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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

dostupnost sociálních služeb pro občany v našem regionu je naší absolutní prioritou. Ve stávajícím
plánovacím období se podařilo při Sociálních službách Lipník nad Bečvou, p.o. vybudovat a zprovoznit
denní stacionář, který ambulantní formou pomáhá seniorům a osobám s chronickým duševním
onemocněním. Ve spolupráci se spolkem KAPPA-HELP, z.s. zahájilo v bývalém sídle Charity na ul. 28.
října svou činnost Centrum pomoci a bezpečí, které nabízí odborné sociální poradenství rodinám
v tíživých sociálních situacích. Centrum nabízí těmto rodinám nejen psychologickou, ale i finanční a
právní pomoc, která je dnes velmi důležitá. Při azylových domech provozovaných obecně prospěšnou
společností ELIM Hranice pak byla spuštěna služba sociální rehabilitace, která klientům navrací
pracovní návyky a pomáhá se znovuzapojením do běžného života.
Každá doba s sebou přináší nové výzvy a nejinak je tomu i dnes. Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb na Lipensku pro roky 2023 - 2025 na tyto výzvy reaguje a je výstupem mnoha jednání mezi
municipalitami, poskytovateli sociálních služeb a Vámi, jejich uživateli. Vzhledem ke stárnutí
populace, vysokému počtu lidí ohrožených chudobou a osob na hraně sociálního vyloučení či přímo
sociálně vyloučených, nárůstu cen základních životních potřeb a nemalému počtu nefunkčních rodin
počítáme především s rozvojem stávajících služeb tak, abychom pokryli potřeby současných i nových
klientů. V péči o seniory je stěžejní zajistit dostatečnou kapacitu pečovatelské služby a služby osobní
asistence a dále rozvíjet službu denního stacionáře a zajistit rozšíření kapacit služeb domácí
hospicové péče. V oblasti pomoci ohroženým rodinám pak počítáme s rozšířením odborného
sociálního poradenství a rozvojem sociálně aktivizačních služeb a služeb rané péče. V neposlední řadě
je pak nutné zajistit fungování terénních programů, zkvalitňování provozu azylových domů a udržení
na ně navazující služby sociální rehabilitace.
Vzhledem k dlouhodobému procesu plánování rozvoje sociálních služeb a pravidelnému kontaktu
s jednotlivými poskytovateli věřím, že se nám společnými silami podaří plánované cíle splnit. Chtěl
bych proto poděkovat všem, kteří se na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
Lipensku pro roky 2023 - 2025 podíleli.

Ondřej Vlček
místostarosta města Lipník nad Bečvou
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SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Střednědobý plán
sociálních služeb

rozvoje Strategický dokument obce schválený na dobu 3 let, který je
výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce a
hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů.
Je zpracovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci se zástupci
poskytovatelů sociálních služeb, se zástupci osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby, s obcemi na území obce s rozšířenou
působností.

Sociální služba

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, se jedná o soubor činností zajišťující pomoc a
podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence
sociálního vyloučení. Je specifikována pro vymezenou cílovou
skupinu osob, spádové území a definovanou kapacitu.

Síť sociálních služeb

Souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité
kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit
nepříznivou sociální situaci osob a které jsou v souladu se
zjištěnými potřebami osob a dostupnými finančními a jinými
zdroji; síť sociálních služeb je součástí střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb.

Pracovní skupina

Pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů sociálních služeb jsou
zpravidla v rámci plánovaní stanoveny pracovní skupiny.

Řídící skupina/ manažerský
tým

Řídící skupina, někdy označována jako manažerský tým, nastavuje
celý proces zpracování střednědobého plánu, působí v celém
procesu zpracování od přípravné části, stanovuje/schvaluje cíle,
opatření, které vycházejí ze zpracovaných SWOT analýz a dalších
analytických podkladů.
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ÚVOD
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipensku pro roky 2023 – 2025 (dále jen „Střednědobý
plán 2023 - 2025“) je stěžejním strategickým dokumentem města Lipník nad Bečvou pro sociální
oblast. Tento dokument definuje žádoucí podobu sociálních služeb a směr rozvoje sociálních služeb
na území města Lipník nad Bečvou a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad
Bečvou (dále jen „SO ORP Lipník“).
Cílem Střednědobého plánu 2023 – 2025 bylo zmapovat sociální situaci na území SO ORP Lipník,
umožnit vzájemný dialog a spolupráci všech zainteresovaných (občanů, uživatelů sociálních služeb,
poskytovatelů sociálních služeb, samospráv).
Střednědobý plán 2023 – 2025 stanovuje vizi města v oblasti sociálních služeb, hlavní cíle i podmínky
rozvoje sociálních služeb pro dané období s vazbou na financování sociálních služeb. Je zdrojem
informací jak pro veřejnost, tak pro samotné poskytovatele sociálních služeb o vývoji sociálních
služeb v SO ORP Lipník na období let 2023 – 2025.
Střednědobý plán 2023 - 2025:
- je zaměřen pouze na sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“),
- umožňuje rozvoj sociálních služeb dle cílů a opatření,
- opatření jsou konkrétní, uskutečnitelná a měřitelná,
- vychází z konsenzu všech zúčastněných stran,
- podporuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby.
Sociální služby poskytované v SO ORP Lipník:
- jsou určeny pouze pro občany v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží překonat vlastními
silami, za pomoci rodiny či dalších běžně dostupných veřejných služeb (školství, zdravotnictví,
sociální práce na obcích atd.),
- jsou poskytovány v míře nezbytné pro podporu samostatnosti a nezávislosti uživatelů,
- jejich poskytování nevede k setrvání nebo prohlubování nepříznivé situace, ale k sociálnímu
začleňování.
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Část A POPISNÁ ČÁST
1. Zpracování Střednědobého plánu 2023 – 2025

1.1 Legislativní rámec pro plánování sociálních služeb v podmínkách města Lipník nad
Bečvou a SO ORP Lipník
Zákon o obcích
Dle ust. § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje
zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a
ochrany veřejného pořádku.

Zákon o sociálních službách
Dle ust. § 94 ZSS obec
a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,
b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém
území,
c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci
osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli
sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,
e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje;
za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo
skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních
služeb a o jejich dostupných zdrojích,
f) spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji
informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a
spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.
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Dle ust. § 3 písm. h) ZSS se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb rozumí strategický
dokument obce nebo kraje schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb
osob na území obce nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů;
jeho obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu
včetně vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou
sociální služby poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální
služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb
obsahující popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto
stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování a vyhodnocování plnění plánu
včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě
sociálních služeb na území kraje; střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn
akčními plány zpracovanými na období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb.

1.2 Způsob informování a zapojování občanů a obcí v SO ORP Lipník, poskytovatelů
sociálních služeb a osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, do zpracování
Střednědobého plánu 2023 - 2025
Město Lipník nad Bečvou při tvorbě všech střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb vycházelo
z partnerského přístupu k obcím v SO ORP Lipník, k veřejnosti, uživatelům i poskytovatelům
sociálních služeb. Nejinak tomu bylo při tvorbě Střednědobého plánu 2023 - 2025.
Vzhledem k velikosti SO ORP Lipník, a to jak územím, tak počtem obyvatel, se již v minulosti jako
nejvhodnější ukázal model společného plánování sociálních služeb na území SO ORP Lipník. Do
plánování sociálních služeb se zapojily všechny obce patřící do SO ORP Lipník.
Informování a zapojení občanů SO ORP Lipník, obcí, uživatelů sociálních služeb a poskytovatelů
sociálních služeb, je jedním z pilířů pro nastavení optimální sítě sociálních služeb.

O probíhajících procesech v rámci plánování sociálních služeb je veřejnost informována
prostřednictvím webových stránek města Lipník nad Bečvou v části Aktuality a v části Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, dále také v místním tisku – Lipenské listy. Informace jsou dále zasílány
obcím, které je ve většině případů dále zveřejňují na svých webových stránkách.
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Veřejnost, obce i poskytovatelé byli informováni o zahájení procesu střednědobého plánování
sociálních služeb v SO ORP Lipník. Byla zveřejněna výzva k zapojení se občanů, uživatelů, zadavatelů i
poskytovatelů sociálních služeb do pracovních skupin. Obcím byla zaslána nabídka na zapojení se do
komunitního plánování a delegování zástupců do pracovních skupin.
Rada města Lipník nad Bečvou na svém zasedání dne 06.09.2021 usnesením č. 1438/2021 – RM 49
schválila organizační strukturu plánování sociálních služeb na Lipensku a územní rozsah
Střednědobého plánu 2023 - 2025.

Na tvorbě Střednědobého plánu 2023 - 2025 se významně spolupodíleli všichni zainteresovaní aktéři.
Proběhlo veřejné připomínkovací řízení Strategické části Střednědobého plánu 2023 - 2025. Odborná
i laická veřejnost tak měla možnost se v maximální možné míře zapojit do tvorby Střednědobého
plánu 2023 - 2025.

1.3 Spolupráce s obcemi, uživateli a poskytovateli sociálních služeb
Při tvorbě Střednědobého plánu 2023 – 2025 byl kladen důraz na partnerský přístup města a dalších
participujících subjektů (obce, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, veřejnost).
Obce, uživatelé i poskytovatelé sociálních služeb aktivně působili v pracovních skupinách a měli tak
možnost výrazně zasáhnout a ovlivnit podobu sociálních služeb na období let 2023 – 2025.
Zástupci obcí byli při tvorbě Střednědobého plánu významným zdrojem informací o individuálních
potřebách občanů na území jednotlivých obcí.
Uživatelé sociálních služeb i laická veřejnost se aktivně zapojili do činnosti pracovních skupin.
Zejména při zpracování SWOT analýz byly informace od uživatelů sociálních služeb i laické veřejnosti
nepostradatelné.
Poskytovatelé sociálních služeb jsou těmi subjekty, které svou činností uspokojují potřeby uživatelů
služeb. Jejich informace se jeví jako zásadní, jelikož znají jak potřeby občanů na území, tak i změny
v potřebách uživatelů, kterým sociální službu poskytují.

1.4 Časový harmonogram přípravy a schválení návrhu Střednědobého plánu 2023 - 2025
Časový harmonogram přípravy a schválení návrhu Střednědobého plánu 2023 - 2025 schválila na
svém zasedání dne 16.06.2021 Řídící skupina. Časový harmonogram byl Řídící skupinou předložen
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Radě města Lipník nad Bečvou na zasedání dne 06.09.2021, kde byl usnesením č. 1438/2021 – RM 49
vzat na vědomí.

Tabulka 1: Časový harmonogram přípravy a schválení návrhu Střednědobého plánu 2023 2025
Termín
Červen 2021 - srpen 2021

Činnost
- oslovení občanů s nabídkou zapojení se v pracovních
skupinách
- oslovení obcí SO ORP Lipník, zda mají zájem o plánování
sociálních služeb na jejich území, včetně nominací zástupců
do pracovních skupin
- oslovení poskytovatelů sociálních služeb na Lipensku
- návrhy na počet pracovních skupin
- nominace na předsedy pracovních skupin
- návrh harmonogramu práce na tvorbě Střednědobého plánu
2023 – 2025
- podklady pro jednání Rady města Lipník nad Bečvou

Září 2021

Rada města Lipník nad Bečvou dne 06.09.2021
- schválení organizační struktury
- schválení plánu práce pro rok 2021, 2022
-

schválení

období

platnosti,

územního

rozsahu

Střednědobého plánu 2023 - 2025
Říjen 2021

Řídící skupina – 1. jednání
- nominace na personální obsazení pracovních skupin
- zadání Obecné části Střednědobého plánu – 2023 - 2025
Pracovní skupiny – 1. jednání – společné
- schválení plánu práce pro rok 2021, 2022
- zahájení prací na tvorbě SWOT analýzy

Listopad 2021

Pracovní skupiny – 2. jednání
- tvorba SWOT analýzy – silné X slabé stránky, příležitosti X
ohrožení
Řídící skupina – 2. jednání
- hodnocení průběhu plánování
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Prosinec 2021

Řídící skupina – 3. jednání
- hodnocení průběhu plánování
- schválení SWOT analýz

Leden 2022

Pracovní skupiny – 3. jednání
- tvorba cílů a opatře4í

Únor 2022

Řídící skupina – 4. jednání
- hodnocení průběhu plánování
- Obecná část Střednědobého plánu 2023 - 2025
- schválení cílů a opatření

Únor 2022 – březen 2022

- připomínkové řízení pro veřejnost
- připomínkové řízení pro obce v SO ORP Lipník

Březen 2022

Řídící skupina – 5. jednání
- revize návrhu Obecné části Střednědobého plánu 2023 –
2025 ,
- revize cílů a opatření, jejich schválení
Pracovní skupiny – 4. jednání
- seznámení s návrhem Střednědobého plánu 2023 - 2025

Březen 2022 - duben 2022

Předložení Střednědobého plánu 2023 - 2025 ke schválení
Radě města Lipník nad Bečvou

Duben 2022 – červen 2022

Předložení Střednědobého plánu 2023 - 2025 ke schválení
Zastupitelstvu města Lipník nad Bečvou a zastupitelstvům obcí
v SO ORP Lipník

Září 2022

Řídící skupina – 6. jednání
- hodnocení procesu komunitního plánování

Plán práce dle harmonogramu nebyl zcela naplněn, zejména z důvodu opatření spojených s epidemií
COVID-19. Pracovní skupiny se sešly na 3 jednáních, z toho jedno jednání proběhlo pouze on-line
formou, jedno jednání proběhlo za osobní účasti a současně on-line formou. Řídící skupina se sešla
na 4 jednáních.
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1.5 Organizační struktura plánování
Zastupitelstvo města Lipník nad
Bečvou

Zastupitelstva obcí
SO ORP Lipník

Rada města Lipník nad Bečvou

Sociální komise (Řídící skupina)

Pracovní skupina Senioři a
osoby se zdravotním
postižením

Pracovní skupina Rodina,
děti a mládež

Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou, zastupitelstva obcí v SO ORP Lipník
-

schvalují Střednědobý plán 2023 - 2025

Rada města Lipník nad Bečvou
-

zřizuje Sociální komisi a rozhoduje o jejím personálním obsazení (Sociální komise má postavení
Řídící skupiny)

-

schvaluje organizační strukturu plánování sociálních služeb

-

schvaluje harmonogram práce na tvorbě Střednědobého plánu 2023 – 2025

-

sleduje a řídí proces komunitního plánování na základě informací Sociální komise

-

projednává a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Střednědobý plán 2023 - 2025

Sociální komise / Řídící skupina
- zodpovědná radě města, zřízena za účelem zabezpečení prací na vzniku nového střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb a jeho následné implementace
- rozhoduje o personálním složení pracovních skupin
- z podkladů pracovních skupin zpracovává výstupy komunitního plánování – zejména Střednědobý
plán 2023 – 2025
11

- předkládá radě města jednotlivé výstupy komunitního plánování, zejména návrh Střednědobého
plánu 2023 - 2025
Seznam členů Řídící skupiny – Příloha č. 1

Pracovní skupiny
- zodpovídají se z činnosti Řídící skupině
- zpracovávají podklady pro tvorbu Střednědobého plánu 2023 – 2025 – SWOT analýzu, návrhy cílů,
opatření, podílí se na tvorbě ostatních dokumentů (dotazníky pro veřejnost, zpracovávání
dokumentů pro implementační fázi apod.)
Seznam členů pracovních skupin – Příloha č. 2

1.6 Naplňování a vyhodnocování střednědobého plánu, provádění změn
Vyhodnocování plnění střednědobého plánu je nedílnou a podstatnou součástí procesu komunitního
plánování. Vyhodnocování plnění střednědobého plánu umožňuje Řídící skupině posoudit aktuální
stav sociálních služeb a jejich rozvoje ve SO ORP Lipník. Vyhodnocování je jedním z podkladů pro
posuzování změn střednědobého plánu.

Průběžné vyhodnocování Střednědobého plánu 2023 – 2025

Průběžné vyhodnocování Střednědobého plánu 2023 – 2025 provádí Řídící skupina. Informace
o průběžném plnění Střednědobého plánu 2023 - 2025 zpracuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Lipník nad Bečvou (dále jen „OSV“) vždy za předchozí kalendářní rok. OSV přitom
spolupracuje se zadavateli a poskytovateli sociálních služeb, kteří naplňují jednotlivá opatření.
Jednotlivá opatření budou hodnocena klíčem naplněno / průběžně naplňováno / rozpracováno /
částečně naplněno / nenaplněno.

Hodnocení naplnění střednědobého plánu

Řídící skupina provedla jako součást procesu komunitního plánování vyhodnocení Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících na Lipensku pro roky 2020 – 2022, a to za roky
2020, 2021.
Příloha č. 4
12

Řídící skupina provede vyhodnocení, zda a v jakém rozsahu došlo k naplnění Střednědobého plánu
2020 – 2022 v roce 2023. Podklady pro celkové hodnocení zpracuje OSV. Vyhodnocení bude jedním
z podkladů pro další běh komunitního plánování sociálních služeb.

Změny Střednědobého plánu 2023 – 2025

Změny Střednědobého plánu 2023 – 2025 jsou prováděny dle Pravidel pro přijímání změn
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku pro roky 2023 – 2025.
Příloha č. 3
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Část B ANALYTICKÁ ČÁST
2. Vymezení území
2.1 Popis území
Na území SO ORP Lipník s rozlohou 118 km2 žije 15 099 obyvatel. Leží v oblasti Moravské brány.
Z jedné strany jsou Hostýnské vrchy a ze strany druhé vrchy Oderské. Celý SO ORP Lipník měl
k 1. 1. 2021 celkem 14 obcí, přičemž pouze samotný Lipník má status města.

Obrázek 1: Mapa administrativního členění SO ORP Lipník

Zdroj: ČSÚ, zpracování ACCENDO.
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2.2 Stručná charakteristika města Lipník nad Bečvou a území správního obvodu
Demografická analýza a prognóza
Ve městě Lipník nad Bečvou žije k 1. 1. 2021 celkem 7 953 obyvatel, což tvoří 52,7 % obyvatel celého
SO ORP Lipník. Dalšími obcemi s více než 1 000 obyvateli jsou Osek nad Bečvou a Dolní Újezd.
Největší nárůst počtu obyvatel mezi lety 2011 – 2021 byl zaznamenán ve Veselíčku, ve kterém za 10
let přibylo 52 obyvatel, což představuje 5,8% nárůst; dalšími obcemi, které zaznamenaly populační
nárůst o více než 20 obyvatel, jsou Jezernice (+24) a Hlinsko (+29). Naopak nejvíce obyvatel ztratil
Lipník nad Bečvou, který populačně klesl o 360 obyvatel, což představuje 4,5% pokles. Dalšími
obcemi, které měly největší populační ztrátu, jsou Horní Nětčice (-15) a Dolní Nětčice (-19).

Tabulka 2: Celková a relativní změna počtu obyvatel v obcích SO ORP Lipník
Obec

Počet obyvatel
2011

Změna populace 2011-2021

2021

Absolutní

%

Podíl seniorů
2011

2021

Lipník nad Bečvou

8 313

7 953

-360

-4,5%

15,4%

19,7%

Osek nad Bečvou

1 281

1 291

10

0,8%

11,7%

16,9%

Dolní Újezd

1 206

1 210

4

0,3%

15,1%

18,8%

Veselíčko

839

891

52

5,8%

16,9%

17,5%

Týn nad Bečvou

852

835

-17

-2,0%

18,0%

21,2%

Jezernice

640

664

24

3,6%

16,1%

19,7%

Soběchleby

600

588

-12

-2,0%

12,5%

15,6%

Lhota

327

320

-7

-2,2%

15,6%

23,8%

Bohuslávky

325

316

-9

-2,8%

20,6%

26,3%

Dolní Nětčice

264

245

-19

-7,8%

21,6%

27,3%

Hlinsko

213

242

29

12,0%

19,7%

21,9%

Horní Nětčice

227

212

-15

-7,1%

14,5%

24,5%

Radotín

174

181

7

3,9%

12,6%

15,5%

Kladníky

152

151

-1

-0,7%

17,1%

17,2%

15,5%

19,6%

Celkem
15 413
15 099
-314
-2,1%
SO ORP Lipník
Zdroj: ČSÚ, 2021, Běžná evidence obyvatelstva, data k 1. 1., zpracování ACCENDO

Pozn.: U změny populace je požita červenomodrá barevná škála znázornění hodnot (tmavě modrá = nejnižší hodnoty, tmavě
červená = nejvyšší hodnoty). U podílu seniorů je použita zelená škála, kdy vysoké hodnoty jsou znázorněny tmavě modrou
barvou.

Počet obyvatel ORP má od roku 2010 převážně klesající tendenci (výjimky v roce 2013 a 2015), klesá
také počet obyvatel ve městě Lipník nad Bečvou. Nárůst počtu obyvatel bylo možno v posledních
letech sledovat v zázemí města1, dle prognózy zpracované na základě krajské prognózy ČSÚ však lze

1

Zázemím města je myšlena oblast SO ORP Lipník bez samotného města.
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do budoucna očekávat spíše úbytek obyvatelstva. Do roku 2041 je předpokládán úbytek obyvatel
ORP o asi 500 obyvatel.

Tabulka 3: Změny počtu obyvatel v Lipníku nad Bečvou a jeho zázemí od roku 2001 a prognóza do
roku 2041
2001

2011

2021

2031

2041

15 543 15 413 ▼
-130 15 099 ▼
-314 14 867 ▼ -232 14 367 ▼ -500
Město Lipník nad Bečvou
8 721 8 313 ▼
-408 7 953 ▼
-360 7 823 ▼ -130 7 551 ▼ -272
Lipník nad Bečvou - zázemí 6 822 7 100 ▲
278 7 146 ▲
46 7 045 ▼ -101 6 816 ▼ -229
Zdroj: ČSÚ, 2021, Běžná evidence obyvatelstva, demografická prognóza obyvatel, data k 31. 12., zpracování ACCENDO
SO ORP Lipník

Obrázek 2: Vývoj počtu obyvatel ve městě Lipník nad Bečvou a jeho zázemí

Zdroj: ČSÚ, 2021, Běžná evidence obyvatelstva, údaje k 31. 12, zpracování ACCENDO

Hodnota migračního salda v SO ORP Lipník, které udává rozdíl mezi počtem přistěhovaných
a vystěhovalých osob, nemá jednoznačný trend. Od roku 2001 je spíše záporná, s výjimkami v letech
2004, 2005, 2011, 2017, 2019 a 2020. Přirozený přírůstek (rozdíl počtu narozených a zemřelých) se
od roku 2001 pohyboval také okolo nulové hodnoty, kladně vycházel v letech 2004-2008, 2010, 2014
a 2016. Součtem těchto dvou hodnot získáme celkový přírůstek či úbytek obyvatel (v grafu níže
značen zeleně).
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Obrázek 3: Vývoj celkového přírůstku, přirozeného přírůstku a migračního salda ve SO ORP Lipník

Zdroj: ČSÚ, 2021, Běžná evidence obyvatelstva, zpracování ACCENDO

Vedle města Lipník nad Bečvou byly mezi lety 2011 až 2021 populačně ztrátové také Dolní Nětčice,
Horní Nětčice, Týn nad Bečvou, Soběchleby, Bohuslávky, Lhota a Kladníky.

Nejvýraznější nárůst lze pozorovat v obci Veselíčko, kde přibylo 52 obyvatel a v obci Hlinsko. Více než
3% nárůst obyvatel lze pozorovat také v obcích Radotín a Jezernice.
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Obrázek 4: Absolutní a relativní změna počtu obyvatel v obcích SO ORP Lipník

Zdroj: ČSÚ, 2021, Běžná evidence obyvatelstva, zpracování ACCENDO

Dle prognózy počtu obyvatel do roku 2041 vzroste počet obyvatel ve věku od 65 let o 8,2 %, kdy podíl
seniorů na celkové populaci dosáhne hodnoty 27,8 %. Ostatních věkových skupin, především
obyvatelstva v produktivním věku, bude ubývat, více viz tabulka níže.

Tabulka 4: Počet a podíl věkových skupin obyvatelstva SO ORP Lipník pro roky 2021 a 2041
Pohlaví

Celkem

Muži

Věková
skupina
0-14
15-64
65+
Celkem
0-14
15-64
65+
Celkem

Počet
2021
2 319
9 825
2 955
15 099
1 185
5 066
1 253
7 504

Podíl

2041
2 021
8 356
3 990
14 367
1 040
4 337
1 788
7 165

Rozdíl
▼
▼
▲
▼
▼
▼
▲
▼
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-298
-1 469
1 035
-732
-145
-729
535
-339

2021
15,4 %
65,1 %
19,6 %
100,0 %
15,8 %
67,5 %
16,7 %
100,0 %

2041
14,1 %
58,2 %
27,8 %
100,0 %
14,5 %
60,5 %
25,0 %
100,0 %

Rozdíl
▼
▼
▲
▼
▼
▲
-

-1,3 %
-6,9 %
8,2 %
-1,3 %
-7,0 %
8,3 %
-

0-14
1 134
981 ▼
-153
14,9 %
13,6 % ▼
-1,3 %
15-64
4 759
4 018 ▼
-741
62,7 %
55,8 % ▼
-6,9 %
Ženy
65+
1 702
2 202 ▲
500
22,4 %
30,6 % ▲
8,2 %
Celkem
7 595
7 202 ▼
-393
100,0 %
100,0 % Zdroj: ČSÚ, 2021, data k 01. 01. daného roku, Běžná evidence obyvatelstva a vlastní prognóza, zpracování ACCENDO

V roce 2021 (01.01.) tvoří největší věkovou skupinu obyvatelé ve věku 40 - 49 let. Jak je vidět na grafu
níže, lze předpokládat, že stárnutím početných věkových skupin obyvatelstva se výrazně zvýší počet
seniorů nad 65 let (+1035) a významně rovněž přibude počet obyvatel starších 80 let (+662),
u kterých již je potřeba zvýšená péče.

Obrázek 5: Věková pyramida obyvatel SO ORP Lipník pro roky 2021 a 2041

Zdroj: ČSÚ, 2021, data k 01. 01. daného roku, Běžná evidence obyvatelstva a vlastní prognóza, zpracování ACCENDO

Dětská složka obyvatel se zvýšila z původní hodnoty 14,5% v roce 2009 a 14,6 % v roce 2012 až na
hodnotu 15,4 % v roce 2021. Prognóza dále předpokládá mírný pokles dětí na 14,0 % v roce 2039.
Vývoj seniorů má opačné tendence; od roku 2009 vzrostl z hodnoty 15,0 % na současných 19,6 %
v roce 2021 a do roku 2039 je předpokládán plynulý nárůst na hodnotu 26,7 %.
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Obrázek 6: Vývoj dětské a seniorské složky obyvatel ve SO ORP Lipník

Zdroj: ČSÚ, 2021, data k 01. 01. daného roku, Běžná evidence obyvatelstva a vlastní prognóza, zpracování ACCENDO

Největší podíl seniorů na celkové populaci obce je v obci Dolní Nětčice (27,0 %). Nejvýznamnější
počet seniorů je ve městě Lipník nad Bečvou (1 568 seniorů), podíl seniorů odpovídá hodnotě 20 %.
Na mapě níže jsou znázorněny počty seniorů a dětí a také index stáří, který udává podíl počtu dětí na
100 seniorů (tedy např. index 70 znamená, že zde na 100 seniorů připadá 70 dětí).
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Obrázek 7: Počet obyvatel ve věku 65 let a více a jejich podíl na celkové populaci

Zdroj: ČSÚ, 2021, Běžná evidence obyvatelstva, zpracování ACCENDO

Tabulka 5: Počet a podíl seniorů v obcích SO ORP Lipník k 1.1.2021
Počet seniorů
Podíl seniorů
Dolní Nětčice
67
Bohuslávky
83
Horní Nětčice
52
Lhota
76
Hlinsko
53
Týn nad Bečvou
177
Jezernice
131
Lipník nad Bečvou
1568
Dolní Újezd
228
Veselíčko
156
Kladníky
26
Osek nad Bečvou
218
21

27%
26%
25%
24%
22%
21%
20%
20%
19%
18%
17%
17%

Soběchleby
Radotín

Počet seniorů
92
28

Podíl seniorů
16%
15%

Zdroj: ČSÚ, 2021, Běžná evidence obyvatelstva, zpracování ACCENDO
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2.3 Analýza nezaměstnanosti
V Olomouckém kraji je největší nezaměstnanost v SO ORP Jeseník a Přerov, kde přesahovala
k 31. 5. 2021 hodnotu 5 %. Naopak velmi nízké hodnoty nezaměstnanosti pod 3 % vycházejí u ORP
Litovel, Konice a Prostějov. Při hodnocení počtu nezaměstnaných na 1 pracovní místo vycházejí
nejhůře ORP Šternberk, Přerov a Lipník nad Bečvou, kde je průměrný počet nezaměstnaných na
1 volné pracovní místo větší než 3.
Obrázek 2: Nezaměstnanost a počet osob na 1 pracovní místo v ORP Olomouckého kraje

Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování Accendo
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Podíl nezaměstnaných osob měl jak v zázemí města Lipník nad Bečvou, tak v samotném městě,
klesající tendenci. V souvislosti s epidemií Covid-19 došlo v průběhu roku 2020 k jeho mírnému
nárůstu, současná úroveň podílu nezaměstnaných osob ve městě Lipník nad Bečvou je 4,2 % a
odpovídá zhruba hodnotě, na jaké se podíl nezaměstnaných osob pohyboval v prosinci roku 2018.
V zázemí Lipníku nad Bečvou je nezaměstnanost na téměř stejné úrovni, dále lze pozorovat
pravidelné sezónní výkyvy. Tyto trendy jsou ovlivněny především sezónními charaktery některých
prací.

Obrázek 3: Podíl počtu nezaměstnaných osob ve městě Lipník nad Bečvou a okolí mezi 12/2016
a 12/2021

Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí, 2021

Ve velké části obcí nejsou žádná volná pracovní místa, více než 10 míst bylo k 31. 12. v Lipníku nad
Bečvou, Oseku nad Bečvou, Dolním Újezdu. Míra nezaměstnanosti je nejvyšší v obcích Horní Nětčice,
Bohuslávky, městě Lipník nad Bečvou a obci Veselíčko.

Tabulka 6: Nezaměstnanost v obcích SO ORP Lipník k 31.12.2021
Obec
Horní Nětčice
Bohuslávky
Lipník nad Bečvou

Počet
Počet
dosažitelných
Míra
ekonomicky
uchazečů o
nezaměstnanosti
aktivních
zaměstnání
7
9
218
24

137
191
5156

5,11%
4,71%
4,23%

Počet
volných
pracovních
míst
0
1
79

Veselíčko
Kladníky
Jezernice
Osek nad Bečvou
Soběchleby
Dolní Nětčice
Hlinsko
Lhota
Dolní Újezd
Radotín
Týn nad Bečvou

24
4
17
30
14
5
4
5
20
3
13

Zdroj: Integrovaný portál MPSV, (2021)

25

593
99
441
842
403
149
137
193
810
126
548

4,05%
4,04%
3,85%
3,56%
3,47%
3,36%
2,92%
2,59%
2,47%
2,38%
2,37%

0
0
2
13
0
0
0
0
10
0
0

2.4 Analýza zadluženosti
V Olomouckém kraji jsou nejvíce zadluženi občané v ORP Šternberk a Jeseník, kde je exekučně
stíháno více než 9 % obyvatel ve věku od 15 let (v ORP Šternberk je to 1 892 obyvatel, v ORP Jeseník
3 911 obyvatel). Nad 8 % obyvatel je v exekuci v ORP Šumperk a Přerov, pod 6 % obyvatel v ORP
Lipník, ORP Mohelnice, Litovel a Konice. Jak ukazují grafy na mapě níže, největší procento osob
v exekuci má mezi 3 a 9 exekucemi, osob s 10 a více exekucemi je největší podíl v ORP Šternberk.

Obrázek 4: Exekuce ve SO ORP Olomouckého kraje

Zdroj: Mapa exekucí, zpracování Accendo
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V ORP Lipník nad Bečvou bylo v roce 2019 vedeno 4 384 exekucí (pokles o 193 exekucí od roku 2016),
přičemž v exekučním řízení bylo 891 osob, tedy o 168 osob méně než v roce 2016. Z hlediska počtu
exekucí převažují dlužníci s 3-9 exekucemi, kterých je mezi dlužníky celkem 47,9 %, následují dlužníci
s jednou exekucí, kteří představují čtvrtinu dlužníků.

2.5 Výkon sociální práce v SO ORP Lipník
Sociální práce v SO ORP Lipník je zajišťována dvěma sociálními pracovníky, kteří jsou zaměstnanci
města Lipník nad Bečvou. Sociální práci vykonávají v úvazku 1,0. Realizace sociální práce ze strany
sociálních pracovníků Městského úřadu Lipník nad Bečvou, jako obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, spadá do výkonu přenesené působnosti.

Tabulka 7: Počty klientů sociálních pracovníků Městského úřadu Lipník nad Bečvou
Počet klientů
Cílová skupina
2018

Srovnání v letech
2019
2020

2021

Osoby se zdravotním postižením nebo duševním
onemocněním

48

49

38

45

Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby

6

7

11

2

Osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k
právním úkonům

2

2

3

0

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

3

3

3

4

Osoby ohrožené rizikovým způsobem života

0

0

0

0

Oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí

1

1

0

0

Osoby bez přístřeší

0

0

2

1

Osoby, které se nacházejí v nejistém či
neadekvátním bydlení

51

35

25

32

Nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy

18

16

14

18

Osoby neschopné splácet závazky a pohledávky

0

0

0

0

Další skupiny osob

7

7

12

36

Anonymní klienti

86

13

75

51

Zdroj: OSV

Zařazení klienta do cílové skupiny je prováděno dle zakázky, se kterou se klient na sociálního
pracovníka obrací. Z údajů v tabulce je zřejmé, že stabilně převažuje poptávka po poradenství
27

osobám se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osobám, které se nacházejí
v nejistém či neadekvátním bydlení, dále nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy.
V souvislosti s epidemií COVID-19 se zvýšil počet anonymních klientů, kdy poradenství probíhalo
zejména telefonicky či cestou e-mailu.

2.6. Financování sociálních služeb v SO ORP Lipník
Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Sociální služby jsou financovány prostřednictvím úhrad
od jejich uživatelů. Dalšími zdroji financování jsou strukturální fondy EU a veřejné rozpočty.
Dle ZSS se na plnění povinností (kraj zjišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území
v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb; určuje síť sociálních služeb na území
kraje; přitom přihlíží k informacím obcí) krajům poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace
na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních
služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci
poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tato účelová dotace je nejvýznamnějším veřejným
zdrojem financování sociálních služeb.
Obec nebo kraj může poskytnout ze svého rozpočtu účelové dotace podle z. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k financování běžných
výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou
zapsáni v registru.
V SO ORP Lipník má pouze město Lipník nad Bečvou stabilní dotační program pro oblast sociálních
služeb registrovaných dle ZSS.
Město Lipník nad Bečvou je jedinou obcí v SO ORP Lipník, která zřizuje právnickou osobu –
příspěvkovou organizaci, jejímž hlavním účelem je poskytování registrovaných sociálních služeb –
pečovatelská služba a služba denní stacionář. Jako zřizovatel se finančně podílí na zajištění těchto
služeb příspěvkem ze svého rozpočtu (příspěvek zřizovatele).
Město Lipník nad Bečvou podporuje poskytovatele sociálních služeb také formou výpůjčky prostor,
které jsou využívány k poskytování sociální služby. Další formou podpory je uplatňování nižšího
nájmu nebytových prostor využívaných k provozování služby, než je v místě obvyklé.
Obce v SO ORP Lipník podporují jednotlivé poskytovatele na základě individuálních žádostí od
poskytovatelů. Obce přispívají na provoz registrovaných sociálních služeb formou dotace, častěji
formou daru.
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Tabulka 8: Vývoj finanční podpory sociálních služeb ze strany města Lipník nad Bečvou a obcí SO
ORP Lipník
rok
Počet podpořených
Počet podpořených
Dotace v Kč
Dary v Kč
poskytovatelů
služeb
2016
11
13
906 600
49 000
2017
14
15
392 500
64 100
2018
13
15
374 700
59 000
2019
13
14
358 500
35 000
2020
16
18
468 500
44 500
2021
18
20
510 000
65 500
Zdroj: KISSoS

Výrazný nepoměr mezi rokem 2016 a rokem 2017 vznikl poskytnutím individuální dotace ve výši
200.000 Kč společnosti VIDA – sociální služby, s.r.o. Subjekt ke konci roku 2017 ukončil svou činnost.
Dále byla v roce 2016 poskytnuta individuální dotace subjektu ELIM - křesťanská společnost pro
evangelizaci a diakonii Hranice ve výši 322.900 Kč na vybavení a úpravy azylových domů.
Počet podpořených poskytovatelů i druhů sociálních služeb stabilně narůstá. Oproti předchozím
letem se zvýšila podpora formou dotací. Po čtyřech letech se vrátila podpora sociálních služeb
formou daru na úroveň roku 2017, má vzestupnou tendenci.

2.7 Vývoj v oblasti sociálních služeb v SO ORP Lipník
Sociální služby na Lipensku jsou stabilní, neustále se rozvíjí, a to jak ve smyslu zvyšování kvality a
rozšiřování kapacity stávajících služeb, tak příchodu služeb nových.

Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Služby pro tyto cílové skupiny jsou dlouhodobě zajišťovány převážně prostřednictvím pečovatelské
služby a služby osobní asistence, od roku 2020 také cestou ambulantní služby – denního stacionáře.
Na území města Lipník nad Bečvou poskytoval a nadále poskytuje pečovatelskou službu subjekt
Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, a to jak terénní formou (v domácnostech
uživatelů), tak ambulantní formou (za službou uživatel dochází do zařízení – středisko osobní
hygieny). Dalším významným poskytovatelem pečovatelské služby je Charita Hranice, Středisko Lipník
nad Bečvou, působí na území SO ORP Lipník a od roku 2016 zde poskytuje i službu osobní asistence.
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Tabulka 9: Vývoj počtu uživatelů pečovatelské služby a osobní asistence v SO ORP Lipník
Poskytovatel

Sociální služby
Lipník nad Bečvou, p.o.
Pečovatelská služba (§ 40)

Druh služby
Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Počet uživatelů
Z toho
Celkem
Ženy Muži
105
81
24
107
79
28
105
85
20
98
71
27
108
81
27
99
77
22
102
79
23
105
77
28
104
77
27
110
85
25

Charita Hranice
Středisko Lipník nad Bečvou
Pečovatelská služba (§
Osobní asistence
40)
(§39)
Počet uživatelů
Celkem
Z toho
Celkem
Z toho
Ženy Muži
Ženy Muži
102
58
44
------110
65
45
------98
62
36
------90
54
36
-----104
67
37
3
3
0
110
65
45
2
2
0
111
70
41
0
0
0
110
70
40
2
1
1
86
61
25
2
1
1
76
51
25
1
0
1

Zdroj: Poskytovatelé sociálních služeb

Data za roky 2020 a 2021 jsou ovlivněna epidemií COVID-19. Řada uživatelů služeb z obavy z možné
nákazy služby vypověděla, příp. byla hospitalizována.

Od roku 2017 ve SO ORP Lipník působí subjekt Duševní zdraví, o.p.s. Přerov, který je poskytovatelem
služby sociální rehabilitace. Cílovou skupinou služby jsou osoby s chronickým duševním
onemocněním z okruhu psychóz (zejména schizofrenie, těžké deprese) ve věku od 16 do 80 let, které
podstoupily psychiatrickou léčbu v jakémkoliv psychiatrickém zařízení v ČR, nebo se podrobují
ambulantní psychiatrické léčbě, a které chtějí řešit svou stávající nepříznivou sociální situaci. Služba je
poskytována jak ambulantní, tak terénní formou. Významně rozšířila nabídku pro uživatele se
specifickými potřebami ve SO ORP Lipník.

Od 01.01.2020 je poskytována Sociálními službami Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sociální služba – denní stacionář, cílová skupina uživatelů – senioři a osoby s chronickým duševním
onemocněním. Jedná se o službu ambulantní, určenou pro uživatele ze SO ORP Lipník.
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Tabulka 10: Vývoj počtu uživatelů denního stacionáře
Poskytovatel

Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o.

Druh služby
Rok
2020
2021

Celkem
12
19

Denní stacionář (§ 46)
Počet uživatelů
Z toho
Ženy
8
16

Muži
4
3

Zdroj: Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o.

Data za rok 2020 jsou ovlivněna stejně jako u terénních sociálních služeb epidemií COVD-19.
Na základě vládního nařízení nebylo možné službu v období od 16.03.2020 – 22.06.2020 provozovat.
Od roku 2018 je v SO ORP Lipník poskytována terénní odlehčovací služba poskytovatelem Mobilní
Hospic Strom života. Hlavním posláním terénní odlehčovací služby je poskytnutí odborné a cílené
podpory, pomoci a péče uživatelům, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu pomoc a péči blízkých osob v běžných činnostech života.
Souběžně s touto službou poskytuje domácí hospicovou péči Charita Hranice.

Ve SO ORP Lipník není poskytována pobytová sociální služba pro seniory a osoby se zdravotním
postižením. V dojezdové vzdálenosti existuje několik pobytových zařízení, která zřizují města a
Olomoucký kraj. Občané SO ORP Lipník tyto služby využívají.

Služby pro rodiny s dětmi a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Na území města Lipník nad Bečvou a ve SO ORP Lipník jsou stabilně poskytovány sociálně-aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, a to 3 subjekty – SOS Kompas Přerov, Člověk v tísni, o.p.s., Středisko rané
péče, pobočka pro rodinu Olomouc.
Službu terénní programy zajišťuje Člověk v tísni, o.p.s., součástí služby je i dluhové poradenství.
V rámci terénních programů zde dále působí KAPPA - HELP, z.s., což je dlouhodobý poskytovatel
tohoto typu služby pro osoby ohrožené závislostí na nealkoholových návykových látkách nebo na
těchto látkách závislých.
Rodinám, které pečují o postižené dítě, jsou poskytovány služby rané péče, a to ze strany Střediska
rané péče, pobočka pro rodinu Olomouc, Střediska rané péče, pobočka pro zrak Olomouc a Jdeme
Autistům Naproti, z.s.
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Charita Hranice od r. 2014 provozuje v Lipníku nad Bečvou Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Fénix. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Tabulka 11: Vývoj počtu uživatelů NZDM
Poskytovatel
Druh služby
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Charita Hranice
Nízkoprahové zařízení pro dětí a mládež (§ 62)
Počet smluv
Počet kontaktů
44
3789
65
4575
48
3492
49
2944
49
1897
49
2646
50
1723
52
2007

Zdroj: Charita Hranice

Z dat poskytovatele vyplývá, že epidemie COVID-19 nepřinesla snížení počtu uživatelů, právě naopak.
Snížil se pouze počet kontaktů, což bylo ovlivněno nařízeními vlády, kdy nebylo možno službu po
jistou dobu provozovat.

ELIM Hranice, o.p.s. provozuje od roku 2016 ve městě Lipník nad Bečvou azylový dům pro rodiče
s dětmi a jednotlivce. Služba slouží uživatelům z celého Olomouckého kraje, specifikum služby je,
že je poskytována i párům.
Uživatelům služby azylový dům je ze strany ELIM Hranice, o.p.s. od roku 2020 nabízena i služba
sociální rehabilitace.

Tabulka 12: Vývoj počtu uživatelů azylových domů Venedik č. 1426, 1427
Poskytovatel

ELIM Hranice, o.p.s.

Druh služby
Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Azylové domy (§ 57)
Ženy
30
23
24
38
38
42

Muži
26
23
26
42
45
50

Zdroj: ELIM Hranice, o.p.s.
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Děti
31
35
52
56
65
53

Část C STRATEGICKÁ ČÁST
3. Vize a hlavní cíle Střednědobého plánu 2023 - 2025
Vize města Lipník nad Bečvou pro Střednědobý plán 2023 - 2025

Poskytnout podporu osobám v nepříznivé sociální situaci při řešení jejich potřeb v rámci stabilní sítě
sociálních služeb, která je místně dostupná, efektivně fungující a kvalitní.

Hlavní cíle Střednědobého plánu 2023 - 2025

Fungování efektivního systému sociálních služeb v SO ORP Lipník, který bude potlačovat sociální
vyloučení a podporovat začleňování u nejvíce ohrožených skupin obyvatel

Zvyšování kvality a dostupnosti poskytovaných služeb, na základě zjištěných potřeb plánování nových
nebo doplňujících typů služeb, které by zmírnily dopad sociálního vyloučení.

Partnerství mezi účastníky, zapojování místního společenství, hledání nových lidských a finančních
zdrojů, práce s informacemi, zvýšení informovanosti obyvatel o sociálních službách a jejich nabídce.

4. Pracovní skupina Rodina, děti a mládež (PS RDM)
Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinou je rodina s nezletilými dětmi a mládež krátce po dosažení zletilosti. Zaměřuje se
především na konkrétní pomoc členům rodiny, kteří se ocitli v těžké životní situaci, a díky tomu je
fungování rodiny ohroženo. Obecně se sociální pomoc rodinám soustředí na rodinné a právní
poradenství, na ochranu zájmů nezletilých dětí, na pomoc obětem násilí a trestných činů, prevenci
kriminality, psychologickou a terapeutickou pomoc, zajištění důstojného života členů rodiny. V rámci
této pracovní skupiny byla řešena i problematika rodin bez dětí a jednotlivců nacházejících se v tíživé
životní situaci či ohrožených sociálním vyloučením.
Seznam členů PS RDM – Příloha č. 2
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SWOT analýza PS RDM

Silné stránky

Slabé stránky

- navazující střednědobý plán sociálních služeb
zpracovaný ve spolupráci obcí, poskytovatelů
a uživatelů sociálních služeb
- Katalog
poskytovatelů
sociálních
a
navazujících služeb na Lipensku
- zajištění sociálně – aktivizační služeb pro
rodiny s dětmi
- fungující azylový dům pro rodiče s dětmi,
stabilní profi tým azylového domu
- fungující nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež
- zajištěna služba raná péče
- zajištěna služba terénní programy
- zajištěno odborné sociální poradenství
- zajištěna terénní odlehčovací služba
- stabilní dotační program města Lipník nad
Bečvou
určený
poskytovatelům
registrovaných sociálních služeb
- v Lipníku nad Bečvou sídlí základní a mateřská
škola pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami
- programy prevence a metodici prevence na
všech ZŠ
- v rámci městské policie funguje asistent
prevence kriminality
- subjekty zajišťující volnočasové aktivity
- sociální rehabilitace při azylovém domu Elim
- fungující spolupráce s navazujícími službami
mimo systém sociálních služeb
- spolupráce poskytovatelů sociálních služeb
s potravinovou bankou

- není zajištěno v plném rozsahu odborné
sociální poradenství
- nedostatek návazného bydlení ze strany
systému, chybí startovací byty, sociální byty,
chráněné bydlení
- nedostatečná kapacita azylového domu pro
vícečetné rodiny
- nedostatečná kapacita terénní sociální práce
pro území SO ORP Lipník
- chybí dům na půli cesty
- v SO ORP Lipník není pobytová služba pro
osoby se zdravotním postižením
- chybí chráněné dílny

Příležitosti

Ohrožení

- možnost
dalšího
rozvoje
odborného
poradenství
- možnost dalšího rozvoje terénních programů
- vznik zázemí pro poskytovatele sociálních
služeb
- propagace služeb v médiích
- rozvoj sociálního bydlení
- rozvoj sociálně-aktivizačních služeb
- výkon veřejně prospěšných prací v rámci
azylového domu ELIM, možnost vykonávání
VPP a alternativních trestů
- udržení sociální rehabilitace

-
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nedostatečný zájem o sociální služby ze
strany samospráv
nezařazení poskytovatele sociální služeb do
sítě poskytovatelů sociálních služeb
nezískání finančních prostředků na provoz
sociálních služeb
nedostatek kvalifikovaných pracovních sil
neschválený Střednědobý plán 2023 – 2025
či plán nevycházející z opravdových potřeb
nedostatek prostor pro provozování nových
či zvyšování kapacity stávajících sociálních
služeb

- nízké povědomí občanů i samospráv o
sociálních službách
- nepodchycení obyvatel ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených
- vysoký počet lidí ohrožených exekucí
- zvyšující se počet agresivních uživatelů i díky
drogám
- nedostatečná kapacita stávajících sociálních
služeb
- větší počet lidí ohrožených chudobou
- vysoký nárůst nákladů na služby v souvislosti
s růstem cen energií atd.

4.1 Přehled cílů a opatření
Cíl č. 1

Opatření 1
Cíl č. 2

Opatření 2
Cíl č. 3
Opatření 3
Cíl č. 4
Opatření 4
Cíl č. 5
Opatření 5

Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, u kterých je
ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace,
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další
rizika ohrožení vývoje
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na území SO
ORP Lipník
Zajištění sociálně aktivizačních a terapeutických služeb pro rodiny s dětmi, u
kterých je ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých
existují další rizika ohrožení vývoje
Podpora rodin v krizi v rámci programu Centrum pomoci pro rodiny
Snížení výskytu sociálně patologických jevů aktivitami zaměřenými na děti,
rodinu a mládež
Rozvoj výchovných, vzdělávacích preventivních, aktivizačních činností
zachování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix
Poskytování odborného poradenství
Zachování a rozvoj Centra pomoci a bezpečí
Zajištění rozvoje terénní a ambulantní služby raná péče
Podpora rozvoje sociální služby raná péče

Cíl č. 1

Opatření 1
Charakteristika opatření

Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi,
u kterých je ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez
pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení
vývoje
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi na území SO ORP Lipník
Poskytování sociálně aktivizačních služeb dle § 65 ZSS:
vyhledávání, motivace, poskytování sociální pomoci a
poradenství rodinám s dětmi v obtížné životní (sociální) situaci,
která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné
společnosti.
Pomoc rodině s problémy, které není schopna sama překonat
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Aktivity vedoucí k naplnění
opatření

a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj
dítěte, s cílem zachování nebo obnovení funkcí
rodiny. Podpora stabilizace sociální situace rodiny.
Mezi nejčastější zakázky v rámci sociálně aktivizačních služeb
patří podpora rodiny v úpravě poměrů, pomoc s vedením
domácnosti a hospodařením, zakázky věnující se výchově a
vztahům v rodině, trávení volného času, pomoc
s uplatňováním oprávněných práv a zájmů (jednání se školou,
SPC, PPP, jednání s úřady, doprovody, pomoc s vysvětlováním
a sepisem dokumentů apod.). Podporujeme rodiny v rámci
náhradní rodinné péče, pracujeme na zakázkách směřujících
k stabilizaci situace a navrácení dětí do rodin. V rámci sociálně
aktivizačních
služeb
spolupracujeme
prostřednictvím
trojstranných dohod s místně příslušným OSPODem.
Věnujeme se také zakázkám podpory při udržení stávajícího
bydlení, hledání nového bydlení, mapování dluhové situace
rodiny, mapování a zprostředkování dávek, hledání
zaměstnání.
Opatření směřuje k zajištění působnosti služby sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi v lokalitách kde je vedena
poptávka. Opatření naplňuje aktuální trendy práce
s ohroženými dětmi a jejich rodinami překonat i tu nejvyšší
vlnu a nasměřovat život tak, aby mohli zůstat spolu.
Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s
dětmi ve výši stávajících úvazků, případně jejich navýšení dle
potřebnosti.
Využití kapacity sociálně aktivizačních pracovníků.
Podpora uživatelů sociálně aktivizačních služeb.
Zvýšení kompetencí uživatelů sociálně aktivizačních služeb.
Zvýšení kvality poskytovaných služeb.
Rozvoj informovanosti o poskytování služby.
Šíření osvěty mezi širokou veřejností o možnostech řešení
dluhové problematiky i běžných záležitostí.
Ohrožené rodiny s dětmi mají možnost spolupracovat na
zlepšení jejich nepříznivé sociální situace a zachovat rodinné
vazby a bezpečné prostředí pro výchovu dětí, jak v přirozeném
prostředí (terénní forma), tak v kanceláři (ambulantní forma),
a to nově již v místě působnosti OSPOD Lipník nad Bečvou.
1. Získávání
finančních
prostředků
ve
formě
multizdrojového financování služby
2. Depistáž zájemců o službu
3. Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi
4. Zajištění provozních podmínek – vznik nové kanceláře
v Lipníku nad Bečvou, pro poskytnutí ambulantní
formy služby
5. Další šíření povědomí mezi veřejností o poskytovaných
službách (články, účast na Dni sociálních služeb, proklik
na informace o službách na webových stránkách
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Předpokládaní realizátoři opatření

Časový horizont
Předpokládané finanční náklady

Finanční zdroje
Hodnotící
indikátory/předpokládané
výstupy

Cíl č. 2

Opatření 2
Charakteristika opatření

města…)
6. Propagace služby – dodání letáků na OSPOD a
klíčovým spolupracujícím NNO a ostatním institucím
7. Pravidelné informování partnerů o poskytované službě
prostřednictvím čtvrtletního reportu o činnosti služby
a organizace Člověk v tísni, o.p.s.
8. Další vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků a
pracovníků v sociálních službách
Registrovaní poskytovatelé služby sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi (Člověk v tísni, SOS Kompas, Společnost pro
ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc), obce, kraj
2023 - 2025
5 000 000 Kč (SOS Kompas)
2 300 000 Kč (Člověk v tísni – mzda a režie)
1 980 000
Kč/rok
(Společnost
pro
ranou
péči,
pobočka pro rodinu Olomouc)
Veřejné zdroje a ostatní zdroje financování
- Zajištění sociální služby v SO ORP Lipník
- Získání finanční podpory služby ze strany kraje a města
- Zveřejnění článků v Lipenských listech
- Odkaz na služby a kontakty na stránkách města Lipník
nad Bečvou
- Účast na Dni sociálních služeb
- Aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních služeb
- Využití kapacity poskytovaných služeb
- Zkvalitňování služby prostřednictvím vzdělávání
sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách

Zajištění sociálně aktivizačních a terapeutických služeb pro
rodiny s dětmi, u kterých je ohrožen vývoj v důsledku
dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče
nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další
rizika ohrožení vývoje
Podpora rodin v krizi v rámci programu Centrum pomoci pro
rodiny
Opatření směřuje k podpoře programu Centrum pomoci pro
rodiny v Lipníku nad Bečvou. Posláním programu je
komplexně pracovat s celou rodinou, a to zejména s rodinami,
které jsou ohroženy rizikovým chováním nebo kde je již
rizikové chování pácháno, a z tohoto důvodu jsou v péči
pracovníků OSPOD. Práce s rodinou probíhá komplexně a
systematicky, aby rodina byla sama schopna bez zásahu třetí
osoby plnit své funkce.
Jedná se především o obnovu nebo nápravu ve funkcích
výchovných, ochranných a emocionálních. Pro cílovou skupinu
je zajištěno psychologické poradenství a terapie, právní,
sociální a finanční poradenství, výcvikový psychosociální
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Předpokládaní realizátoři opatření
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnotící indikátory /
předpokládané výstupy

Cíl č. 3
Opatření 3

Charakteristika opatření

Předpokládaný dopad opatření

program, edukativní programy, asistované kontakty, mediační
setkávání a rodinné konference.
Zajištění dostupné péče přímo ve městě - pro rodiny v péči
OSPOD.
Program podporuje schopnost rodičů a rodiny zabezpečovat
práva dětí.
Program realizuje výcvik rodičovských kompetencí a
skupinové setkávání rodin a jejich vzdělávání.
Program poskytuje podporu rodinám, kde se vyskytlo domácí
násilí.
Cílem programu je stabilizace sociální, finanční a právní
situace rodiny.
1. Realizace programu Centrum pomoci pro rodiny,
zajištění
komplexní
psychologicko-terapeutické
pomoci a poradenství pro rodiny v krizi
2. Naplňování standardů kvality MPSV
3. Spolupráce s OSPOD a dalšími zainteresovanými
subjekty
4. Zajištění finančních prostředků na provoz programu
5. Zajištění kvalifikovaného odborného personálu
Průběžné hodnocení kvality a efektivity programu
KAPPA-HELP, z.s.; město Lipník nad Bečvou
2023-2025
1 300 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, krajské a ostatní zdroje
- Počet rodin zapojených do Centra pomoci pro rodiny
za rok
- Počet výkonů v Centru pomoci pro rodiny za rok

Snížení výskytu sociálně patologických jevů aktivitami
zaměřenými na děti, rodinu a mládež
Rozvoj výchovných, vzdělávacích preventivních, aktivizačních
činností - zachování Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Fénix
Dětem a mládeži (věk 7-20 let) žijícím v Lipníku nad Bečvou a
nejbližším okolí je poskytována ambulantní sociální služba
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix.
Služba předchází možnému sociálnímu vyloučení či vzniku
rizikového chování u dětí a mládež.
Poskytuje potřebné informace, pomoc a podporu v nepříznivé
životní situaci.
Poskytuje bezpečný prostor pro osobní růst a seberealizací
dětí a mládeže.
Podporuje je v začlenění se do skupiny vrstevníků i do širší
společnosti.
Pomáhá při obnovení a upevnění rodinných a sociálních
vztahů.
Zamezuje sociálnímu vyloučení a zlepšuje tak kvalitu jejich
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Předpokládaní realizátoři opatření
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnotící
indikátory/předpokládané
výstupy

života.
Zajišťuje výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti. Zajišťuje
edukativní činnosti, pomoc při přípravě do školy.
Podporuje sebevzdělávání a návazné studium na střední i
vysoké školy.
Doprovází a kontaktuje instituce ve prospěch uživatele.
Preventivně působí na různé rizikové chování. Zamezí nebo
zmírní patologické vlivy působící na vývoj a chování.
1. Preventivní aktivity zaměřené na rizikové chování
(experimentování s návykovými látkami, dětská
kriminalita, apod.)
2. Zajištění finančních prostředků a pracovních podmínek
potřebných k provozu služby
3. Umožnění maximální dostupnosti pro zájemce o
sociální službu
4. Individuální plánování s uživateli sociální služby a
plnění stanovených cílů
5. Nabídka volnočasových aktivit reagující na zájmy a
aktuální potřeby uživatelů
6. Spolupráce s externími pracovníky podobných
sociálních služeb a návazných služeb
Charita Hranice
2023 - 2025
6 500 000 Kč/rok
Veřejné zdroje (MPSV, Olomoucké kraj, dotace a příspěvky
měst a obcí)
- Zajištění poskytování sociální služby ve městě Lipník
nad Bečvou
- Počet uživatelů služby
- Počet kontaktů (naplnění kapacity)
- Snížení výskytu sociálně patologických jevů u dětí a
mládež
- Počet naplněných individuálních plánů

Cíl č. 4

Poskytování odborného poradenství

Opatření 4
Charakteristika opatření

Zachování a rozvoj Centra pomoci a bezpečí
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby odborného
sociálního poradenství v Centru pomoci a bezpečí. Posláním
Centra pomoci a bezpečí je poskytovat informace a pomoc
osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci tím, že se
staly obětí trestného činu, domácího násilí či obchodování s
lidmi. Centrum nabízí pomoc s řešením životní situace,
posílení kompetencí, podporu při stabilizaci psychického stavu
a začlenění uživatelů zpět do společnosti s ohledem na
zachování jejich lidské důstojnosti. Služba je poskytována
osobám od 18 let věku, denní kapacita 6 uživatelů.
Zabezpečení pomoci osobám v krizi při řešení jejich nepříznivé
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Předpokládaní realizátoři opatření
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnotící indikátory /
předpokládané výstupy

Cíl č. 5
Opatření 5
Charakteristika opatření
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Aktivity vedoucí k naplnění
opatření
Předpokládaní realizátoři opatření
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnotící
indikátory/předpokládané
výstupy

sociální situace, zajištění informovanosti o jejich právech a
povinnostech a poskytování poradenství v oblasti dluhové
problematiky, v občansko-právních otázkách, v oblasti
zdravotnictví, školství a vzdělávání, v oblasti rodinného práva i
v sociálně právní oblasti.
Uživatelům, kteří se potýkají s problémem zadluženosti, je
poskytnuto poradenství a pomoc se zpracováním návrhu na
povolení oddlužení.
Uživatelé se naučí znát svá práva a povinnosti, umí vyjádřit své
potřeby a jsou schopni řešit problémy vlastními silami.
1. Poskytování sociální služby odborné sociální
poradenství
2. Naplňování standardů kvality
3. Zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. Zajištění kvalifikovaného odborného personálu
5. Průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
KAPPA-HELP, z.s.; město Lipník nad Bečvou
2023-2025
1 400 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, krajské a ostatní zdroje
-

Naplnění kapacity služby za rok

Zajištění rozvoje terénní a ambulantní služby raná péče
Podpora rozvoje sociální služby raná péče
Opatření směřuje k zajištění služby rané péče pro osoby s
poruchou autistického spektra ( PAS ) . Cílovou skupinu tvoří
osoby s poruchou autistického spektra v rozmezí od 1 – 7 let
věku
Zmírňování důsledků zdravotního postižení pro dítě s PAS do 7
let věku.
Zajišťování péče a podpory pro celou rodinu dítěte s PAS.
Setrvání dítěte s PAS v běžném rodinném prostředí.
Podpora integrace dítěte s PAS do běžné MŠ, do spádové
komunity.
Podpora komplexních a meziresortních aktivit ve prospěch
dítěte s PAS a jeho rodiny.
1. Poskytování sociální služby raná péče terénní a
ambulantní formou
Jdeme Autistům Naproti z.s.
2023 - 2025
70 000 Kč/rok pro Lipník nad Bečvou
Dotace KÚ Olomouckého kraje na sociální služby, granty,
nadace a nadační fondy
- Zajištění pravidelného poskytování sociální služby raná
péče
- Zvýšený počet rodin přijatých do služby
- Spokojenost klientských rodin
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-

Zlepšená kvalita života dítěte s PAS a jeho rodiny
Kvalita soc. služby v rámci SQ SS (standardů kvality
sociálních služeb

5. Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením (PS SZP)

Popis cílové skupiny:
Do této cílové skupiny jsou zahrnuty osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního
důchodu a osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování sociálních služeb. Pro cílovou skupinu
Senioři a osoby se zdravotním postižením je charakteristickým rysem vysoká pravděpodobnost
snížení možnosti společenských kontaktů, schopnost postarat se sám o sebe, zvyšování rizik
chronických onemocnění, postupná sociální izolace, pocity frustrace z postupného ubývání sil.
Nárůst počtu seniorů a osob se zdravotním postižením musí vést k rozvoji sociálních systémů tak, aby
reflektovaly různost sociální situace seniorů a osob se zdravotním postižením a efektivně bojovaly
s rizikem sociálního vyloučení a závislosti. Pro tyto osoby je třeba zajistit takový systém sociálních
služeb, který jim umožní setrvat v přirozeném prostředí co nejdéle, podpoří udržení soběstačnosti a
aktivity, zajistí prožití této fáze života důstojně a současně pomůže rodinám, které o seniory a osoby
se zdravotním postižením pečují.
Péči o seniory a osoby se zdravotním postižením je třeba chápat jako nabídku komplexních služeb,
které se dotýkají všech sfér jejich života. Při poskytování služeb je třeba reflektovat jejich individualitu
a právo rozhodovat o službě.
Seznam členů PS SZP – Příloha č. 2

SWOT analýza PS SZP
Silné stránky

Slabé stránky

- navazující střednědobý plán sociálních služeb zpracovaný ve spolupráci obcí, poskytovatelů
a uživatelů soc. služeb
- Katalog
poskytovatelů
sociálních
a navazujících služeb na Lipensku
- zajištěna pečovatelská služba i služba osobní asistence
- zajištěna domácí zdravotní péči
- fungující azylový dům
- zajištěna služba terénní programy
- zajištěna mobilní specializovaná paliativní
péče
- zajištěna terénní odlehčovací službu
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na území ORP se nenachází domov pro
seniory ani domov se zvláštním režimem
chybí pobytová odlehčovací služba
není v dostatečném rozsahu zajištěno
odborné sociální poradenství
chybí tísňová služba pro seniory
chybí centrum denních služeb pro postižené
s více vadami
nedostatečná kapacita terénních sociálních
služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
nejsou dostupná sociální lůžka
chybí chráněné dílny

- zajištěno odborné sociální poradenství
- nedostatečný počet malometrážních bytů
- stabilní dotační program města Lipník nad - chybí sociální bydlení a chráněné bydlení
Bečvou
určený
poskytovatelům - neexistující dobrovolnictví
registrovaných sociálních služeb, finanční - chybí krizová linka pro seniory
podpora služeb ze strany obcí
- nedostatečná bezbariérovost města a obcí
- škola pro osoby se speciálními vzdělávacími - doprava seniorů v regionu
potřebami
- byty zvláštního určení v Lipníku nad Bečvou,
v Oseku nad Bečvou
- Lipenské listy a obecní zpravodaje informují o
sociálních službách, informace na webových
stránkách obcí ORP Lipník nad Bečvou
- obce zřizují sociální bydlení
- propojená síť sociálních služeb
- zajištěna terénní péče pro osoby chronicky
duševně nemocné (diagnostikováno SMI)
- denní stacionář pro seniory a osoby
s chronickým duševním onemocněním
- obec Dolní Újezd zajišťuje dopravu seniorů
Dolňáčkem
Příležitosti
Ohrožení
- možnost vzniku krizové linky pro seniory
- nedostatečný zájem o sociální služby ze
- další rozvoj terénních programů a dluhového
strany samospráv
poradenství
- nezařazení poskytovatele sociálních služeb
- další rozvoj odborného sociálního poradenství
do sítě poskytovatelů sociálních služeb na
- pobočka Kappa – HELP, z.s. v pravidelném
úrovni kraje nebo nadregionální sítě
intervalu funguje na ulici 28. října, poskytuje - nezískání
finančních
prostředků
či
psychologické, sociální a právní poradenství
nedostatečné finanční prostředky na zajištění
zdarma obětem trestných činů
provozu sociálních služeb
- prostor pro vznik Komunitního centra
- nedostatek kvalifikovaných pracovních sil
- prostor pro navyšování počtu malometrážních - neschválený Střednědobý plán 2023 – 2025
bytů, bezbariérových bytů
či plán nevycházející z opravdových potřeb
- prostor pro vznik sociálního bydlení a - nedostatek vhodných prostor pro vznik,
chráněného bydlení
případně rozšiřování sociálních služeb
- možnosti sociálního podnikání
- vysoký počet seniorů důchodového věku bez
- pro akreditovanou společnost specializující se
nároku na výplatu důchodu
na dobrovolnictví
- neochota občanů využívat příspěvek na péči
- možnost
prezentace
a
propagace
za
služby,
které
jsou
zajišťovány
poskytovatelů sociálních služeb (např. Katalog
profesionálními pracovníky
poskytovatelů, místní periodika, webové - stárnutí populace
stránky obcí…)
- nepodchycení obyvatel ohrožených sociálním
- KAPPA – HELP, z.s. zajistí pro zvlášť zranitelné
vyloučením nebo sociálně vyloučených
oběti rozšířené právní poradenství (Poradna - nedostatečná propagace a vysvětlení smyslu
pro oběti – právní poradenství – advokátem)
služeb – směrem k veřejnosti
- KAPPA – HELP, z.s. zprostředkuje možnost - nedostatek odborných pracovníků
restorativních programů přímo na pobočce - nezájem ze strany dobrovolníků
KAPPA – HELP, z.s. na ulici 28. října
- vysoký počet lidí ohrožených exekucí
- zajištění zázemí pro poskytovatele sociálních - větší počet lidí ohrožených chudobou
služeb
- nepružnost v systému dotací
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- podpora navýšení úvazků v průběhu roku dle
potřeb uživatelů jednotlivých služeb
- vznik pobytových služeb v rámci ORP pro
seniory a osoby se zdravotním postižením
- zajištění dopravní služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
- zlepšování vzájemné spolupráce mezi
poskytovateli sociálních služeb
- využívání Tříkrálové sbírky pro seniory a osoby
se zdravotním postižením ve finanční nouzi
- vyhledávání a využívání dotačních programů

- nepružnost v kapacitě a dostupnosti
poskytovaných služeb
- nařizované omezování poskytování služeb
- vysoký nárůst nákladů na služby v souvislosti
s růstem cen energií atd.

5.1 Přehled cílů a opatření
Cíl č. 1

Opatření 1.1
Opatření 1.2
Cíl č. 2

Opatření 2

Zajištění ambulantních a terénních forem sociálních služeb pro osoby se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Zachování a rozvoj pečovatelské služby na území SO ORP Lipník
Zachování a rozvoj osobní asistence na území SO ORP Lipník
Podpora dostupnosti a rozvoje ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost, z důvodu věku nebo chronického duševního onemocnění a
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
Zvyšování kvality poskytování sociální služby denní stacionář pro osoby, které
mají sníženou samostatnost, zejména z důvodu věku a chronického duševního
onemocnění na území SO ORP Lipník

Cíl č. 1

Opatření 1.1
Charakteristika opatření
Předpokládaný dopad opatření

Aktivity vedoucí k naplnění
opatření

Zajištění ambulantních a terénních forem sociálních služeb
pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Zachování a rozvoj pečovatelské služby na území
SO ORP Lipník nad Bečvou
Opatření je zaměřeno na podporu zachování a příp. rozšíření
terénní pečovatelské služby na území ORP Lipník nad Bečvou.
Pečovatelská služba poskytuje sociální službu potřebným lidem
v jejich životních podmínkách, tzn. podporovat jejich
soběstačnost v péči o svoji osobu a zájmy a pomoci jim zajistit
chod domácnosti, pokud to jejich zdravotní stav nebo
konkrétní životní situace vyžaduje a dovolí.
Cílem pečovatelské služby je umožnit uživatelům žít co nejdéle
v přirozeném domácím prostředí dle svého přání a zachovat či
zvyšovat kvalitu jejich života.
1. Propagace služby
2. Vícezdrojového financování služby
3. Zachování stávajícího rozsahu služby
4. Rozšíření služby (v případě zájmu z veřejnosti – žádosti
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Předpokládaní realizátoři opatření

Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje

Hodnotící
indikátory/předpokládané
výstupy

Cíl č. 1

Opatření 1.2
Charakteristika opatření

Předpokládaný dopad opatření

Aktivity vedoucí k naplnění
opatření

o službu)
5. Personální zabezpečení služby (dostatek pracovníků
v sociálních
službách,
vzdělávání
pracovníků,
odpovídající finanční ohodnocení)
6. Materiální vybavení služby
Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb na území SO ORP
Lipník – Charitní pečovatelská služba středisko Lipník nad
Bečvou, Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o..
2023-2025
Finanční náklady nelze přesně specifikovat z důvodu více
možností řešení této problematiky.
MPSV formou dotace P1 prostřednictvím KUOK, dotace
v rámci P2 KUOK z vlastního rozpočtu, dotace města Lipník nad
Bečvou, platby od uživatelů, příspěvek od zřizovatele
- Sociální služba je zajištěna po celém území ORP Lipník
nad Bečvou
- Služba pružně reaguje na měnící se požadavky
uživatelů (individuální plány klientů)
- Počet hodin přímé péče
- Vzestupný počet hodin poskytované péče (v případě
navyšování kapacity služby)
- Spokojenost uživatelů (dotazníky spokojenosti,
vyhodnocení individuálních plánů)
- Kvalita poskytované služby

Zajištění ambulantních a terénních forem sociálních služeb
pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Zachování a rozvoj osobní asistence na území SO ORP Lipník
Opatření je zaměřeno na podporu zachování a případně rozvoj
terénní služby Osobní asistence na území města Lipník nad
Bečvou v místních částech.
Osobní asistence je služba poskytovaná osobám se zdravotním
postižením, s chronickým onemocněním a seniorům, kteří
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu tuto službu potřebují.
Cílem je zachování nabídky služby Osobní asistence na území
města Lipník nad Bečvou. Služba nabízí klientům podporu
v nepříznivé životní situaci s cílem zlepšit nebo minimálně
zachovat jejich aktuální zdravotní stav. Klient tak může za
pomoci osobní asistentky zůstat v domácím prostředí a není
nucen odejít do pobytového zařízení.
1. Zachování kapacity 1-2 úvazků osobních asistentek pro
potřeby uživatelů z města Lipník nad Bečvou
2. Zajištění podmínek zázemí osobních asistentek pro
výkon služby
3. Zajištění mobility osobních asistentek formou dispozice
osobního automobilu případně elektrokola
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Předpokládaní realizátoři opatření
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje

Hodnotící
indikátory/předpokládané
výstupy

Cíl č. 2

Opatření 2

Charakteristika opatření

Předpokládaný dopad opatření

Aktivity vedoucí k naplnění
opatření

Předpokládaní realizátoři opatření
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnotící
indikátory/předpokládané
výstupy

4. Zajištění potřebných podmínek pro další vzdělávání a
rozvoj pracovníků OA případně supervizní činnost
5. Zajištění odpovídajícího finančního ohodnocení
pracovníků formou žádosti o dotaci
Charita Hranice
Všechny aktivity průběžně v období 2023 -2025
1 190 000 Kč/rok
MPSV formou dotace P1 prostřednictvím KUOK, dotace
v rámci P2 KUOK z vlastního rozpočtu, grant Města Lipník nad
Bečvou, platby od uživatelů
- Skutečný počet dispozičních úvazků pracovníků
- Vybavení pracovišť v rámci podpory provozu služby
- Zajištění zákonem daného rozsahu vzdělávání
pracovníků
- Adekvátní mzdové ohodnocení pracovníků
- Počet klientů využívajících službu za jeden rok

Podpora dostupnosti a rozvoje ambulantní služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost, z důvodu věku nebo
chronického duševního onemocnění a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
Zvyšování kvality poskytování sociální služby denní stacionář
pro osoby, které mají sníženou samostatnost, zejména
z důvodu věku a chronického duševního onemocnění na
území SO ORP Lipník
Zachování stávající sociální služby v SO ORP Lipník.
Rozšíření počtu pracovníků v sociálních službách denního
stacionáře.
Pro osoby se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku
a chronického onemocnění žijících zejména v SO ORP Lipník
dostupný denní pobyt. Zvýšení stávající kvality života uživatelů
a umožnění jejich pobytu v domácím prostředí co nejdelší
dobu, pokrytí nedostatečného počtu pracovních úvazků.
1. Zajištění vícezdrojového financování služby
2. Navýšení pracovníků v přímé péči o 0,5 pracovního
úvazku
3. Podání žádosti o akceptaci jednotek v Síti sociálních
služeb Olomouckého kraje
4. Zajištění materiálního vybavení sociální služby
5. Informovanost široké veřejnosti o sociální službě
6. Propagace služby pro využívání cílovou skupinou
Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
2023-2025
1 900 000 Kč/rok
Vícezdrojové financování sociálních služeb
- Zajištění sociální služby v regionu
- Vzestupný počet hodin poskytované péče
- Kvalita poskytované služby
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6. Cíle a opatření společné pro obě pracovní skupiny

6.1 Přehled cílů a opatření
Cíl č. 1
Opatření 1

Cíl č. 2
Opatření 2.1
Opatření 2.2
Cíl. č. 3

Opatření 3.1
Opatření 3.2
Cíl č. 4

Opatření 4.1

Opatření 4.2

Odborné sociální poradenství pro lidi, kteří se ocitají v krizové situaci
z důvodu blízkosti smrti (nemocní, umírající, jejich blízcí, pozůstalí)
Rozšíření stávající služby domácí hospicové péče poskytované Charitou Hranice
o odborné sociální poradenství zaměřené na pomoc lidem, kteří se ocitají
v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti
Zachování a rozvoj sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním a
osoby s poruchou autistického spektra
Zachování a rozvoj sociální rehabilitace v terénní formě
Podpora rozvoje služby sociální rehabilitace pro osoby s poruchou autistického
spektra
Zajištění služby terénních programů pro osoby žijící v sociálně vyloučených
lokalitách, osoby nacházející se v tíživé životní (sociální) situaci, která je
ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti
Zachování a rozvoj služby terénních programů na území ORP Lipník nad Bečvou
Zachování s rozvoj služby terénních programů na území ORP Lipník nad Bečvou
pro uživatele nealkoholových návykových látek
Zajištění služby azylový dům pro rodiny s dětmi, osamělé rodiče a jednotlivce
ohrožené sociálním vyloučením; zajištění služby sociální rehabilitace
uživatelům služby azylový dům
Zachování služby Azylového domu Venedik č. 1426 a č. 1427, Lipník nad
Bečvou. Zkvalitnění prostředí pro ubytování osob. Budování kapacit návazného
bydlení - bytů při azylovém domě
Zajištění služby Sociální rehabilitace uživatelům azylových domů

Cíl č. 1

Odborné sociální poradenství pro lidi, kteří se ocitají
v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti (nemocní, umírající,
jejich blízcí, pozůstalí)

Opatření 1

Rozšíření stávající služby domácí hospicové péče
poskytované Charitou Hranice o odborné sociální
poradenství zaměřené na pomoc lidem, kteří se ocitají
v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti
Opatření je zaměřeno na rozšíření stávajících služeb Domácí
hospicové péče Charity Hranice
Hospicová péče je zaměřena na pomoc lidem na sklonku života
a s tím související vyrovnávání se s touto skutečností.
Naplněním opatření by tedy bylo pomoženo lidem, kteří se
ocitají v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti, a to jednak
těm, kteří jsou na sklonku života, ale stejně tak těm, kteří jsou
blízkými těchto nemocných a potřebují pomoc se zajištěním
péče a s následným vyrovnáváním se s úmrtím svého blízkého.
1. Zjišťování potřebnosti služby pomocí dotazníkového

Charakteristika opatření
Předpokládaný dopad opatření

Aktivity vedoucí k naplnění

46

opatření

Předpokládaní realizátoři opatření
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady

Finanční zdroje
Hodnotící
indikátory/předpokládané
výstupy

Cíl č. 2
Opatření 2.1
Charakteristika opatření

šetření
2. Zajištění personálního obsazení služby
3. Zajištění vícezdrojového financování
4. Metodické zajištění nově vznikající služby
5. Registrace sociální služby odborné sociální poradenství
6. Propagace nově vzniklé služby
7. Poskytování služby
Charita Hranice
2023-2025
Finanční náklady není v tuto chvíli možné specifikovat
konečnou částkou, předpokládané náklady budou na
personální obsazení, materiální vybavení – kancelář, pohonné
hmoty.
MPSV, granty zaměřené na poskytovatele hospicové péče,
město Lipník
- Zajištění odborné pomoci lidem, kteří se setkávají
s život limitujícím onemocněním, úmrtím, stávají se
pozůstalými
- Počty klientů, kteří využijí službu a jejich spokojenost

Zachování a rozvoj sociální rehabilitace pro osoby s duševním
onemocněním a osoby s poruchou autistického spektra
Zachování a rozvoj sociální rehabilitace v terénní formě
Jediný poskytovatel sociální rehabilitace pro cílovou skupinu
duševně nemocných v oblasti. Úzká provázanost sociální a
zdravotní péče. Sociální část plně hrazena z veřejných zdrojů.

Předpokládaný dopad opatření

Zajištění potřebné péče v krátkém časovém horizontu, pokrytí
potřebnosti.
Aktivity vedoucí k naplnění
1. Zajištění provozních podmínek
opatření
2. Systematické vzdělávání pracovníků
3. Propagace služby
4. Naplňování standardů kvality
Předpokládaní realizátoři opatření Duševní zdraví o.p.s. - Centrum duševního zdraví
Časový horizont
2023 - 2025
Předpokládané finanční náklady
7 558 000 Kč za celou organizaci (320 000 Kč za město Lipník)
Finanční zdroje
MPSV, Olomoucký kraj, Město Přerov, Město Lipník
Hodnotící
indikátory/předpokládané výstupy
- Počet uživatelů služby

Cíl č. 2
Opatření 2.2
Charakteristika opatření

Zachování a rozvoj sociální rehabilitace pro osoby s duševním
onemocněním a osoby s poruchou autistického spektra
Podpora rozvoje služby sociální rehabilitace pro osoby
s poruchou autistického spektra
Opatření směřuje k zajištění služby sociální rehabilitace pro
osoby s poruchou autistického spektra (PAS)
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Předpokládaný dopad opatření

Aktivity vedoucí k naplnění
opatření
Předpokládaní realizátoři opatření
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnotící
indikátory/předpokládané
výstupy

Cíl č. 3

Opatření 3.1
Charakteristika opatření

Cílovou skupinu tvoří osoby s poruchou autistického spektra
v rozmezí od 7 – 64 let. Služba navazuje na sociální službu raná
péče pro osoby s PAS od 1 – 7 let věku.
Osamostatňování klientů v rámci individuálních možností.
Možnost učit se zvládat emoce a nacvičovat běžné sociální
dovednosti a tím se lépe začlenit do majoritní společnosti.
1. Poskytování sociální služby sociální rehabilitace
terénní a ambulantní formou
Jdeme Autistům Naproti z. s.
2023 - 2025
50 000 Kč/ rok pro Lipník nad Bečvou
Dotace KÚ Olomouckého kraje na sociální služby, granty,
nadace a nadační fondy
- Zajištění pravidelného poskytování sociální služby
sociální rehabilitace
- Zvýšený počet klientů přijatých do služby
- Kvantitativní data klientů, kteří dokončili základní,
středoškolské a vysokoškolské vzdělání s Dg dětský
autismus/ respektive Aspergerův syndrom (v rámci
meziresortní spolupráce podpora klienta ve školském
prostředí, zaměřená na sociální začlenění a tudíž i na
úspěšnost celospolečenskou)
- Kvantitativní data těchto klientů ohledně následného
nalezení pracovního místa a jeho udržení
- Kvalita soc. služby v rámci SQ SS (standardů kvality
sociálních služeb

Zajištění služby terénních programů pro osoby žijící v sociálně
vyloučených lokalitách, osoby nacházející se v tíživé životní
(sociální) situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje
z běžné společnosti.
Zachování a rozvoj služby terénních programů na území ORP
Lipník nad Bečvou
Poskytování terénních programů dle § 69 ZSS:
vyhledávání, motivace a aktivizace osob nacházejících se
v tíživé životní (sociální) situaci, pomoc a dlouhodobá podpora
při řešení dluhové situace, pomoc při prosazování práv a
oprávněných zájmů.
V současné době Člověk v tísni, kancelář Hranice, poskytuje
službu terénních programů prostřednictvím tří pracovníků
v celkové výši 2,0 úvazku. V ORP Lipník působí také terénní
pracovník na 1,0 úvazku (dluhový poradce), tento pracovník se
cíleně věnuje řešení dluhové problematiky. Celkem se tedy
jedná o 3,0 úvazku. Rozložení úvazků se řídí aktuální
poptávkou v jednotlivých místech.
Typickými zakázkami v rámci služby terénních programů jsou
mapování dluhové situace, podpora v udržení stávajícího
bydlení, hledání nového bydlení, hledání zaměstnání,
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Předpokládaní realizátoři opatření

doprovody na jednání na úřadech, dopomoc s porozuměním
dokumentům, mapování a zprostředkování dávek, podpora
v komunikaci s dalšími institucemi.
Dluhový poradce se věnuje také mapování dluhové situace a
dále vyhodnocování vhodných kroků: popírání nemravných
pohledávek, zastavování neplatných exekucí, sepisování
insolvenčních návrhů, podpora v průběhu insolvence, podpora
uživatele služeb v uplatňování jeho práv a oprávněných zájmů,
hledání příčin zadlužení a budoucí prevence.
Zachování a rozvoj terénních programů ve výši stávajících
úvazků, případně jejich navýšení dle potřebnosti.
Využití kapacity terénních pracovníků.
Podpora uživatelů služeb terénní programy.
Zvýšení kompetencí uživatelů služby terénní programy.
Zvýšení kvality poskytovaných služeb.
Rozvoj informovanosti o poskytování služby.
Šíření osvěty mezi širokou veřejností o možnostech řešení
dluhové problematiky i běžných záležitostí.
1. Získávání
finančních
prostředků
ve
formě
multizdrojového financování služby.
2. Depistáž zájemců o službu.
3. Poskytování služby terénních programů.
4. Další šíření povědomí mezi veřejností o poskytovaných
službách (články, účast na dnu sociálních služeb,
proklik na informace o službách na webových
stránkách města…)
5. Pravidelné informování partnerů o poskytované službě
prostřednictvím čtvrtletního reportu o činnosti služby
a organizace Člověk v tísni, o.p.s.
6. Další vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků a
pracovníků v sociálních službách.
Člověk v tísni, o.p.s.

Časový horizont

2023 – 2025

Předpokládané finanční náklady

Předpokládané finanční náklady zahrnují především mzdy,
režie a vzdělávání pracovníků.
dotace Olomouckého kraje, granty města Lipník nad Bečvou
- Získání finanční podpory služby ze strany kraje a města
- Zveřejnění článků v Lipenských listech
- Odkaz na služby a kontakty na stránkách města Lipník
nad Bečvou
- Účast na Dni sociálních služeb
- Aktualizace Katalogu poskytovatelů soc. služeb
- Zkvalitňování služby prostřednictvím vzdělávání
sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách

Předpokládaný dopad opatření

Aktivity vedoucí k naplnění
opatření

Finanční zdroje
Hodnotící
indikátory/předpokládané
výstupy

49

Cíl č. 3

Opatření 3.2

Charakteristika opatření

Předpokládaný dopad opatření

Aktivity vedoucí k naplnění
opatření

Předpokládaní realizátoři opatření
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnotící indikátory/
předpokládané výstupy

Zajištění služby terénních programů pro osoby žijící
v sociálně vyloučených lokalitách, osoby nacházející se
v tíživé životní (sociální) situaci, která je ohrožuje vyloučením
nebo vylučuje z běžné společnosti.
Zachování a rozvoj služby terénních programů na území ORP
Lipník nad Bečvou pro uživatele nealkoholových návykových
látek
Opatření směřuje k zachování a rozvoji služby terénní program
KAPPA-HELP, z.s. Cílovou skupinou služby jsou osoby starší 15
let, které jsou ohroženy závislostí na nealkoholových
návykových látkách, osoby již závislé a osoby experimentující.
Sekundární cílovou skupinou jsou příbuzní a osoby blízké
uživatelům návykových látek a pedagogové. Posláním
terénního programu KAPPA-HELP, z.s. je vyhledávat a
kontaktovat uživatele nealkoholových návykových látek v
jejich přirozeném prostředí a poskytovat poradenství a služby
vedoucí ke snižování zdravotních, sociálních a právních rizik
spojených s užíváním drog.
Kapacita: okamžitá kapacita 1 uživatel individuálně a 4
uživatelé při skupinové práci; denní kapacita 15 uživatelů.
Pozitivní dopad na cílovou skupinu drogově závislých osob,
jimž služba pomáhá snižovat zdravotní a sociální rizika spojená
s užíváním návykových látek, zejména přenos infekčních
nemocí mezi uživateli drog, výměnou injekčního materiálu za
čistý a zprostředkováním orientačních testů na infekční
nemoci.
Služba se snaží nenásilnou formou motivovat uživatele ke
změně rizikového chování směrem k bezpečnějšímu užívání a
změně životního stylu vedoucí až k abstinenci.
Opatření se dotýká i osob blízkých uživatelům závislým na
návykových látkách, kterým služba poskytuje informace o
problematice užívání drog a možnostech řešení obtížných
vztahových, sociálních, ekonomických a právních situací, jež s
užíváním drog souvisí.
Opatření má pozitivní dopad také na širokou veřejnost v
oblasti ochrany veřejného zdraví, jelikož se zaměřuje na
shromažďování a likvidaci použitého injekčního materiálu,
čímž snižuje riziko šíření infekčních nemocí.
1. Poskytování sociální služby terénní program
2. Naplňování standardů kvality
3. Zajištění finančních prostředků na provoz služby
4. Zajištění kvalifikovaného odborného personálu
5. Průběžné hodnocení kvality a efektivity služby
KAPPA-HELP, z.s.
2023-2025
2 000 000 Kč/rok
Státní rozpočet, dotace obcí, krajské a ostatní zdroje
-

Naplnění kapacity služby za rok
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Cíl č. 4

Opatření 4.1

Charakteristika opatření

Předpokládaný dopad opatření
Aktivity vedoucí k naplnění
opatření

Předpokládaní realizátoři opatření
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnotící
indikátory/předpokládané výstupy

Zajištění služby azylový dům pro rodiny s dětmi, osamělé
rodiče a jednotlivce ohrožené sociálním vyloučením; zajištění
služby sociální rehabilitace uživatelům služby azylový dům
Zachování služby Azylového domu Venedik č. 1426 a
č.
1427, Lipník nad Bečvou. Zkvalitnění prostředí pro ubytování
osob. Budování kapacit návazného bydlení - bytů při
azylovém domě
Poskytování služeb osobám, které nejsou schopny samy řešit
svoji tíživou životní situaci. Cílem této podpory je opětovné
začlenění do společnosti. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi,
osamělí rodiče s dětmi i jednotlivci nad 18 let. Stabilita
azylového domu, zachování kvality služeb, zajištění
financování. Budování systému návazného bydlení - byty při
azylovém domě.
Stabilní poskytování služby azylového domu a návazného
bydlení.
1. Zachování provozu azylového domu
2. Zajištění dostatečného financování
3. Získání a udržení si kvalitního personálu
4. Nabídka volnočasových aktivit pro děti vedených
pracovníky v sociálních službách
5. Vybudování navazujícího bydlení - bytu při azylovém
domě
ELIM Hranice, o.p.s.
2023 -2025
4 801 000 Kč/rok
Evropské dotace, krajské dotace, příjmy od uživatelů služeb,
dotace město Lipník a ostatní zdroje financování.
-

Obsazenost služby azylového domu
Stabilita obyvatel v prostupném bydlení
Počet lidí odcházejících do vlastního bydlení

Cíl č. 4

Zajištění služby azylový dům pro rodiny s dětmi, osamělé
rodiče a jednotlivce ohrožené sociálním vyloučením; zajištění
služby sociální rehabilitace uživatelům služby azylový dům

Opatření 4.2

Zachování služby sociální rehabilitace pro uživatele azylového
domu Venedik č. 1426 a č. 1427, Lipník nad Bečvou

Charakteristika opatření

Nabídka pracovní terapie pro uživatele azylového domu.
Podpora v návratu na trh práce a resocializace do společnosti.

Předpokládaný dopad opatření

Stabilní poskytování služby sociální rehabilitace, získávání
pracovních návyků, prevence sociálně nežádoucích jevů, získání
a udržení zaměstnání.

Aktivity vedoucí k naplnění
opatření

1. Zachování provozu sociální rehabilitace
2. Zajištění dostatečného financování
3. Získání a udržení si kvalitního personálu
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Předpokládaní realizátoři opatření
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnotící
indikátory/předpokládané výstupy

ELIM Hranice, o.p.s.
2023 -2025
1 270 000 Kč/rok
Evropské dotace, krajské dotace, ostatní zdroje financování.
-

Využitelnost služby
Délka zapojení uživatelů
Počet uživatelů se získaným/dlouhodobě udrženým
zaměstnáním
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
KISSoS

Krajský informační systém sociálních služeb

KUOK

Krajský úřad Olomouckého kraje

KÚ

krajský úřad

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

NZDM

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

OA

osobní asistence

ORP

obec s rozšířenou působností

OSPOD

orgán sociálně-právní ochrany dětí

OSV

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lipník nad Bečvou

PAS

porucha autistického spektra

PS RDM

Pracovní skupina Rodina, děti a mládež

PS SZP

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením

SO ORP

správní obvod obce s rozšířenou působností

ZSS

zákon o sociálních službách
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1
Seznam členů Řídící skupiny
Mgr. Lenka Nevřelová
předsedkyně

město Lipník nad Bečvou

p. Radka Bělunková

město Lipník nad Bečvou

Bc. Naděžda Ciprisová

členka Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Bc. Zuzana Kolářová

Úřad práce ČR

Mgr. Jarmila Musilová

členka Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Mgr. Táňa Musilová

členka Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Ing. Kristýna Vozáková

Úřad práce ČR
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Příloha č. 2

Seznam členů pracovních skupin
PS RDM

PS SZP

Mgr. Táňa Musilová (manažer PS)

Mgr. Lenka Nevřelová (manažer PS)

město Lipník nad Bečvou

město Lipník nad Bečvou

Bc. Lenka Koubková

Bc. Lenka Koubková

Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu

Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu

Olomouc

Olomouc

Mgr. Ivana Smětalová

Mgr. Ivana Smětalová

KAPPA – HELP, z.s.

KAPPA – HELP, z.s.

Mgr. Martina Shaw

Mgr. Martina Shaw

KAPPA – HELP, z.s.

KAPPA – HELP, z.s.

Mgr. Diana Hlubková

Mgr. Diana Hlubková

KAPPA – HELP, z.s.

KAPPA – HELP, z.s.

Mgr. Jitka Precektorová

Mgr. Jitka Precektorová

KAPPA – HELP, z.s.

KAPPA – HELP, z.s.

Mgr. Lenka Řezníčková

Bc. Kateřina Mozrová

Centrum pro rodinu a děti, z. s.

Centrum duševního zdraví

Bc. Ema Homolová

Bc. Petra Šustalová

Středisko sociální prevence Olomouc – Poradna

Charita Hranice

pro rodinu Přerov
Mgr. Jana Zbožínková

Mgr. Jana Zbožínková

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

Bc. Monika Pazderová

Mgr. Martina Václavíková

SOS Kompas Přerov

Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o.

Martina Olšová, DiS.

p. Yvona Janotová

Charita Hranice

Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o.

Bc. Monika Kubjátová

Bc. Monika Kubjátová

Andělé Stromu života p.s.

Andělé Stromu života p.s.

Pavlína Trpáková

Marta Mádrová

Obec Veselíčko

Obec Bohuslávky
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MUDr. Eva Štěpánová

Jaroslava Stejskalová

Obec Dolní Újezd

Obec Bohuslávky

Ing. Jana Skopalová

Jana Valentová

Obec Lhota

Obec Dolní Újezd

Bc. Radek Hanák

Martin Engl

Elim Hranice, o.p.s.

Obec Osek nad Bečvou

Bc. Naděžda Ciprisová

Pavlína Trpáková

město Lipník nad Bečvou

Obec Veselíčko

Ing. Miloslav Jančík

Bc. Naděžda Ciprisová

Obec Soběchleby

město Lipník nad Bečvou

Marcela Volfová

Jarmila Malá

Obec Soběchleby

město Lipník nad Bečvou

Mgr. Ondřej Vlček

Jaroslav Nádvorník

Město Lipník nad Bečvou

město Lipník nad Bečvou

Bc. Pavla Jemelková

Šárka Výkrutová

OSV

Obec Soběchleby
Ing. Jana Skopalová
Obec Lhota
Ing. Miloslav Jančík
Obec Soběchleby
Mgr. Ondřej Vlček
Město Lipník nad Bečvou
Bc. Pavla Jemelková
OSV
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Příloha č. 3

Pravidla pro přijímání změn Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku
pro roky 2023 - 2025

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipensku pro roky 2023 - 2025 (dále jen Střednědobý
plán 2023 - 2025) je zpracován metodou střednědobého plánování a je živým dokumentem, který
reaguje na aktuální změny ve struktuře stávajících služeb v souladu s vývojem potřeb jejich uživatelů.
Pro zajištění transparentnosti je potřebné zajistit možnost vstupu nových či transformovaných služeb
nebo subjektů, ale i zaznamenání utlumovaných či rušených služeb. Existuje možnost objevení se
akutní potřeby, a tím pádem nutnost doplnění cílů pro rozvoj sociálních služeb. Střednědobý plán
2023 - 2025 je rozvojovým strategickým dokumentem obce a pružně reaguje na potřeby dané obce.

I. Obecná pravidla

a) Potřeba změn Střednědobého plánu 2023 – 2025 vyplývá z několika skutečností:


žádný plán realizace nevychází přesně tak, jak se naplánoval,



v průběhu času lze odůvodněně předpokládat změny ve struktuře stávajících poskytovatelů a
jejich služeb na základě zjištěné potřebnosti služby,



možnost vstupu nových služeb či subjektů,



útlum nebo zrušení stávajících služeb či subjektů,



existuje možnost objevení se akutní potřeby a tím potřeba doplnění cílů pro rozvoj sociálních
služeb,



existuje možnost reagovat na finanční a další kapacity, které v průběhu platnosti Střednědobého
plánu 2023 – 2025 vyvstanou.

b) Návrh na změnu Střednědobého plánu 2023 – 2025 může předložit:


poskytovatel sociálních služeb,



členové pracovních skupin nebo Řídící skupiny,



další osoba, která o to projeví zájem.

c) Navrhovatel doručí písemně návrh změny Střednědobého plánu 2023 – 2025 na Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lipník nad Bečvou.
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d) O návrzích změn Střednědobého plánu 2023 – 2025 jedná Sociální komise zpravidla 1x ročně.
e) Žádost se všemi náležitostmi je nutné předložit nejpozději tři měsíce před termínem podání
žádosti na Olomoucký kraj o změnu jednotek v síti nebo zařazení nové služby do sítě.
f)

Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

g) Sociální komise je povinna neprodleně předložit návrh změn Střednědobého plánu 2023 - 2025
do orgánů města Lipník nad Bečvou k projednání.
h) Navrhovatel bude vyrozuměn Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lipník
nad Bečvou do 15 pracovních dnů od rozhodnutí v orgánech obce.

II. Přijetí nových typů registrovaných služeb
u stávajících poskytovatelů nebo nového poskytovatele sociálních služeb

a) Změna cílů
Při potřebě změny cílů ve Střednědobém plánu 2023 – 2025 je potřeba předložit návrh změny včetně
popisu cíle a zdůvodnění potřebnosti řešení dle přílohy těchto Pravidel.
Tímto není dotčeno právo Sociální komise nebo orgánů obce vyžádat si i další podklady nutné
k posouzení žádosti.

b) Zařazení nových služeb
V případě žádosti o zařazení nové sociální služby do Střednědobého plánu 2023 - 2025, předkladatel
doloží návrh na zařazení nové sociální služby, včetně zdůvodnění potřebnosti dle přílohy těchto
Pravidel.
Tímto není dotčeno právo Sociální komise nebo orgánů obce vyžádat si i další podklady nutné
k posouzení žádosti

Příloha Pravidel pro přijímání změn Střednědobého plánu 2023 - 2025
Cíl č.

Opatření č.
Charakteristika opatření
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Předpokládaný dopad

Aktivity vedoucí k naplnění opatření

Předpokládaní realizátoři opatření

Časový horizont

Předpokládané finanční náklady

Finanční zdroje

Hodnotící indikátory/předpokládané výstupy
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Příloha č. 4

Vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku pro roky 2020
– 2022
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipensku pro roky 2020 – 2022 obsahuje 17 opatření.

Přehled cílů a opatření PS RDM

Cíl č. 1

Opatření 1.1
Cíl č. 2

Opatření 2.1
Cíl č. 3
Opatření 3.1
Cíl č. 4
Opatření 4.1

Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, u kterých je
ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace,
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další
rizika ohrožení vývoje
Zachování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na území SO ORP
Lipník
Zajištění sociálně aktivizačních a terapeutických služeb pro rodiny s dětmi, u
kterých je ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých
existují další rizika ohrožení vývoje
Podpora rozvoje Centra pomoci pro rodiny (v péči orgánu sociálně-právní
ochrany dětí)
Snížení výskytu sociálně patologických jevů aktivitami zaměřenými na děti,
rodinu a mládež
Zachování provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
Poskytování odborného poradenství
Zachování Centra pomoci a bezpečí – KAPPA – HELP, z.s.

Přehled cílů a opatření PS S a ZP

Cíl č. 1

Opatření 1.1
Opatření 1.1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.2.1
Cíl č. 2

Opatření 2.1

Zajištění ambulantních a terénních forem sociálních služeb pro osoby se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Zachování pečovatelské služby na území ORP Lipník nad Bečvou
Rozvoj pečovatelské služby na území ORP Lipník nad Bečvou
Zachování osobní asistence na území ORP Lipník nad Bečvou
Podpora rozvoje osobní asistence na území ORP Lipník nad Bečvou
Zajištění ambulantní služby pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu
věku nebo chronického duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
Zachování denního stacionáře pro osoby, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku nebo chronického duševního onemocnění na území
ORP Lipník nad Bečvou
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Cíle a opatření společné pro obě pracovní skupiny

Cíl č. 1
Opatření 1.1
Opatření 1.1.1
Cíl č. 2

Opatření 2.1
Opatření 2.2
Cíl. č. 3

Opatření 3.1
Opatření 3.2
Cíl č. 4

Opatření 4.1
Opatření 4.2

Podpora a rozvoj paliativní péče (zdravotní a sociální služby v terénní formě)
pro všechny věkové kategorie, včetně podpory pečujících a pozůstalých osob
Zachování mobilní hospicové péče na území ORP Lipník nad Bečvou
Rozšíření mobilní hospicové péče na území ORP Lipník nad Bečvou
Zajištění ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby
Příprava podkladů pro vznik Centra denních služeb pro postižené s více vadami
ve věku od 14 do 40 let
Zřízení Centra denních služeb pro postižené s více vadami ve věku od 14 do 40
let
Zajištění služby terénních programů pro osoby žijící v sociálně vyloučených
lokalitách, osoby nacházející se v tíživé životní (sociální) situaci, která je
ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti
Zachování služby terénních programů na území ORP Lipník nad Bečvou
Zachování služby terénních programů na území ORP Lipník nad Bečvou pro
uživatele nealkoholových návykových látek
Zajištění služby azylový dům pro rodiny s dětmi, osamělé rodiče a jednotlivce
ohrožené sociálním vyloučením; zajištění služby sociální rehabilitace
uživatelům služby azylový dům
Zachování a zkvalitňování provozu Azylových domů Venedik č. 1426 a č. 1427,
Lipník nad Bečvou, navazující bydlení
Zajištění služby Sociální rehabilitace uživatelům azylových domů

Plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku pro roky 2020 – 2022 je průběžně
sledováno a vyhodnocováno OSV. Výstupy z vyhodnocení předkládány Sociální komisi jako Řídící
skupině.

Průběžné naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících
na Lipensku pro roky 2020 – 2022
ROK 2020
Název pracovní skupiny
Rodina, děti a mládež
Senioři a osoby se zdravotním
postižením
Cíle společné pro obě pracovní
skupiny
Procentuální míra plnění

Naplňování opatření
Naplněno
Rozpracováno
Nenaplněno
2
2
0

Opatření
celkem
4
5

3

2

0

8

6

1

1

100 %

65%

29%

6%
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ROK 2021
Název pracovní skupiny

Naplňování opatření
Naplněno
Rozpracováno
Nenaplněno

Opatření
celkem

Rodina, děti a mládež

4

4

0

0

Senioři a osoby se zdravotním
postižením

5

4

1

0

Cíle společné pro obě pracovní
skupiny

8

5

1

2

100 %

76%

12%

12%

Procentuální míra plnění
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Zdroje
Český statistický úřad Praha
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú.
HRUŠKA, L.; HRUŠKOVÁ, A.; a kol. (2019) Metodická příručka pro plánování sociálních služeb obcí s
obecním úřadem v Olomouckém kraji – Specifická část. Ostrava: ACCENDO – Centrum pro vědu a
výzkum, z. ú.
OSV
KISSoS
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