
Důvodová zpráva:

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (dále jen Plán) je výsledkem procesu komunitního 
plánování sociálních služeb metodou komunitní práce.  Podstatou komunitního plánování je 
zjišťování potřeb zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů sociálních služeb. Je 
založeno na dialogu, vyjednávání a plánování sociálních služeb tak, aby odpovídaly místním 
potřebám, byly poskytovány efektivně a všichni zúčastnění měli možnost participovat. 

Jaký má komunitní plánování pro obec přínos:
 zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, 

zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl 
občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování 
řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci,

 podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě 
a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje,

 umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití,
 zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, 

aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální 
odlišnosti,

 zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen 
na takové služby, které jsou potřebné.

Co Plán obsahuje:
 popis a analýzu existujících zdrojů (soupis a popis státních, obecních i nestátních 

poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících služeb - zejména: zdravotnictví, školství, 
pracovní příležitosti, volný čas, možnosti práce dobrovolníků, možnosti sousedské 
výpomoci),

 statistické, sociologické, demografické údaje, apod. (např. věkové složení obyvatel 
regionu, porodnost a úmrtnost, prognózy demografického vývoje),

 popis a analýzu existujících přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb,
 představu budoucnosti sociálních služeb - stanovení priorit a cílů rozvoje služeb,
 časový plán postupu prací a zásady, které je třeba při zpracování a naplňování plánu 

dodržet,
 způsob, jakým budou jednotliví účastníci na místní úrovni zapojeni do vytváření 

a naplňování komunitního plánu - stanovení podílů odpovědnosti a závazků jednotlivých 
účastníků,

 způsob, jakým bude Plán sledován, vyhodnocován a případně měněn.

Do komunitního plánování jsou zapojeny a bývají přizvány také další místní organizace, 
i zájmové skupiny, kterých se poskytování sociálních služeb dotýká (např. veřejné instituce, 
nemocnice, úřad práce, školy, neziskové organizace či policie).

Plán obsahuje jednotlivé cíle a opatření pro pět nejohroženějších skupin obyvatel - senioři, 
osoby se zdravotním postižením, rodiny, děti a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a etnické menšiny. 
Mezi nejvýznamnější cíle Plánu patří například udržitelnost stávajících terénních 
a ambulantních sociálních služeb, zkvalitnění a rozvoj pečovatelské a ošetřovatelské služby, 
udržitelnost stávajících pobytových sociálních služeb, zajištění provozu domova pro seniory, 
zajištění služeb pro osoby společensky nepřizpůsobivé, a další.



Povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb má dle ustanovení 
§ 95 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
pouze kraj. Obec tuto povinnost nemá. Město Přerov však započalo s plánováním 
sociálních služeb již v roce 2003 a v roce 2007 vznikl první koncepční dokument –
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro období let 2007 – 2010. 
Poté vznikl navazující dokument – II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě 
Přerov pro období let 2011- 2015.

Dle § 92 písm. d) zákona o sociálních službách obecní úřad obce s rozšířenou působností 
na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje 
činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování 
osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem. Zákon však 
nespecifikuje podobu koordinace. Kraj doporučuje ORP, aby v rámci koordinace 
plánovaly a zpracovávaly Plány pro celá svá území ORP.

Města s obecním úřadem obce s rozšířenou působností v rámci Olomouckého kraje:
 Uničov, Konice, Jeseník, Lipník nad Bečvou, Litovel, Šternberk – plánují na ORP. Jedná 

se však o města, která jsou v jiné situaci jako Přerov – nemají dostatečnou síť sociálních 
služeb na území města a snaží se jí ve spolupráci s ostatními takto zajistit.

 Olomouc – bude od roku 2016 plánovat na území ORP 
 Prostějov – plánuje pouze na území města, nechystají změnu.
 Mohelnice – jejich plán skončil v roce 2009, nyní chystají do orgánů města, zda a jak 

budou nadále plánovat – plánují neformálně.
 Hranice – nemají samostatný dokument na komunitní plánování sociálních služeb – mají 

zahrnuto ve strategickém plánu rozvoje města.

V současné době není vypsaný žádný dotační program na podporu procesu komunitního 
plánování, který bychom mohli využít (bude vypsaný pravděpodobně v červenci           
2015 – pro nás pozdě).

Aktuální Plán města Přerova v tomto roce končí a s ohledem na složitý a časově náročný 
proces přípravy plánu navazujícího je nutné posoudit skloubení zákonné povinnosti ORP
(povinnost koordinovat sociální služby na celém správním území) a doporučení kraje ve 
smyslu plánování sociálních služeb na celém území ORP. 

Ve smyslu rozsahu komunitního plánování sociálních služeb se nabízí dvě základní varianty 
dalšího plánování:

1. Plánování sociálních služeb pouze na území obce a zpracování navazujícího Plánu 
pouze pro území obce.

Zákonnou koordinaci sociálních služeb na území ORP je možné zajistit mimo Plán. 
Koordinaci již částečně realizujeme účastí na jednáních MAS Partnerství Moštěnka 
a komunikací s obcemi za účelem zjišťování finanční spoluúčasti na poskytování sociálních 
služeb na území ORP.  



Výhody :
 organizačně jednodušší - podobu Plánu, zásadní změny a roční akční plány schvaluje 

Zastupitelstvo města Přerova. Budeme-li plánovat na území celé ORP, měli by se 
k Plánu vyjadřovat všechna zastupitelstva jednotlivých obcí – velmi dlouhá a 
koordinačně a časově náročná záležitost,

 zákonná povinnost města Přerova jako ORP ve smyslu zajistit koordinaci bude 
zachována – koordinaci je možné zajistit souběžně s komunitním plánováním,

 obce v rámci ORP mají povinnost sdělovat potřebné informace pouze kraji, obecnímu 
úřadu ORP nemají povinnost sdělovat, vyžádání potřebných podkladů bude dle 
dosavadní praxe složité,

 odpadne proces vyjednávání a administrace uzavírání smluv o partnerství s obcemi 
v rámci ORP. 

2. Plánování sociálních služeb na celém území ORP Přerov a zpracování Plánu pro celé 
území ORP Přerov.

Plánování sociálních služeb na celém území ORP nemáme zákonem uloženo. V rámci 
přípravy Plánu (i v případě, že budeme plánovat pouze na území města) je nutné zpracovat 
sociálně demografickou analýzu a výzkum potřebnosti sociálních služeb, přičemž výzkum je 
nutné zadat zpracovat specializované dodavatelské firmě. Není vyloučeno, že obce v rámci 
ORP nebudou mít zájem se finančně ani osobně podílet na tomto výzkumu. Většina obcí 
s rozšířenou působností v rámci kraje plánuje sociální služby také prozatím pouze na území 
svých měst. 

Výhody:
 zabezpečené relevantní zjišťování potřebnosti všech obcí ORP jako podklad pro 

určování sítě sociálních služeb na území kraje.

Nevýhody:
 finanční, koordinační, časová náročnost, 
 ke všem změnám a návrhům v plánu by se musela vyjadřovat všechna zastupitelstva 

zapojených obcí. Obce však nemají povinnost spolupracovat s ORP, mají však 
povinnost sdělovat informace kraji,

 personální zajištění.

U obou variant je nutné počítat s tím, že bude nutné zpracovat sociálně demografickou 
analýzu a výzkum potřebnosti sociálních služeb. Předpokládaná orientační částka
dle předběžného průzkumu je cca 100 000,- Kč. Odbor sociálních věcí a školství má 
na položku komunitního plánování na rok 2015 vymezenou částku 30 000,- Kč. 
Každoročně bude pravděpodobně nutné také zpracovávat Akční plán rozvoje sociálních 
služeb s platností 1 rok, který bude podkladem pro „krajskou“ síť sociálních služeb.

Pro nastavení nového plánovacího období v oblasti sociálních služeb využil odbor sociálních 
věcí a školství metodické podpory Střediska rozvoje sociálních služeb Jeseník, o.p.s., které 
realizuje projekt na podporu komunitního plánování sociálních služeb v rámci Olomouckého 
kraje. 



Metodikem byl navržen následující harmonogram prací:
1. SWOT analýza a současně vyhodnocení stávajícího komunitního plánování sociálních 

služeb včetně cílů a opatření,
2. předložení orgánům města záměr: zachování plánování sociálních služeb pouze na území 

města a koordinaci zajistit samostatně nebo plánovat na celém území ORP,
3. aktualizace základních dokumentů střednědobého plánování sociálních služeb – jednací 

řád, organizační struktura, doplnění institutu každoroční aktualizace sítě sociálních služeb 
a vymezení kompetencí jednotlivých subjektů, 

4. vypracování sociálně demografické analýzy,
5. vypracování výzkumu potřebnosti sociálních služeb – doporučeno zadat zpracování 

dodavatelskou firmou, pro komplexní baterii informací souběžně využít informace 
ze strategických dokumentů MAS (místních akčních skupin), realizovat např. dotazníková 
šetření, anketu na webu města apod., vypracovat analýzu potřeb poskytovatelů sociálních 
služeb, analýzu toku finančních prostředků do sítě sociálních služeb,

6. fáze tvorby cílů a opatření do následného Plánu + připomínkovací proces,
7. samostatná tvorba sítě sociálních služeb + připomínkovací proces.

Bylo doporučeno časové období Plánu na období 2016-2019, aby časový rozsah navazoval 
na krajské plánování, dále pak realizovat Plány tříleté. 

Novým možným institutem je samostatný dokument  - Akční plán sociálních služeb, který 
bude mít dílčí roční aktualizace.

K uvedenému usnesení se Zastupitelstvu města Přerova předkládá ke schválení i návrh 
rozpočtového opatření k pokrytí nákladů zpracování potřebných analýz.


