololetí 2008 

Realizace projektu – 2008 – 2012 
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Zodpovědný realizátor opatření : 

 

MAS Záhoří - Bečva 

Spolupracující subjekty:  

 

Centrum pro rodinu Pavlovice, Mikroregiony Záhoří – Helfštýn, Pobečví, Lipensko, obce, 

Olomoucký kraj 

 

Počet klientů:    

 

Potenciální uživatelé je 1061 osob ve věku 15 – 26 let.  

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

Odhadované náklady 2 000 000 Kč. 

 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Rozpočty obcí, rozpočet Olomouckého kraje, dotační systémy EU. 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Nedostatek personálních zdrojů na realizaci projektu. 

Neúspěch při žádosti o dotaci. 

Neplánovaný nezájem cílové skupiny uživatelů. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Zvýšení počtu mladých osob, které zůstávají v regionu, příp. zvýšení počtu mladých rodin, 

které se sem budou stěhovat. 

Snížení kriminality dětí a mládeže na území. 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

 

Část úvazku pracovníků MAS Záhoří - Bečva, spolupráce s realizátory  konkrétních 

programů a subjekty působící v mikroregionech. 

 

Existence služby: 

 

Udržení stávající služby. 

 

 

Opatření 3.1.2. 

Zpracování projektu na podporu a rozvoj sociálního začlenění dětí a 

mládeže ve věku 6 – 15 let formou vzdělávacích a volnočasových aktivit. 
 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření)  
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Opatření je zaměřeno na vytvoření systémového projektu na aktivity, které pomohou začlenit 

do života obce děti a mládež 6 – 15 let. Cílem je udělat přehled stávajících činností , podpořit 

je a příp. rozšířit o další systémové aktivity. Součástí opatření je zjištění dlouhodobého 

financování podobných aktivit a zajistit tak rozvoj této problematiky mikroregionech, kde je 

podle výzkumů potřeb obyvatel nedostatečné množství rozvojových aktivit pro děti, nebo 

tyto aktivity mají dlouhodobé problémy se svým udržením na základě nedostatku finančních 

prostředků. Zajištění aktivit pro tuto věkovou kategorii vnímáme jako mnohem důležitější 

než pro starší mládež ve věku nad 15 let. Formování osobnosti je zde mnohem účinnější. 

V rámci opatření by měla být vytvořena síť kontaktních osob, které se ve vybraných obcích 

budou věnovat organizování a spolupráci při realizaci těchto programů. V rámci projektu 

bude kladen důraz na lepší oslovení dětí, představení aktivit projektu, aby se účastnilo, co 

nejvíce osob. 

 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

 

Od realizace opatření očekáváme rozvoj stávajících aktivit pro uvedenou věkovou skupinu, 

získání finančních prostředků na podporu volnočasových aktivit pro děti, zajištění jejich 

dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje dětí a mládeže na území mikroregionů (18 obcí projektu 

KPSS). Aktivity pomohou také prohloubit komunikaci mezi obcemi, subjekty, které v nich 

působí a udržení zájmu osob, které se již nyní na přípravě programů účastní. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- vytvoření přehledu stávajících aktivit, které jsou pro děti a mládež 6 – 15 let již 

realizovány, příp. zajištění setkání těchto subjektů (př. školy, knihovny, Centrum pro 

rodinu Pavlovice, spolky, místní neziskové organizace) 

- vytvořit s místními subjekty partnerství k realizaci projektu (školy, knihovny, 

Centrum pro rodinu zpracování záměru projektu na podporu rozvoje těchto aktivit 

- vytvořit síť kontaktních osob pro komunikaci při zajišťování projektů, zapojení 

mládeže 15 – 25 let do organizací aktivit 

- zjištění finančních zdrojů na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež           

od 6-15 let 

- podání projektu do dotačních systémů 

- realizace a podpora zahrnutých aktivit 
 

Časový harmonogram plnění opatření: 

 

Vytvoření přehledu stávajících aktivit, které jsou pro děti a mládež 6 – 15 let již realizovány, 

příp. zajištění setkání těchto subjektů, vytvoření jejich partnerství, sítě kontaktních osob           

2. – 3. čtvrtletí 2008 

Zjištění finančních zdrojů na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež od 6-15 let     

2. – 3. čtvrtletí 2008 

Podání projektu do dotačních systémů - 4. čtvrtletí 2008 – 1.pololetí 2009 

Realizace a podpora zahrnutých aktivit 2009 -  2012 
 

Zodpovědný realizátor opatření : 

 

MAS Záhoří - Bečva   
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Spolupracující subjekty:  

 

Centrum pro rodinu Pavlovice, školy a knihovny mikroregionů, Mikroregiony Záhoří – 

Helfštýn, Pobečví, Lipensko, obce, místní spolky a neziskové organizace,Olomoucký kraj 

 

Počet klientů:    

 

Potenciální uživatelé je 952 osob věku od 1 – 15 let.  

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

Rozpočet bude zpracován do konce 3.čtvrtletí 2008 podle rozsahu aktivit projektu. 

Náklady na přípravné aktivity při zpracovávání záměru projektu. 

 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Rozpočty obcí, rozpočet Olomouckého kraje, dotační systémy EU, státní rozpočty resortních 

ministerstev. 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Nezájem o spolupráci ze strany partnerských subjektů. 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Nedostatek personálních zdrojů na realizaci projektu. 

Neúspěch při žádosti o dotaci. 

Neplánovaný nezájem cílové skupiny uživatelů. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Počty zapojených dětí a mládeže do volnočasových a vzdělávacích aktivit v obcích. 

Zvýšení počtu mladých osob, které zůstávají v regionu, příp. zvýšení počtu mladých rodin, 

které se sem budou stěhovat. 

Snížení kriminality dětí a mládeže na území. 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

 

Část úvazku pracovníků MAS Záhoří - Bečva, spolupráce s realizátory  konkrétních 

programů a subjekty působící v mikroregionech. 

 

Existence služby: 

 

Nová služba. 

 

 

Opatření 3.1.3. 

Podpora a rozšíření úspěšného programu EXIT pro mládež realizovaného  

Centrem pro rodinu Ráj a zřízení nízkoprahové klubovny. 
 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření)  
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Opatření je zaměřeno na udržení a podporu stávajícího komplexního volnočasového a 

vzdělávacího programu pro mládež od 12-ti let s názvem EXIT. V programu jsou zahrnuty   

4 aktivity: 

Exit club – klubové setkávání mládeže s diskusními tématy ze života – 1x týdně,  

Exit akce – alternativní společenské i outdorové akce – 1x měsíčně, 

Exit do života – interaktivní přednášky s besedami o partnerských vztazích na ZŠ Pavlovice 

u Př. a Exit ostatním – mládež organizuje program pro klub mladších dětí – 1x měsíčně.  

 

Pravidelných klubových setkání se v první etapě (2 měsíce od zahájení projektu) účastní      

10 – 20 mladých. Exit akcí prozatím 20-70 mladých. 

Realizátorem programu je Centrum pro rodinu Ráj o.s. v Pavlovicích.  

Financování tohoto programu bylo prozatím podpořeno F-nadací, farností Pavlovice                  

u Přerova, obcí Pavlovice u Přerova a dary fyzických osob.  

Realizátoři programu zatím pracují na programu ve svém volném čase bez nároku                

na odměnu. Program je velmi kladně hodnocen jak ze strany účastníků, tak ze strany vedení 

obce a rodičů.. 

Součástí tohoto opatření je také zřízení nízkoprahové klubovny ve dvoře Centra pro rodinu 

ze stávající letní kuchyně a dalších prostor kolem Centra pro rodinu Ráj(propojením dvou 

místností v jednu volně přístupnou místnost). 

 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

 

Od realizace opatření očekáváme stálý zájem mladých lidí, rozšíření nabídky                          

o nízkoprahovou klubovnu pro mládež a lepší finanční zajištění tohoto programu. 

Program EXIT  má za cíl nenásilnou formou naučit mladé lidi přemýšlet a diskutovat               

o důležitých tématech života, dát každému prostor pro vyjadřování vlastního názoru, 

posilovat jejich sebevědomí. Probudit v nich zájem o druhé, solidaritu, učit je zodpovědnosti 

za svěřený úkol, posilovat zájem o místo, kde žijí, podporovat zrání osobnosti každého z nich 

a pomoci jim formovat žebříček hodnot. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- zpracování nového projektu na získání finančních prostředků na realizaci projektu 

v dalším období a vybudování nízkoprahové klubovny 

- vyhledání vhodného dotačního programu 

- včasné podání zpracovaného projektu do vhodného dotačního programu 

- oslovení dalších sponzorů a partnerů k finanční spoluúčasti na projektu 

- prohlubování spolupráce se ZŠ Pavlovice a navázání spolupráce s dalšími školami 

v okolí, zlepšování spolupráce s místními i okolními spolky a obcemi 

- zjistit možnost udržitelnosti programu na delší časové období 
 

Časový harmonogram plnění opatření: 

 

Zpracování nového projektu a zjištění informací o dalších možnostech financování – 

2.čtvrtletí 2008 

Předložení projektu do dalších dotačních řízení – 2. pololetí 2008 

Realizace projektu – 2009 – 2012 
 

Zodpovědný realizátor opatření : 
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Centrum pro rodinu Ráj o.s.,  Pavlovice u Přerova 5 

Spolupracující subjekty:  

 

Obce, Mikroregiony Záhoří – Helfštýn, Pobečví, Lipensko, základní školy, MAS Záhoří - 

Bečva,  Olomoucký kraj. 

Počet klientů:   

  

Prozatím během prvních dvou měsíců tento program využilo 110 mladých lidí. Očekáváme 

velký nárůst uživatelů hlavně na Exit akcích.  

Potenciální uživatelé je 1061 osob ve věku 15 – 26 let, plus další osoby od 12 let (přesný 

počet není ve statistických údajích znám). 

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

2009 – nízkoprahová klubovna – 50 000 Kč, notebook – 25 000 Kč, materiál a pomůcky –  

           10 000 Kč, odměny, soutěže – 10 000 Kč, mzdové náklady – 1 úvazek 180 000 Kč,  

           DPP – 100 000 Kč, ostatní náklady – 25 000 Kč – Celkem 400 000 Kč 

2010 – 380 000 Kč 

2011 – 400 000 Kč 

2012 – 420 000 Kč 

 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Rozpočty obcí, rozpočet Olomouckého kraje, příspěvky sponzorů, nadace, dotační systémy 

EU a MŠMT. 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Nedostatek lidských zdrojů na přípravu a realizaci projektu 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Neúspěch při žádosti o dotaci. 

Nedostatek personálních zdrojů na realizaci projektu. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Snížení kriminality dětí a mládeže na území. 

Větší zapojování mladých lidí do dění v obcích a přípravy akcí pro další skupiny 

Zvýšení věkové hranice při navazování vážných partnerských vztahů u velké skupiny 

uživatelů 

Snížení sexuální promiskuity mládeže, snížení alkoholových a drogových závislostí 

Lepší uplatnění v budoucích profesích 

Kvalitnější vztahy v současných rodinách uživatelů i v rodinách, které v budoucnu založí. 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

 

Jeden pracovník na plný úvazek pro provoz nízkoprahového klubu a koordinaci a přípravu 

všech aktivit pro mládež (nebo 2 půl úvazky), další osoby v týmu, odborníci, přednášející a 

lektoři na DPP. Další dobrovolní spolupracovníci z řad mládeže i ostatních subjektů. 
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Existence služby: 

 

Udržení a rozšíření stávající služby. 

 

 

Opatření 3.1.4. 

Podpora a rozvoj vzdělávacích a volnočasových programů pro děti od 6 do 

15 let realizovaných Centrem pro rodinu Ráj. 
 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření)  

 

Opatření je zaměřeno na vytvoření projektu pro podporu vzdělávacích a volnočasových 

aktivit dětí od 6 do 15 let na Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích. Týká se jak stávajících 

aktivit, tak rozšíření nabídky aktivit pro děti a zlepšení vybavenosti prostor pomůckami pro 

jejich realizaci. 

Dosavadní programy pro děti, které realizuje CPR Ráj Pavlovice jsou  

Tvořivá dílna - keramika, malování na sklo, hedvábí, kameny, ubrousková technika, výroba 

šperků apod….1x týdně – 5 – 10 dětí 

Břišní tance pro dívky – 1x týdně – 8 dívek 

Mini exit – všestranně zaměřený klub pro děti školního věku – 1x týdně – 5 – 20 dětí 

Prázdninové povyražení – 2 týdny her, soutěží a výletů – programy denně od 7,30 do 16 

hodin, strava zajištěna – každé léto – využívá až 50 dětí 

Další jednorázové akce – táboráky, výlety, Cesta pohádkovou říší, drakiáda, velké hry 

v přírodě na různá témata… a další 

Z vybavení je potřeba keramická pec, pomůcky do tvořivé dílny, výtvarný materiál, 

sportovní vybavení. 

 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

 

Od realizace opatření očekáváme možnost vytvoření a zajištění kompletní nabídky 

volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti z regionu. Pro rodiny to bude i ekonomickým 

přínosem, protože odpadne stálé dojíždění dětí do okresního města a nabídka těchto 

programů bude také cenově zajímavější. Děti si budou vytvářet trvalejší vztah k venkovu, 

který jim bude schopen nabídnout širokou škálu programů a nebude je to lákat i v budoucnu 

do měst. Také poznáváním a rozvojem tradičních zvyků a řemesel budou získávat vztah 

k místu, kde vyrůstají.  

Rádi bychom také nabídli prostory a vybavení k některým tvořivým aktivitám ZŠ Pavlovice, 

která jinak musí složitě dojíždět za tímto účelem do Přerova. Zároveň budeme pokračovat 

v zapůjčování našich venkovních prostor pro konání některých školních akcí. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- zjištění finančních zdrojů na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež          

od 6-15 let 

- napsání projektu na podporu stávajících i nových aktivit 

- podání projektu do dotačních systémů 

- realizace a podpora zahrnutých aktivit 
 

Časový harmonogram plnění opatření: 
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Zjištění finančních zdrojů na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež od 6-15 let      

2. – 3. čtvrtletí 2008 

Napsání projektu – 3 čtvrtletí 

Podání projektu do dotačních systémů - 4. čtvrtletí 2008 – 1.pololetí 2009 

Realizace a podpora zahrnutých aktivit 2009 -  2012 
 

Zodpovědný realizátor opatření : 

Centrum pro rodinu Ráj o.s., Pavlovice u Přerova 5 

Spolupracující subjekty:  

 

MAS Záhoří – Bečva, farnost Pavlovice u Přerova, Centrum pro rodinný život Olomouc, 

ZŠ a MŠ Pavlovice u Př., knihovny – Pavlovice, Hradčany, Šišma, Radslavice, obce, 

Mikroregiony Záhoří – Helfštýn, Pobečví, Lipensko, Olomoucký kraj 

 

Počet klientů:   

  

Dosavadní pravidelné aktivity využívá 30 – 40 dětí týdně, prázdninové povyražení – 50 dětí, 

větší akce až 150 dětí na akci 

Potenciální uživatelé je 952 osob věku od 1 – 15 let.  

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

2009 – Pomůcky a vybavení 80 000 Kč,  Mzdové náklady – 2x 1/2 úvazek 180 000 Kč, DPP              

           – 70 000 Kč, další náklady – 20 000 Kč – Celkem 350 000 Kč 

2010 – 350 000 Kč 

2011 – 380 000 Kč 

2012 – 400 000 Kč 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Rozpočty obcí, rozpočet Olomouckého kraje, příspěvky sponzorů, nadace, dotační systémy 

EU, státní rozpočty resortních ministerstev. 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Nedostatek lidských zdrojů na přípravu a podání projektu 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Nedostatek personálních zdrojů na realizaci projektu. 

Neúspěch při žádosti o dotaci. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Počty zapojených dětí a mládeže do volnočasových a vzdělávacích aktivit. 

Zvýšení počtu mladých osob, které zůstávají v regionu, příp. zvýšení počtu mladých rodin, 

které se sem budou stěhovat. 

Snížení kriminality a rizikového chování dětí a mládeže na území. 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

2 pracovníci na ½ úvazku, další lektoři, odborníci a hosté na DPP, dobrovolníci 

 

Existence služby: 

Zajištění stávající služby a její rozšíření a zkvalitnění. 
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6.4. PRACOVNÍ SKUPINA - RODINY S DĚTMI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

ZNEVÝHODNĚNÍM 

 

6.4.1.SWOT analýza 

 

SWOT analýza   

 

Cílová skupina Rodiny s dětmi a osoby se zdravotním znevýhodněním - sociální situace 

a služby na území MAS Záhoří - Bečva 

Říjen 2007 

 

Silné stránky  Slabé stránky 
 

 Jsou vytvořeny 2 mikroregiony, je 

vytvořena základní komunikační 

platforma pro obce.  

 V mikroregionech existují 4 základní 

školy  – zdroj volnočasových aktivit. 

 Fungování Centra pro rodinu Pavlovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Neexistuje transparentní systém 

poradenství v sociální oblasti pro obyvatele 

malých obcí (potřeba kontaktu přímo 

v obcích). 

 Chybí kontaktní osoby, dny pro získávání 

informací o sociální oblasti, sociálních 

službách – specificky pro osoby, které mají 

problémy s dostupností k informacím. 

 Chybí malé, startovací byty pro mladé lidi a 

rodiny obcí. 

 Chybí služby pro matky s dětmi – zařízení, 

místo pro setkávání, nabídka informací pro 

rozvoj maminek na mateřské dovolené. 

 Chybí možnost svozu znevýhodněných osob 

do zařízení sociálních služeb, do zařízení 

zdravotnických,  školských. 

 Přístupy do veřejných budov jsou v obcích 

bariérové. 

 Chybí dostupnost lékáren pro vyzvedávání 

receptů na léky. 

 Chybí místo, kde se může scházet mládež, 

zároveň nabídka programy, aktivit, nezájem, 

neúčast dospělých na kulturním programu 

na obcích. 

 Chybí osoby se zájmem o organizování 

spolkové činnosti. 

 

Příležitosti  Ohrožení  
 

 V některých obcích existuje soc. komise. 

 Je založena MAS Záhoří – Bečva, je 

možné ji využít jako subjekt k podání 

návrhů na realizaci nových služeb, 

opatření v regionu. 

 

 Nedostatek finančních prostředků na 

vytvoření nových sociálních služeb. 

 Nezájem starostů o problematiku sociálních 

služeb, sociální oblasti. 

 Připravenost obcí pracovat s informacemi o 
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 Podpořit projekty MASKy zaměřené na 

rodinu, více pravidelných akcí pro 

mládež. 

 Vytvořit místo někoho na vyhledávání 

finančních prostředků na projekty. 

 Oslovit anketami osoby se zdrav. 

znevýhodněním. 

problematice sociálních služeb. 

 Omezení  možností škol žádat finanční 

prostředky přes  projekty. Nutné využívat 

spolupráci s NNO.  

 

 

6.3.2. Opatření 

 

 

Cíl 4.1. 

Zajištění nabídky aktivit pro rodiny s dětmi. 

 

Opatření 4.1.1. 

Podpora a rozvoj Mateřského centra Ráj  

 
Charakteristika opatření (popis realizace opatření):  

 

Opatření je zaměřeno na vytvoření projektu pro podporu vzdělávacích a volnočasových 

aktivit pro rodiče s dětmi v Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích. Týká se jak stávajících 

aktivit, tak rozšíření nabídky aktivit pro maminky a rodiče s malými dětmi a zlepšení 

vybavenosti prostor hračkami, herními prvky a pomůckami pro realizaci programů. 

 

Dosavadní programy Mateřského centra Ráj: 

Klub maminek s dětmi – dopolední programy pro maminky s dětmi – 1x týdně: 5-10 

maminek + 5-10 dětí každý týden 

Tvořivá dílna – tvořivé aktivity pro rodiče či prarodiče s dětmi - keramika, malování na 

sklo, hedvábí, kameny, ubrousková technika, výroba šperků apod….1x týdně:  4-7 dospělých 

a 5 – 10 dětí – každý týden 

Břišní tance – 1x týdně: 2 skupiny  –  15 – 22 žen 

Cvičení pro radost – 1x týdně: 4-8 žen 

Kurzy angličtiny pro začátečníky – 1x týdně: 20 dospělých (2 skupiny) 

Přednášky o manželství a rodičovství – 1x měsíčně – 5 – 15 dospělých, 10 – 20 dětí 

Zrcadlo – odpoledne pro krásu a pohodu všech maminek – 1x měsíčně: 5 – 15 rodičů, 5 – 15  

                  dětí 

Modlitby matek – setkání za účelem duchovního načerpání a modlitební podpory našich 

rodin – 1x měsíčně: 4 – 6 maminek 

Další jednorázové akce – táboráky, výlety, Cesta pohádkovou říší, drakiáda, velké hry 

v přírodě na různá témata, setkávání rodin, setkávání manželů… a další 

Z vybavení je potřeba: pomůcky do tvořivé dílny: keramická pec, výtvarný materiál,  

                                    vybavení herny – hry, hračky, boxy na hračky, dětské hudební  

                                    nástroje, sportovní pomůcky  

                                    herní prvky na venkovní dětské hřiště,  

                                    sportovní vybavení (volejbalové sítě, pink ponk…..) 

                                    notebook a tiskárna 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 
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Od realizace opatření očekáváme možnost celotýdenního provozu MC  Ráj, které umožňuje 

matkám s malými dětmi vyjít z izolace, poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem 

příchozím. Také nabízí pomoc v konkrétních těžkostech, vzájemné naslouchání, výměnu 

zkušeností, laické poradenství, zájmové i vzdělávací programy pro rodiče s dětmi i bez nich a 

řadu dalších pravidelných aktivit. MC Ráj navštěvují matky ze širokého okolí (okolních 

mikroregionů, ale i měst) a hojně využívají všech nabízených programů. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- zjištění finančních zdrojů na podporu programů pro rodiče s malými dětmi 

- napsání projektu na podporu stávajících i nových aktivit 

- podání projektu do dotačních systémů 

- realizace a podpora zahrnutých aktivit 

 

 

Časový harmonogram plnění opatření: 

 

2. – 3. čtvrtletí 2008  Zjištění finančních zdrojů na podporu tohoto projektu.  

3 čtvrtletí 2008 Napsání projektu. 

4. čtvrtletí 2008  Podání projektu do dotačních systémů.  

2009 -  2012  Realizace a podpora zahrnutých aktivit.  

 

Zodpovědný realizátor opatření: 

 

Centrum pro rodinu Ráj o.s., Pavlovice u Přerova 5 

 

Spolupracující subjekty:  

 

MC Krteček Jeseník, MC Slunečnice, MC Heřmánek a MC Provázek – Olomouc, MC 

Dráček Hranice, MC Rybička – Litovel, MC Srdíčko – Konice, 

MAS Záhoří – Bečva, farnost Pavlovice u Přerova, Centrum pro rodinný život Olomouc, 

ZŠ a MŠ Pavlovice u Př., MŠ Bezuchov, knihovny – Pavlovice, Hradčany, Šišma, 

Radslavice, obce, mikroregiony Záhoří –Helfštýn, Pobečví, Lipensko, Olomoucký kraj 

 

Počet klientů:  

   

Dosavadní pravidelné aktivity využívá asi 60 rodičů a 20 – 30 dětí týdně. 

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

2009 – Pomůcky a vybavení 110 000 Kč,  

 Mzdové náklady – 2x 1/2 úvazek 180 000 Kč,  

 Vedení projektu a koordinace aktivit – 0,2 úvazku – 50 000 Kč,  

  účetnictví projektu – 0,2 úvazku – 50 000 Kč, DPP – 70 000 Kč,  

  další náklady – 20 000 Kč. 

  Celkem  480 000 Kč. 

2010 – 450 000 Kč 

2011 – 480 000 Kč 

2012 – 500 000 Kč 
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Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Rozpočty obcí, rozpočet Olomouckého kraje, příspěvky sponzorů, nadace, dotační systémy 

EU, státní rozpočty resortních ministerstev. 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Nedostatek lidských zdrojů na přípravu a podání projektu 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Nedostatek personálních zdrojů na realizaci projektu. 

Neúspěch při žádosti o dotaci. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Počty rodičů s dětmi, navštěvujících tyto aktivity. 

Snížení sociální izolace rodičů malých dětí v regionu. 

Zlepšení možnosti budoucího uplatnění matek po RD. 

Zaměstnání na částečný úvazek pro 4 matky malých dětí. 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

 

2 ženy na ½ úvazku, vedoucí projektu – 0,2 úvazku, účetní projektu – 0,2 úvazku, další 

lektoři, odborníci a hosté na DPP, dobrovolníci. 

 

Existence služby: 

 

Zajištění stávající služby a její rozšíření a zkvalitnění. 

 

Opatření 4.1.2. 

Podpora preventivních programů pro rodiny pořádané Centrem pro 

rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova. 
  

Charakteristika opatření (popis realizace opatření)  

 

Opatření je zaměřeno na vytvoření projektu pro podporu preventivních a vzdělávacích 

programů pro snížení krizových a patologických jevů v manželství a v rodině. Týká se 

podpory stávajících aktivit a rozšíření nabídky rodinných aktivit. Mezi tyto programy patří: 

Příprava snoubenců na manželství: 4x ročně cyklus 3 přednášek z rodinného života 

formou svědectví ze života jiných manželských párů 

Manželské večery: 2x ročně kurz pro manželské páry, které chtějí budovat krásné a zdravé 

manželství, cyklus 8 tříhodinových setkání, kapacita až 40 párů ročně 

Přednášky o manželství a rodičovství – 1x měsíčně – 5 –30 dospělých, nabídka hlídání dětí 

Týdenní dovolená pro rodiny s dětmi s večerními přednáškami a besedami pro rodiče – 

1x ročně 

Víkendy pro otce s dětmi – zážitkový víkend na posílení vztahu mezi otcem a dětmi, 

přednášky na podporu role otce v rodině – 2x ročně 

Víkend pro muže – setkání pro podporu a upevnění role muže v rodině a ve společnosti, 

posílení mužství, umění být otcem… - 1x ročně 

Víkend pro otce s dospívajícím synem – příležitost pro otce uvědomit si, že jako otec 
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nemusí všechno dělal perfektně, nemusí být dokonalý, nemusí být ani přehnaně chytrý; 

jediné, co musí, je být si vědom svých kořenů, svého původu a ukázat svým dětem, že i ony 

mají v tomto příběhu své jedinečné místo a jsou jeho pokračovateli. Každý syn má možnost 

během víkendu na vlastní kůži okusit, že mu otec důvěřuje. 1x ročně 

Tvořivý víkend pro matky s dcerami – pomocí programu, her, výtvarných technik, 

skupinové práce, diskuse, či sdílením a uvažováním nad řešením různých situací ze života, se 

k sobě matka a dcera více přiblíží a jejich vztah se posílí a zintenzivní – 1x ročně 

Pravidelná vzdělávací setkávání chlapů – 1x měsíčně – upevnění role muže v rodině a ve 

společnosti 

 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

 

V našem regionu bude fungovat nabídka vzdělávacích a volnočasových aktivit                   

pro manželské páry a rodiny s dětmi. Budeme tak pomáhat při snižování rozvodovosti            

a dalších sociálně patologických jevů v rodinách v širokém okolí. Programy Centra            

pro rodinu budou dostupné ve všech obcích MAS Záhoří - Bečva, aby je mohli využívat 

všichni zájemci. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- zjištění finančních zdrojů na podporu preventivních, volnočasových a vzdělávacích 

programů pro rodiny 

- napsání projektu na podporu stávajících i nových aktivit 

- podání projektu do dotačních systémů 

- realizace a podpora zahrnutých aktivit 

 

Časový harmonogram plnění opatření: 

 

Zjištění finančních zdrojů na podporu  tohoto opatření 2. – 3. čtvrtletí 2008 

Napsání projektu – 3. čtvrtletí 

Podání projektu do dotačních systém - 4. čtvrtletí 2008  

Realizace a podpora zahrnutých aktivit - 2009 -  2012 

 

Zodpovědný realizátor opatření : 

 

Centrum pro rodinu Ráj o.s., Pavlovice u Přerova 5 

Spolupracující subjekty:  

 

MAS Záhoří – Bečva, farnost Pavlovice u Přerova, Centrum pro rodinný život Olomouc, 

ZŠ a MŠ Pavlovice u Př., knihovny – Pavlovice, Hradčany, Šišma, Radslavice, obce, 

Mikroregiony Záhoří – Helfštýn, Pobečví, Lipensko, Olomoucký kraj 

 

Počet klientů:    

 

Nabídka je určena pro všechny obyvatelé mikroregionů Záhoří – Helfštýn, Pobečví 

(Lipensko – Oldřichov), kteří přijmou nabídku aktivit. 

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

2009 – vedení projektu a koordinace aktivit – úvazek 0,2 – 50 000 Kč, 1 pracovník na ½  
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            úvazku na zajištění a provoz aktivit – 120 000 Kč, účetní projektu – 0,2 úvazku –  

            50 000 Kč, lektoři, přednášející – DPP -  100 000 Kč, vzdělávání lektorů v organizaci       

            – 50 000 Kč, dotace sociálně slabým účastníkům programů – 100 000 Kč, Pronájmy  

            prostor – 80 000 Kč, technické vybavení – 100 000 Kč – Celkem 650 000 Kč 

2010 – 600 000 Kč 

2011 – 650 000 Kč 

2012 – 700 000 Kč 

 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Dotační systémy EU, státní rozpočty resortních ministerstev, rozpočet Olomouckého kraje, 

příspěvky sponzorů, nadace.  

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Nedostatek lidských zdrojů na přípravu a podání projektu 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Nedostatek personálních zdrojů na realizaci projektu. 

Neúspěch při žádosti o dotaci. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Počty rodin, využívajících aktivity. 

Zvýšení počtu mladých osob, které zůstávají v regionu, příp. zvýšení počtu mladých rodin, 

které se sem budou stěhovat. 

Snížení rozvodovosti na území. 

Snížení kriminality dětí a mládeže z rodin, které budou využívat těchto programů 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

 

0,2 úvazku vedoucí projektu, 0,2 úvazku účetní projektu, 1 pracovník na ½ úvazku, lektoři, 

přednášející a odborníci  na DPP, dobrovolníci. 

 

Existence služby: 

 

Zajištění stávající služby a její rozšíření a zkvalitnění. 

 

 

Cíl 4.2. 

Vytvoření sítě míst pro setkávání rodin s dětmi s cílem jejich sociálního 

začlenění do života obce 
 

 

Opatření 4.2.1. 

Vytvoření sítě malých hřišť pro rodiny s dětmi, pro maminky s dětmi 
 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření)  

 

Opatření je zaměřeno na vytipování míst v jednotlivých obcích mikroregionů (18 obcí 
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projektu KPSS) k postavení malých hřišť, které budou využívat hlavně rodiny s dětmi do 6 

let. Poptávka vyšla z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb, kde bylo osloveno 35 

osob, které využívají služby pro rodiny s dětmi a 107 osob z veřejnosti. 

Cílem opatření je po vytipování míst, zpracovat návrh jejich rozsahu a nalézt finanční 

prostředky na jejich realizaci v obcích mikroregionů. 

 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

 

Od realizace opatření očekáváme, že budou vytvořena místa pro setkávání převážně mladých 

rodin s dětmi, která tak pomohou k jejich dalšímu začleňování  do života obce. Dále tak bude 

zkvalitněno vybavení obcí pro své občany. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- proběhne jednání mezi zástupci obcí o vytipování míst na postavení hřišť na území 

obcí, stanovení zodpovědných osob za zajištění vytipování míst 

- zjištění možností financování vytvoření hřišť a vytvoření typového hřiště, které by 

mohla každá obec využít, zpracování návrhu projektové dokumentace 

- vyjednání možnosti finanční spoluúčasti obcí, případně zpracování společného 

projektu na vytvoření sítě hřišť  

- podle zjištění možností financování pokračování jednou z variant 

- realizace zpracovaného projektu formou společného nebo jednotlivých projektů podle 

možností financování 
 

Časový harmonogram plnění opatření: 

 

1. Jednání mezi zástupci obcí o vytipování míst na postavení hřišť na území 

obcí, stanovení zodpovědných osob za zajištění vytipování míst, vyjednání 

možnosti finanční spoluúčasti obcí   - 2. a 3. čtvrtletí 2008. 

2. Zjištění možností financování vytvoření hřišť a vytvoření typového hřiště        

– 2. pololetí 2008. 

3. Zpracování návrhu projektové dokumentace  - 1.pololetí 2009. 

4. Realizace zpracovaného projektu formou společného nebo jednotlivých 

projektů podle možností financování -  2.pololetí 2009. 

5. Dokončení prací a zajištění udržitelnosti hřišť -  2010 – 2012. 
 

Zodpovědný realizátor opatření : 

MAS Záhoří - Bečva  

 

Spolupracující subjekty:  

 

Mikroregiony Záhoří – Helfštýn, Pobečví, obce, Mikroregion  Lipensko, Centrum pro rodinu 

Pavlovice, Olomoucký kraj 

 

Počet klientů:    

 

Potenciální uživatelé - 945 osob ve věku od 0 – 14 let  a jejich rodiče.  

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 
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Náklady na přípravné aktivity a koordinaci činností. Úvazky osob v rámci činností za 

mikroregiony, MAS Záhoří – Bečva.  

Dále viz zpracování projektové dokumentace – investiční náklady na samotnou realizaci 

projektu. 

 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Rozpočty obcí, rozpočet Olomouckého kraje, dotační systémy EU a státního rozpočtu. 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Nezájem obcí a mikroregionů o realizaci opatření, nezájem o spolufinancování aktivit 

z rozpočtů obcí. 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Nedostatek personálních zdrojů na realizaci projektu. 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Neúspěch při žádosti o dotaci. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Začlenění rodin s dětmi do života obce, zabránění odchodu rodin do měst. 

Zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro děti. 

Zvýšení počtu mladých osob, které zůstávají v regionu, příp. zvýšení počtu mladých rodin, 

které se sem budou stěhovat. 

Snížení kriminality a rizikového chování dětí a mládeže na území. 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

 

Část úvazku pracovníků MAS Záhoří - Bečva.  

Náklady na koordinaci projektů na realizaci opatření 

 

Existence služby: 

 

Nová služba investičního charakteru.  

 

 

Opatření 4.2.2. 

Systémová podpora činností pro rodiny s dětmi 6 – 15 let. 
  

Charakteristika opatření (popis realizace opatření)  

 

Opatření je zaměřeno na vytipování fungujících a osvědčených aktivit, které jsou 

v jednotlivých obcích realizovány samotnými rodiči, maminkami na mateřské dovolené, příp. 

sdruženími těchto osob. Cílem opatření je zajistit udržitelnost těchto aktivit, podpořit jejich 

rozvoj a získávání finančních prostředků ze strany státu, krajů, obcí a fondů. 

 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

 

Od realizace opatření očekáváme, že budou podpořeny a vytvářeny činnosti, které pomáháji 

při setkávání mladých rodin s dětmi a pomohou tak k jejich dalšímu začleňování  do života 
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obce.  

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- Bude vytvořen přehled v současné době probíhajících aktivit tohoto charakteru. 

Budou představeny pro informaci představitelům všech obcí (starostové, příp. 

zastupitelstva). 

- S jednotlivými realizátory bude projednána forma a potřeba podpory (př. jakého 

charakteru a rozsahu).  

- Pomoc při zjišťování možností financování těchto aktivit. 

- Vyjednání postupu a možnosti finanční pomoci ze strany obcí. Vyjednání podmínek 

s obcemi. 

- V případě možnosti získání podpory z dotačních fondů, pomoc při zpracování 

projektů na podporu těchto aktivit. 
 

Časový harmonogram plnění opatření: 

 

Bude vytvořen přehled v současné době probíhajících aktivit tohoto charakteru. Budou 

představeny pro informaci představitelům všech obcí (starostové, příp. zastupitelstva) – 

2. pololetí 2008  

 

Vyjednání  formy a potřeba podpory (př. jakého charakteru a rozsahu). Pomoc při 

zjišťování možností financování těchto aktivit - 2. pololetí 2008. 

 

Vyjednání postupu a možnosti finanční pomoci ze strany obcí. Vyjednání podmínek 

s obcemi. – 1. pololetí 2009. 

 

V případě možnosti získání podpory z dotačních fondů, pomoc při zpracování projektů na 

podporu těchto aktivit -  2009 – 2012. 
 

Zodpovědný realizátor opatření : 

 

MAS Záhoří - Bečva  

 

Spolupracující subjekty:  

 

Mikroregiony Záhoří – Helfštýn, Pobečví, obce, Mikroregion  Lipensko, Centrum pro rodinu 

Pavlovice, Klub Klubíčko, zainteresované osoby z jednotlivých obcí. 

 

Počet klientů:    

 

Potenciální uživatelé - 945 osob ve věku od 0 – 14 let  a jejich rodiče.  

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

Náklady na přípravné aktivity a koordinaci činností. Úvazky osob v rámci činností za 

mikroregiony, MAS Záhoří – Bečva.  

Dále viz zpracování projektové dokumentace – investiční náklady na samotnou realizaci 

projektu. 
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Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Rozpočty obcí, rozpočet Olomouckého kraje, dotační systémy EU a státního rozpočtu. 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Nezájem obcí a mikroregionů o realizaci opatření, nezájem o spolufinancování aktivit 

z rozpočtů obcí. 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Nedostatek personálních zdrojů na realizaci projektu. 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Neúspěch při žádosti o dotaci. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Začlenění rodin s dětmi do života obce, zabránění odchodu rodin do měst. 

Zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro děti. 

Zvýšení počtu mladých osob, které zůstávají v regionu, příp. zvýšení počtu mladých rodin, 

které se sem budou stěhovat. 

Snížení kriminality dětí a mládeže na území. 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

 

Část úvazku pracovníků MAS Záhoří - Bečva.  

Náklady na koordinaci projektů na realizaci opatření 

 

Existence služby: 

 

Nová služba.  

 

Cíl 4.3. 

Zajištění sociálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním 
 

 

Opatření 4.3.1. 

Nabídka odborného sociálního poradenství Centra pro zdravotně postižené 

Olomouckého kraje,regionální  pracoviště Přerov na území mikroregionů 

Pobečví a Záhoří Helfštýn. 
 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření): 

 

Cílem opatření je zajistit na obcích dostupnost funkčního odborného sociálního poradenství 

pro osoby se zdravotním znevýhodněním v obou mikroregionech (18 obcích mikroregionů). 

Poradenství bude zajištěno fungujícím poskytovatelem sociálních služeb Centrem pro 

zdravotně postižené Olomouckého kraje, pracoviště Přerov, které nabízí své služby 

v přerovském regionu .  

Poradenství by mělo být základem pro realizaci dalších sociálních služeb  pro tuto cílovou 

skupinu terénního charakteru. 

Sociální poradenství podle platné legislativy zahrnuje: 
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a) základní sociální poradenství, 

b) odborné sociální poradenství. 

 Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení 

jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování 

všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto 

činnost zajistit. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 

sociálních skupin osob (zde cílová skupina osob se zdravotním znevýhodněním). 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

 

Od realizace opatření očekáváme, zajištění dostupnosti kvalitního sociálního poradenství, 

dostupného na všech obcích. Zajištění stálé nabídky pro občany z Mikroregionů   Záhoří – 

Helfštýn a Pobečví. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- informováni starostů a zástupů obcí o nabídce služeb Centra, rozdání a zajištění 

kontaktů a materiálů na všechny obce, předání kontaktních materiálů 

- zahrnutí sociálního poradenství pro území obou mikroregionů do projektů, které 

budou předkládány do dotačních systémů na zajištění soc. služby ze strany Centra 

- pravidelné informování obcí formou časopisu a webových stránek Centra  

- min. 1x za půl roku informovat o činnosti Centra v mikroregionech a o poptávce 

obyvatelstva ze strany pracovníka zařízení sociálních služeb 
 

Časový harmonogram plnění opatření: 

 

2. a 3. čtvrtletí 2008 - informováni starostů a zástupů obcí o nabídce služeb Centra, 

rozdání a zajištění kontaktů a materiálů na všechny obce, předání kontaktních 

materiálů 

3. a 4. čtvrtletí – zahrnutí těchto aktivit do předkládaných projektů na financování 

sociálního poradenství.  

 2009 - 2012 - pravidelné informování obcí formou časopisu a webových stránek Centra pro 

zdravotně postižené Olomouckého kraje, min. 1x za půl roku informovat o činnosti Centra 

v mikroregionech a o poptávce obyvatelstva ze strany pracovníka zařízení sociálních služeb 
 

Zodpovědný realizátor opatření : 

MAS Záhoří – Bečva, obce, Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, 

regionální pracoviště Přerov 

Spolupracující subjekty:  

Mikroregiony Záhoří – Helfštýn, Pobečví, Mikroregion Lipensko, Olomoucký kraj 

 

Počet klientů:    

 

Potenciální uživatelé - 51 osob se zdravotním postižením v produktivním věku (viz evidence 

UP) 

Obyvatelé okresu Přerov s invalidním, částečně invalidním, příp. osoby pobírající dříve 

příspěvek  na bezmocnost nebo od 1.1.2007 příspěvek na péči. Tj. min. 2 432 osob.  

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

Náklady na přípravné aktivity a koordinaci činností. Úvazky osob v rámci činností                
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za mikroregiony, MAS Záhoří - Bečva.  

Dále viz zpracování projektové dokumentace na samotnou realizaci projektu. 

Náklady projektu na poskytování samotných sociálních služeb. 

 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

Rozpočty obcí, rozpočet Olomouckého kraje, dotační systémy EU a státního rozpočtu. 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

Nezájem obcí a mikroregionů o realizaci opatření, nezájem o spolufinancování aktivit 

z rozpočtů obcí. 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Nedostatek personálních zdrojů na realizaci projektu. 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Neúspěch při žádosti o dotaci. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

Začlenění osob se zdravotním znevýhodněním do života obcí. 

Zvýšení nabídky sociálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním. 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

Část úvazku pracovníků MAS Záhoří – Bečva.  

Náklady na koordinaci projektů na realizaci opatření. 

  

Existence služby: 

Nová služba, která bude zajištěna rozšířením aktivit již stávajících  sociálních služeb 

poskytovaných v menší míře.  

 

 

 

 

Opatření 4.3.2. 

Rozšíření nabídky osobní asistence Centra pro zdravotně postižené 

Olomouckého kraje, pracoviště Přerov na území mikroregionů Pobečví a 

Záhoří - Helfštýn. 
 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření)  

Opatření se zaměřuje na podporu rozšíření nabízených aktivit Centra pro zdravotně postižené 

Olomouckého kraje, pracoviště Přerov, které nabízí své služby v regionu Přerovska. Služby 

by měly navázat na zajištění odborného sociálního poradenství ze strany tohoto 

poskytovatele všech obcím mikroregionů. Dále by měly být vytvořeny podmínky pro 

vytvoření týmu pracovníků sociálních služeb, kteří budou s tímto subjektem spolupracovat a 

poskytovat sociální služby v přímé péči. Aktivity by měly být zapracovány do projektů 

poskytovatele a podány do žádostí o dotace za vyjednání finanční spoluúčasti ze strany obcí. 

 

Osobní asistenci zde vnímáme podle platné legislativy jako terénní službu poskytovanou 

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

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

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

které osoba potřebuje. 
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Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně, 

c) pomoc při zajištění stravy, 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

Od realizace opatření očekáváme, zajištění dostupnosti kvalitních terénních služeb pro osoby 

se zdravotním znevýhodněním v jejich přirozeném domácím prostředí a zajištění stálé 

nabídky pro občany z území Mikroregionů Záhoří – Helfštýn a Pobečví. 

  

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

- Jednání zástupců obcí a mikroregionů (18 obcí projektu KPSS) o zodpovědném týmu 

lidí za realizaci opatření. 

- Vyjednání spolupráce s Centrem pro zdravotně postižené v Olomouckém kraji. 

- Zpracování záměru projektu a vyjednání spolufinancování služeb ze strany obcí, 

hlavně se zaměřením na zajištění dopravy služeb ke klientovi. 

- Zpracování projektové dokumentace nabízených sociálních služeb 

- Informování obyvatelstva o možných nabízených službách, zajištění kontaktních 

informací na každé obci 

- Podání projektu do dotačních systémů státního rozpočtu ČR a fondů EU. 

- Realizace činností projektu. 
 

Časový harmonogram plnění opatření: 

2. čtvrtletí 2008 - Jednání zástupců obcí a mikroregionů o zodpovědném týmu lidí        

za realizaci opatření. Vyjednání spolupráce s Centrem pro zdravotně postižené 

v Olomouckém kraji. 

3.  čtvrtletí 2008 - Zpracování záměru projektu a vyjednání spolufinancování služeb    

     ze strany obcí, hlavně se zaměřením na zajištění dopravy služeb ke klientovi.  

     Zpracování projektové dokumentace nabízených sociálních služeb. 

4. čtvrtletí 2008 - Podání projektu do dotačních systémů státního rozpočtu ČR a fondů 

EU. 

Informování obyvatelstva o možných nabízených službách, zajištění kontaktních 

informací na každé obci. 

2009 - 2012 - Realizace činností projektu. 
 

Zodpovědný realizátor opatření : 

MAS Záhoří - Bečva Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, regionální 

pracoviště Přerov. 

 

Spolupracující subjekty:  

Olomoucký kraj, Mikroregiony Záhoří – Helfštýn, Pobečví, obce, Mikroregion Lipensko. 

 

Počet klientů:    

Potenciální uživatelé - 51 osob se zdravotním postižením v produktivním věku (viz evidence 

UP) 

Obyvatelé okresu Přerov se zdravotním postižením, přednostně  osoby pobírající dříve 
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příspěvek  na bezmocnost nebo od 1.1.2007 příspěvek na péči. Tj. min. 2 432 osob.  

 

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

Náklady na přípravné aktivity a koordinaci činností. Úvazky osob v rámci činností                

za mikroregiony, MAS Záhoří - Bečva.  

Dále viz zpracování projektové dokumentace na samotnou realizaci projektu. 

Náklady projektu na poskytování samotných sociálních služeb. 

 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Rozpočty obcí, rozpočet Olomouckého kraje, dotační systémy EU a státního rozpočtu. 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Nezájem obcí a mikroregionů o realizaci opatření, nezájem o spolufinancování aktivit 

z rozpočtů obcí. 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Nedostatek personálních zdrojů na realizaci projektu. 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Neúspěch při žádosti o dotaci. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Začlenění osob se zdravotním znevýhodněním do života obcí. 

Zvýšení nabídky sociálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním. 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

 

Část úvazku pracovníků MAS Záhoří - Bečva.  

Náklady na koordinaci projektů na realizaci opatření. 

 

Existence služby: 

 

Nová služba, která bude zajištěna rozšířením aktivit již stávajících  sociálních služeb 

poskytovaných v menší míře.  

 

 

Opatření 4.3.3. 

Spolupráce na vytvoření denního stacionáře pro osoby se zdravotním 

postižením.  
 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření): 

Opatření je zaměřeno na zajištění spolupráce ze strany obcí Mikroregionů Záhoří – Helfštýn 

a Pobečví na vytvoření denního stacionáře pro zdravotně postižené v Přerově, příp. 

v přilehlých obcích. Na realizaci pracuje občanské sdružení Jsme tady, které ve spolupráci  

bude zastupovat Pavel Soukup z Pavlovic. Denní stacionář by byl realizován Centrem pro 

zdravotně postižené Olomouckého kraje, pracoviště Přerov. Spolupráce by měla přispět 
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k lepší informovanosti rodičů osob se zdravotním postižením příp. dalších zainteresovaných 

osob a podpoře aktivit vedoucí ke zřízení zařízení. 

 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

Od realizace opatření očekáváme, zajištění dostupnosti kvalitních ambulantních služeb pro 

osoby se zdravotním znevýhodněním v jejich přirozeném domácím prostředí a zajištění stálé 

nabídky pro občany z území Mikroregionů Záhoří – Helfštýn a Pobečví. 

  

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

- spolupráce v případě oslovení ze strany občanského sdružení Jsme tady nebo Centra  

pro zdravotně postižené v Olomouckém kraji 

- zahrnutí informací o připravovaném denním stacionáři do informačního systému a 

sociálního poradenství v obcích mikroregionů 
 

Časový harmonogram plnění opatření: 

1. – 4. čtvrtletí 2008 - zahrnutí informací o připravovaném denním stacionáři                 

do informačního systému a sociálního poradenství v obcích mikroregionů 

2008 – 2012 – průběžná spolupráce s realizátory denního stacionáře 
 

Zodpovědný realizátor opatření : 

Jsme tady o.s.,  Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, regionální pracoviště 

Přerov. 

 

Spolupracující subjekty:  

Mikroregiony Záhoří – Helfštýn, Pobečví, obce, MAS Záhoří - Bečva, Olomoucký kraj, 

Mikroregion Lipensko. 

 

Počet klientů:    

Potenciální uživatelé - 51 osob se zdravotním postižením v produktivním věku (viz evidence 

UP) 

Obyvatelé okresu Přerov se zdravotním postižením, přednostně  osoby pobírající dříve 

příspěvek  na bezmocnost nebo od 1.1.2007 příspěvek na péči. Tj. min. 2 432 osob.  

Obyvatelé obcí mikroregionů. 

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

Část s úvazku pracovníků obcí a mikroregionů při oslovení ke spolupráci.Náklady na 

informovanost budou zahrnuty v celkových nákladech na sociální poradenství viz opatření 

1.2.1. 

 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

 

Rozpočty obcí, rozpočet Olomouckého kraje, dotační systémy EU a státního rozpočtu. 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Nezájem obcí a mikroregionů o realizaci opatření. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 
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Zvýšení nabídky sociálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním. 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

 

Část úvazku pracovníků MAS Záhoří - Bečva. Úvazky členů/pracovníků občanského 

sdružení Jsme tady a Centra pro osoby se zdravotním postižením Olomouckého kraje, 

regionální pracoviště Přerov. 

 

Existence služby: 

 

Nová služba.  

 

 

Opatření 4.3.4. 

Vytvoření bezbariérových tras v obcích a zlepšení bezbariérových přístupů 

do veřejných budov v obcích. 
 

Charakteristika opatření (popis realizace opatření): 

 

Cílem opatření je zajistit na obcích dostupnost veškerých služeb pro všechny občany, tedy i 

pro občany se zdravotním znevýhodněním a občany, kteří musí překonávat při přístupech do 

budov a na všech trasách v obcích bariéry stavebního charakteru. Opatření má zajistit 

vytvoření přehledu těchto míst a vytvořit projekty na změnu tohoto stavu. 

 

Očekávaný dopad opatření (stav při naplnění opatření, vize ideálního naplnění opatření) : 

 

Od realizace opatření očekáváme, vytvoření přehledu současných architektonických bariér 

v obcích, zjištění možností jejich přestavby a zajištění financování těchto aktivit.  

 

Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

 

- Získání finančních prostředků na vytvoření přehledu bariérových míst a přístupů ve 

všech obcích. Vytvoření přehledného materiálu, který bude představen zástupcům 

obcí. 

- Zjištění finančních dotací na změnu tohoto stavu. 

- Zpracování projektu a jeho předložení do dotačních systémů. 

- Realizace aktivit. 

 

Časový harmonogram plnění opatření: 

 

4. a 3. čtvrtletí 2008 - Získání finančních prostředků na vytvoření přehledu bariérových 

míst a přístupů ve všech obcích. 

 

1.pololetí 2009 - Vytvoření přehledného materiálu, který bude představen zástupcům 

obcí. 

2. pololetí 2009 - Zjištění podmínek finančních dotací na změnu tohoto stavu. 

Zpracování projektu a jeho předložení do dotačních systémů. 

 

2010 – 2012 realizace aktivit. 
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Zodpovědný realizátor opatření : 

 

MAS Záhoří – Bečva, obce, Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, 

regionální pracoviště Přerov 

Spolupracující subjekty:  

 

Mikroregiony Záhoří – Helfštýn, Pobečví, Mikroregion Lipensko, Olomoucký kraj 

 

Počet klientů:    

 

Potenciální uživatelé - 51 osob se zdravotním postižením v produktivním věku (viz evidence 

UP) 

Obyvatelé okresu Přerov s invalidním, částečně invalidním, příp. osoby pobírající dříve 

příspěvek  na bezmocnost nebo od 1.1.2007 příspěvek na péči. Tj. min. 2 432 osob.  

Další potenciální uživatelé - 945 osob ve věku od 0 – 14 let  a jejich rodiče a osoby 

v produktivním věku. 

 

Předpokládané finanční náklady (celková výše a rozdělení nákladů podle roků realizace): 

 

Náklady na přípravné aktivity a koordinaci činností. Úvazky osob v rámci činností                

za MAS Záhoří - Bečva.  

Dále viz zpracování projektové dokumentace na samotnou realizaci projektu. 

 

Zdroje financí  (rozdělení financí podle zdrojů):  

Rozpočty obcí, rozpočet Olomouckého kraje, dotační systémy EU a státního rozpočtu. 

 

Rizika a ohrožení naplnění opatření: 

 

Nezájem obcí a mikroregionů o realizaci opatření, nezájem o spolufinancování aktivit 

z rozpočtů obcí. 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Nedostatek personálních zdrojů na realizaci projektu. 

Nevyhlášení příslušného dotačního programu. 

Neúspěch při žádosti o dotaci. 

 

Efektivita (ukazatele splnění činnosti): 

 

Začlenění osob se zdravotním znevýhodněním do života obcí. 

Snížení architektonických bariér i pro všechny další cílové skupiny obyvatel (př. maminky 

s kočárky apod.) 

 

Lidské zdroje (kolik pracovníků se  předpokládá na realizaci): 

Část úvazku pracovníků MAS Záhoří – Bečva.  

Náklady na koordinaci projektů na realizaci opatření. 

  

Existence služby: 

Nová služba. 
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7. Udržitelnost  činností a implementace opatření 
 
 Komunitní plán sociálních a navazujících služeb, který jste právě dočetli je 

koncepčním podkladem pro další rozvoj těchto služeb na léta 2008  - 2012. Materiál byl 

schválen dne ………na Valné hromadě MAS Záhoří – Bečva a postupně i v zastupitelstvech 

jednotlivých obcí. 

Veškerá uvedená opatření v komunitním plánu byla schválena a vnímáme je jako 

prioritní při předkládání jakýchkoliv projektů všech organizací z území 18 v úvodu 

vyjmenovaných obcí k sociální a navazující problematice.  

Z řídící skupiny na počátku roku 2008 vznikla Skupina místního partnerství, která 

bude monitorovat udržitelnost aktivit z  komunitního plánování sociálních služeb. Tato 

skupina fungovala velmi dobře po celou dobu projektu a bereme ji tudíž jako stabilní 

institucionální zajištění do budoucna. 

Informace o aktualizacích a postupech realizace akčního plánu získáte v dalších letech 

u zástupců MAS Záhoří – Bečva a na webových stránkách www.maszahoribecva.cz. V rámci 

implementace cílů a opatření bude nejméně jednou ročně probíhat jejich aktualizace a 

Skupina místního partnerství projektu se nejméně 3x každý rok (2008  - 2012) sejde a bude 

hodnotit průběh naplňování komunitního plánu.  

 

 

Realizační tým a řídící skupina projektu. 

http://www.maszahoribecva.cz/
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„PODANÉ RUCE – projekt rozvoje občanské 
společnosti a komunitního plánování sociálních 

služeb na Záhoří a v Pobečví“ 
 

Tato akce je spolufinancována ze státních/krajských prostředků a 
z prostředků Strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím 

Společného regionálního operačního programu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisk: Jan Machovský, Sladkovského 32, 772 00 Olomouc 
 

Místní akční skupina Záhoří – Bečva, o.s. 
Sídlo: Obecní úřad Soběchleby, Soběchleby 141, PSČ 753 54 Soběchleby, 

IČO:27017371 
Tel: 581 694 243, 581 627 271, fax: 581 627 271, e-mail: info@maszahoribecva.cz, 

www.maszahoribecva.cz  
 
 

mailto:infp@maszahoribecva.cz
http://www.maszahoribecva.cz/

