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1. Základní údaje o organizaci 

 
Název: Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace (dále jen SSP 

Olomouc) 

Sídlo: Olomouc, Na Vozovce 26, PSČ: 779 00 

IČ: 75004437 

Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ: 779 11, IČ: 60609460 

 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zajišťování 

činností v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 Základním předmětem činnosti SSP Olomouc je poskytování sociálních služeb: 

 telefonická krizová pomoc, 

 krizová pomoc, 

 intervenční centra, 

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

 odborné sociální poradenství. 

 

Dále je základním předmětem činnosti organizace zajišťování následujících činností 

zařízení sociálně-právní ochrany: 

 zařízení odborného poradenství při péči o děti, 

 zařízení sociálně výchovné činnosti, 

 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

 výchovně rekreační tábory, 

 zařízení pro výkon pěstounské péče. 
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2. Přehled o činnosti 

 
SSP Olomouc poskytuje na základě rozhodnutí o registraci ze dne 23.8.2007, resp. ze dne 

12.8.2009, vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje v souladu s ust. § 78 odst. 2 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tyto sociální 

služby: 

 odborné sociální poradenství, 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

 telefonická krizová pomoc, 

 krizová pomoc, 

 intervenční centra. 

  

SSP Olomouc je organizačně rozčleněno na 2 odborné úseky – pobytový úsek (dále jen 

PÚ), poradensko-terapeutický úsek (dále jen PTÚ) – a ekonomicko-provozní úsek (dále 

jen EPÚ), který zajišťuje plynulý chod SSP Olomouc a provoz zařízení pro výkon pěstounské 

péče zřizovaných Olomouckým krajem, soustředí se na personální zdroje, vytváří materiální 

a provozně technické podmínky pro výkon práce a plnění úkolů odborných zaměstnanců 

v rámci poskytování sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. Činnost všech úseků 

SSP Olomouc je vzájemně propojena tak, aby byl zajištěn plynulý provoz celého zařízení. 

 

PÚ se věnuje zejména poskytování pobytové formy sociální služby krizová pomoc. 

Pracovníci PÚ mají také ve své náplni poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež.  

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí PÚ zajišťuje provoz zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, dále provoz zařízení sociálně výchovné činnosti a realizuje výchovně 

rekreační tábory. 

 

PTÚ poskytuje sociální služby ambulantní či terénní formou, a to: 

 odborné sociální poradenství, 

 telefonickou krizovou pomoc, 

 intervenční centra a 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
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V oblasti sociálně-právní ochrany dětí se PTÚ věnuje odbornému poradenství pro péči o děti, 

sociálně výchovným činnostem a rodinám ze zařízení pro výkon pěstounské péče po stránce 

odborné.  

 

V druhé polovině roku 2009 začalo SSP Olomouc používat nové logo znázorňující uživatele 

sociálních služeb a dalších činností jako čtverce různé velikosti, tvarů a barev vyjadřující 

jejich věkovou rozdílnost s různorodou škálou problémů, které způsobily rozpad celistvé 

mozaiky (rodiny, sociálního prostředí). SSP Olomouc zde vystupuje jako subjekt nabízející 

své služby těmto „čtvercům“ tak, aby došlo k opětovnému a pro všechny dílky přijatelnému 

zcelení jejich vazeb a vztahů. 

 

Dva typy nového loga SSP Olomouc: 

 

               
 

 

Od nového loga SSP Olomouc bylo odvozeno i logo Linky důvěry Olomouc, které znázorňuje 

uživatele sociální služby telefonická krizová pomoc, tedy člověka ocitajícího se v krizové 

situaci, volajícího o pomoc (zvlněný vzduch). 

 

Logo Linky důvěry Olomouc: 
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V roce 2009 jsme zahájili propagační kampaň služeb poskytovaných v SSP Olomouc, a to 

zejména formou vytvoření a distribuce nových letáků představujících jak celé zařízení, tak i 

jednotlivé služby.  

 
3. Sociální služby poskytované SSP Olomouc 

 

3.1 Odborné sociální poradenství 

 

„Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat.“ 

                             Orison Swett Marden 

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno podle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, v platném znění. 

Sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství 

osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Zaměřuje se zejména na řešení 

vzájemných vztahů mezi rodiči a dětmi. 

Sociální poradenství je realizováno formou individuálních konzultací s jednotlivými členy 

rodiny i s rodinou jako celkem. V případě potřeby jsou uživatelům služby poskytnuty kontakty 

na další psychosociální služby. 

Služba je poskytována bezplatně. 

Služba odborné sociální poradenství nabízí: 

 poskytování informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace 

 řešení základních právních otázek souvisejících s výchovou dětí 

 poskytování sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů 

 pomoc při obstarávání osobních záležitostí 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 

Cíle odborného sociálního poradenství jsou: 

 zabránit sociálnímu vyloučení uživatele 
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 navázat kontakty s přirozeným sociálním prostředím 

 zmírnit nežádoucí projevy chování a jednání dětského uživatele 

 zefektivnit komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny 

 zlepšit celkovou rodinnou situaci 

Odborné sociální poradenství je poskytováno: 

 osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci 

 osobám ohroženým společensky nežádoucími jevy (šikana, sexuální zneužívání, 

toxikomanie, alkoholismus, sociální vyloučení atd.) 

 rodinám se vztahovými problémy 

 dětem s poruchami chování, hyperaktivitou a poruchami pozornosti 

 
 

 

 

 

 

 

 

Službu odborné sociální poradenství vyhledávali v roce 2009 nejčastěji uživatelé 

z úplných rodin. 
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Službu odborné sociální poradenství využilo v roce 2009 178 uživatelů. Nejčastěji se jednalo 

o uživatele ve věkovém rozmezí 27 - 64 let. 

 

 
 

V roce 2009 pocházelo nejvíce uživatelů odborného sociálního poradenství z okresu 

Olomouc. 
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Služba je realizována v prostorách Střediska sociální prevence Olomouc, p. o., Na Vozovce 

26, Olomouc, na poradensko-terapeutickém úseku. 

 

Pracovní tým tvoří sociální pracovnice, speciální pedagog – etoped a psychologové s 

psychoterapeutickým výcvikem. 

 

Co přinesl rok 2009? 

V roce 2009 došlo k personálním změnám na pozicích sociální pracovnice a speciálního 

pedagoga – etopeda. Mgr. Pavlínu Kupkovou nahradila Mgr. Tereza Matoušková a Mgr. 

Lenku Slaměníkovou zastupuje po dobu mateřské a rodičovské dovolené Mgr. Eva 

Lokvencová. 

V roce 2009 vznikly nové propagační materiály představující služby, které poskytuje 

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace. 

Dále proběhlo několik supervizí pod vedením zkušeného psychologa Mgr. Davida Dohnala.  

Co připravujeme v roce 2010? 

V roce 2010 proběhne několik přednášek na vybraných základních školách v Olomouckém 

kraji. Cílem přednáškové činnosti je seznámení dětí a pedagogů se službami, které Středisko 

sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, nabízí. Přednášet na vybraných 

školách budou sociální pracovnice a etopedka. 

I nadále budou v roce 2010 pracovníci odborného sociálního poradenství pravidelně 

supervidováni. 
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3.2 Linka důvěry Olomouc  

 

„Slyšet neznamená poslouchat.“ 

neznámý autor 

 

Sociální službu telefonická krizová pomoc podle §55 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, v platném znění, poskytovalo v roce 2009 Na Lince důvěry Olomouc 16 

pracovníků. 

 

Linka důvěry Olomouc je dostupná na telefonním čísle 585 414 600 v pracovní dny od 16:00 

hod. do 6:00 hod, o víkendech a ve svátky  non-stop. Služba je poskytována nejen 

prostřednictvím telefonu, ale i prostřednictvím chatu na stránkách o.s. InternetPoradna 

Olomouc.cz http://elinka.iporadna.cz/, a to v úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:30 hod. a od 

20:00 hod. do 22:00 hod. a v neděli od 20:00 hod. do 22:00 hod. Služba je poskytována na 

pracovišti s utajenou adresou. 

 

Služba je poskytována dětem i dospělým za cenu běžného telefonického hovoru či připojení 

k internetu.  

 

Kdo na Linku důvěry Olomouc volá? 

 ten, kdo utrpěl životní ztrátu 

 ten, kdo se cítí osamělý 

 ten, kdo je nemocný 

 ten, kdo má rodinné nebo partnerské problémy 

 ten, kdo pomýšlí na sebevraždu 

 ten, kdo se obává velké změny ve svém životě 

 ten, kdo má strach 

 ten, kdo prožívá těžké životní chvíle 

 

Co Linka důvěry Olomouc volajícímu nabízí? 

 anonymitu 

 snadnou dostupnost 

 emocionální podporu 

 pocit bezpečí 
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 uvolnění emocí 

 aktivní naslouchání 

 pomoc získat nadhled 

 provázení těžkou chvílí 

 aktivizaci vlastních schopností 

 pomoc při hledání řešení situace 

 

Aktivity Linky důvěry Olomouc v roce 2009 

 

Dne 29.4.2009 se dva pracovníci Linky důvěry Olomouc zúčastnili cvičení složek 

Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje s názvem „Vlak“. Pracovníci LD 

Olomouc zajišťovali činnost informační krizové linky pro známé a příbuzné obětí 

simulovaného vlakového neštěstí. Linka byla zřízena v prostorách Operačního informačního 

střediska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Z vyhodnocení celého cvičení 

pořadateli vyplývá, že využití LD Olomouc v případě zřízení krizové linky se jeví jako 

prospěšné a LD Olomouc byla požádána o další spolupráci v případě mimořádných událostí. 

 

Pracovníci Linky důvěry Olomouc se účastnili třech společných intervizích setkání případově 

zaměřených na práci s uživateli služby telefonická krizová pomoc. 
 
Linka důvěry Olomouc v číslech 

 

V roce 2009 se na Lince důvěry Olomouc uskutečnilo 1989 kontaktů. Za kontakt je 

považován hovor, chat, zazvonění, zavěšení, zneužití, omyl, profesní kontakt, podaná 

informace, testovací hovor a mlčení.  

 

Z celkového počtu 1989 kontaktů bylo uskutečněno 331 chatů. Chat využívá především 

mladší generace, pro kterou je tento způsob rozhovoru přirozenější, anonymnější, 

bezpečnější a finančně dostupný. Průměrná délka jednoho chatového hovoru v roce 2009 

byla 55 min.  
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Struktura kontaktů v roce 2009
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Kontakty v roce 2009
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Z následujícího grafu je zřejmé, že služeb Linky důvěry Olomouc využívají převážně ženy. 

Mezi hlavní témata, se kterými se volající obracejí na Linku důvěry Olomouc, patří 

partnerské a rodinné problémy, psychiatrické problémy, zejména sebepoškozování a 

sebevražedná tématika. 
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Struktura kontaktů podle pohlaví
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Oproti roku 2008 byl na Lince důvěry Olomouc v roce 2009 zaznamenán výrazný nárůst 

hovorů, a to zejména v druhé polovině roku. 

Srovnání roku 2008 a 2009
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V roce 2009 narostl počet zazvonění a zavěšení. Může se jednat o situace, kdy se uživatelé 

teprve odhodlávají se někomu se svým problémem svěřit a nakonec odvahu ztratí nebo kdy 

zkoušejí, jestli je linka důvěry v provozu. Také se stává, že uživatel má pocit, že může mluvit 
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pouze např. se ženou nebo s mladým člověkem a v telefonu se mu neozve požadovaný typ 

pracovníka a tak raději zavěsí. 

Zazvonění a zavěšení v průběhu roku
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Služba poskytovaná Linkou důvěry Olomouc byla v roce 2009 využívána nejvíce v neděli. 
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Co připravujeme v roce 2010? 

 

V roce 2010 plánujeme propagační kampaň založenou na distribuci nových propagačních 

materiálů Linky důvěry Olomouc. 
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V rámci péče o pracovníky Linky důvěry Olomouc a tím i zkvalitňování poskytované služby 

uživatelům plánujeme vytvořit ucelený systém vzdělávání a nový model supervizí a intervizí. 

 

3.3 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

 
 

    „Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se 

nejprve, zda to není něco, co byste měli změnit u sebe.“                                                  

         Carl Jung 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány podle §65 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

 

Služba je poskytována bezplatně formou individuální a skupinové práce s rodinným 

systémem.  

 

Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízí: 

 výchovně vzdělávací a aktivizační činnost 

 podporu, nácvik a upevňování rodičovských kompetencí 

 nácvik správného vedení a celkového chodu domácnosti 

 podporu a nácvik sociálních dovedností 

 

Cíle sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou: 

 řešení vzájemných vztahů mezi rodiči a dětmi 

 řešení rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů 

 oslabení rizik ohrožujících vývoj dětí nebo tato rizika eliminovat 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou určeny: 

 rodinám s dítětem/dětmi 

 dětem týraným, zneužívaným či zanedbávaným 

 rodinám se vztahovými problémy 

 dětem ohroženým sociálně patologickými jevy 
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 rodinám s dětmi, kterým je poskytována služba krizová pomoc ve Středisku sociální 

prevence Olomouc, příspěvkové organizaci 

 pěstounským rodinám ze zařízení pro výkon pěstounské péče Olomouckého kraje 

 

 
 

V roce 2009 využilo sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi 191 uživatelů, z toho 54% 

žen a 46% mužů. 

 

 
Graf zobrazuje rozložení nově příchozích uživatelů sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi v roce 2009. 
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Co přinesl rok 2009? 

V roce 2009 došlo k personálním změnám na pozicích sociální pracovnice a speciálního 

pedagoga – etopeda. Mgr. Pavlínu Kupkovou nahradila Mgr. Tereza Matoušková a Mgr. 

Lenku Slaměníkovou zastupuje po dobu mateřské a rodičovské dovolené Mgr. Eva 

Lokvencová. 

Proběhlo setkání s pěstounskými rodinami ze zařízení pro výkon pěstounské péče 

Olomouckého kraje. Setkání se zúčastnil psycholog, se kterým mohli pěstouni konzultovat 

případné výchovné problémy. 

Vznikly nové propagační materiály představující služby, které poskytuje Středisko sociální 

prevence Olomouc, příspěvková organizace. 

Dále proběhlo několik supervizí pod vedením zkušeného psychologa Mgr. Davida Dohnala.  

 

Sociální služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je od 15.5.2009 realizována 

v rámci tzv.  Individuálního projektu Olomouckého kraje „Zajištění dostupnosti vybraných 
sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)“  v rámci Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a 

státním rozpočtem České republiky. 

Co připravujeme v roce 2010? 

V roce 2010 proběhne několik přednášek na vybraných základních školách v Olomouckém 

kraji. Cílem přednáškové činnosti je seznámení dětí se službami, které Středisko sociální 

prevence Olomouc, příspěvková organizace, nabízí. Přednášet na vybraných školách budou 

sociální pracovnice a etopedka. 

I nadále budou v roce 2010 pracovníci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

pravidelně supervidováni. 

 

Také v roce 2010 jsou naplánována setkání s pěstounskými rodinami ze zařízení pro výkon 

pěstounské péče Olomouckého kraje. 
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3.4 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Olomouc 

 
 

„Ve chvíli, kdy se lidé rozhodou čelit problému, zjistí,  

že jsou mnohem schopnější vyřešit ho, než si mysleli.“ 

Paulo Coelho 

 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Olomouc poskytuje sociální 

službu intervenční centra podle §60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění. 

 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Olomouc (IC Olomouc) je 

dostupné uživatelům této služby v pracovní dny, a to v pondělí a ve středu od 7:30 hod. do 

12:00 hod., od 12:30 hod. do 17:00 hod., v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7:30 hod. do 12:00 

hod., od 12:30 hod. do 15:30 hod. Služba je poskytována ambulantní formou ve   Středisku 

sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizaci. Terénní forma sociální služby je 

realizována a nabízena uživatelům vyššího věku, nemocným a zraněným v důsledku 

domácího násilí, zdravotně postiženým a také uživatelům z obtížně dostupných lokalit 

Olomouckého kraje a uživatelům ze sociálně znevýhodněného prostředí.   Ve dnech 

pracovního klidu je zajištěn pracovníky IC Olomouc pohotovostní režim, který je určen pro 

kontakt s institucemi, zejména s Policií České republiky. Sociální službu zajišťují právník, 

psycholog – koordinátor a sociální pracovnice. 

Osobám ohroženým domácím násilím z oblasti Jesenicka je služba intervenční centra 

poskytována také kontaktním pracovištěm IC Olomouc, a to v prostorách Poradny pro rodinu 

v Jeseníku (Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje, příspěvková 

organizace). 

Služba je poskytována bezplatně. 

 
Služby Intervenčního centra v Olomouci jsou určeny lidem: 

 kteří byli policií označeni v souvislosti s vykázáním za osobu ohroženou domácím 

násilím 

 kteří se cítí být ohroženi domácím násilím 

 kteří jsou svědkem domácího násilí ve své rodině či okolí 
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Co Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Olomouc nabízí? 

 emocionální podporu 

 krizovou intervenci 

 sociální poradenství 

 právní poradenství 

 aktivizaci vlastních sil 

 bezprostřední psychologickou pomoc 

 asistenci při sepsání návrhů souvisejících s domácím násilím 

 zprostředkování navazujících služeb 

 přednáškovou a informační činnost k problematice domácího násilí 

 podpora koordinace subjektů spolupracujících v oblasti domácího násilí 

 
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Olomouc v číslech 

V roce 2009 eviduje Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Olomouc 45  

případů domácího násilí, kde Policie ČR přistoupila k vykázání, a 32 případů domácího 

násilí, kterým nepředcházelo policejní vykázání. Intervenční centrum pro osoby ohrožené 

domácím násilím Olomouc zaznamenalo nejvíce kontaktů s osobami ohroženými domácím 

násilím z oblasti Olomoucka.  
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19 14

4 1
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Olomouc

Prostějov
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Šumperk

Struktura uživatelů sociální služby intervenční centra Střediska 
sociální prevence Olomouc, p.o. dle jednotlivých okresů 

Olomouckého kraje

bez podnětu policie
vykázání

 
 

Nejčastěji ohroženou skupinou jsou ženy, které tvoří 90% uživatelů sociální služby 

Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím Olomouc. 
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Domácí násilí se může odehrávat mezi manželi, druhem a družkou, bývalými manželi či 

partnery, mezi rodiči a dětmi, prarodiči a vnoučaty či jinými členy společné domácnosti. 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Olomouc zaznamenalo, že  

přibližně 3/4 osob ohrožených domácím násilím bylo ohroženo domácím násilím ze strany 

svého současného či bývalého partnera. Alarmující je také přibližně 1/4 případů, ve kterých 

byly ohroženými osobami rodiče či prarodiče násilné osoby.  
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Domácímu násilí bylo v Olomouckém kraji za rok 2009 přítomno 79 nezletilých dětí.  

 

Sociální služba intervenční centra je od 1.5.2009 realizována v rámci tzv.  Individuálního 

projektu Olomouckého kraje „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v 
Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)“  v rámci Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 

České republiky. 

 
Co připravujeme v roce 2010? 

 

V roce 2010 plánujeme přednáškovou a vzdělávací činnost v oblasti domácího násilí. 

Chceme se zaměřit především na cílovou skupinu seniorů a matek na mateřské a rodičovské 

dovolené. 

 

V roce 2010 bude prioritou rozvoje služby intervenční  centra navázání kontaktu a 

spolupráce s novým samostatným Krajským ředitelstvím Policie ČR Olomouckého kraje, 

které vzniklo v  souvislosti s územní reformou Policie ČR. Součástí této spolupráce bude i 

zahájení školících aktivit k problematice domácího násilí v lektorské dvojici speciálně 

vyškolený pracovník IC – speciálně vyškolený policista.  

 
 

3.5 Krizová pomoc 

 

„Výchova odkrývá schopnosti, netvoří je.“  

Voltaire 

 

Sociální služba krizová pomoc (dále jen KP) je poskytována pobytovou formou, a to 

nepřetržitě, v prostorách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové oragnizace, Na 

Vozovce 26, Olomouc.  KP se poskytuje dětským uživatelům, kteří se nacházejí v ohrožení 

zdraví nebo života a přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními 

silami.  

 

KP se zaměřuje na uživatele ve věku 6 – 18 let, kteří se ocitli bez jakékoliv péče, nebo jsou-li 

jejich životy nebo příznivý vývoj vážně ohroženy. Může se jednat o děti, které se ocitly bez 
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péče přiměřené jejich věku, nebo o nezletilé tělesně či duševně týrané. KP je nabízena také 

uživatelům, kteří se ocitli v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní 

práva.  

Cílem KP je zamezit ohrožení zdravého vývoje dítěte a přispívat ke stabilizaci a řešení jeho 

nepříznivé sociální situace, při respektování základního práva dítěte vyrůstat v přirozeném 

prostředí. 

  

Služba vychází z individuálních potřeb uživatele, měla by podporovat rozvoj jeho sebedůvěry 

a samostatnosti, zdravý vývoj osobnosti, posilovat jeho sociální začleňování při zajištění 

dodržování základních lidských práv a svobod a podporovat zlepšení komunikace. 

 

Sociální služba KP ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů sociálních 

služeb a jejich nároky vyplývající z obecně závazných norem a pravidel občanského soužití. 

Pracovníci poskytující KP se řídí platnými právními předpisy ČR.  

Součástí práce v rámci služby KP je také poskytování sociálně-právního, psychologického, 

pedagogického a speciálně pedagogického poradenství jak uživatelům služby, tak jejich 

rodičům či osobám odpovědným za výchovu dítěte.  

 

 
Co nabízí sociální služba krizová pomoc? 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 efektivní využití sociálně terapeutických a výchovných činností 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s přirozeným sociálním prostředím 

 zajištění ubytování a s ním spojené činnosti 

 zajištění stravy 

 zajištění možnosti základního nebo středoškolského vzdělání 

 poskytnutí výchovné péče 

 zajištění pomoci při přípravě na školní vyučování 

 poskytování sociálně-právního, psychologického, pedagogického a speciálně 

pedagogického poradenství jak uživatelům služby, tak jejich rodičům či osobám 

odpovědným za výchovu dítěte 

 podmínky pro zájmovou činnost 



 

 Výroční zpráva 2009 
Strana  23 

 

Uživatelům poskytujeme: 

 psychickou podporu 

 zprostředkovávání kontaktů se společenským prostředím 

 výchovnou a vzdělávací činnost 

 terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 

 

 

Sociální služba krizová pomoc v číslech: 

V roce 2009 využilo sociální službu KP celkem 26 uživatelů. Důvodem využití služby byly 

všechny zákonem stanovené možnosti (rozhodnutí soudu, žádost obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, žádost zákonného zástupce, žádost dítěte). Nejvíce byla 

zastoupena žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností o umístění. 
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Co připravujeme v roce 2010? 

V roce 2010 budeme pokračovat ve zkvalitňování poskytované služby, rozšiřovat nabídku 

pro aktivní trávení volného času a sledovat a aplikovat trendy moderní sociální práce 

s dětským uživatelem. 
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3.6 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Olomouc  

 

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ 

Kung Fu Tzu 

 

Posláním služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) jsou nabídky 

aktivit dětem a dospívajícím ve věku 6 - 18 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. 

Jednotlivé aktivity jsou realizovány prostřednictvím volnočasových aktivit – zájmových 

kroužků (bavíme se s angličtinou, keramicko-výtvarný kroužek, dramatický kroužek, 

dramatický kroužek se zaměřením na tanec). Na tyto aktivity realizované v průběhu školního 

roku pak navazují dva turnusy letních výchovně rekreačních táborů, které jsou nabízeny 

uživatelům NZDM a dalším dětským zájemcům, zejména ze sociálně znevýhodněného 

prostředí v období letních prázdnin.  

 

Kroužek Bavíme se s angličtinou probíhal každé pondělí od 16:00 hod. do 17:30 hod. pro 

děti mladšího školního věku a od 17:30 hod. do 19:00 hod. pro děti staršího školního věku. 

Dramatický kroužek probíhal od září každý čtvrtek (vždy každý lichý týden)  v době od 15:30 

hod. do 17:00 hod. Dramatický kroužek se zaměřením na tanec probíhal od září – každý 

sudý týden od 15:30 do 17:00 hod. Keramicko-výtvarný kroužek se konal každou středu od 

15:30 hod. do 17:00 hod. Kroužky jsou poskytovány v prostorách Střediska sociální 

prevence Olomouc, příspěvkové organizaci, Na Vozovce 26, Olomouc. 

Výchovně rekreační tábory probíhaly v době letních prázdnin, v měsíci červenci. Byly 

realizovány dva turnusy, z nichž každý trval 7 dní. Výchovně rekreační tábory proběhly v 

rekreačním zařízení Agropenzion Vápenice v Bílých Karpatech. 

Zájmové kroužky jsou poskytovány dětem zcela bezplatně. V případě výchovně rekreačních 

táborů byla cena stanovena 70,- Kč/den tj. 490,-- Kč za celý pobyt.  
 

Usilujeme o: 

 zlepšení kvality života uživatelů 

 předcházení či snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem 

života uživatelů 

 lepší orientace v sociálním prostředí 

 vytváření podmínek k řešení jejich nepříznivé sociální situace 
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Výchovně -  rekreační tábory 

SSP Olomouc realizuje každoročně v průběhu letních školních prázdnin dva sedmidenní 

výchovně rekreační tábory pro zájemce a uživatele, jejichž účelem je výchovné působení na 

uživatele směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání potřebných 

společenských a hygienických návyků. Program výchovně rekreačního tábora je tématicky 

strukturován a koncipován tak, aby byly rozvíjeny žádoucí vlastnosti uživatele. Uživatelé se 

učí pracovat s emocemi, zvládat je, vyjádřit je, umět je identifikovat u ostatních. Dále je 

kladen důraz na rozvoj empatie, vzájemné kooperace, zvyšování frustrační tolerance a 

snižování agresivního chování. V důsledku těchto aktivit dochází u uživatelů k rozvoji jejich 

sebevědomí, pocitů sounáležitosti se skupinou. Kapacita je maximálně 30 dětí. 

 
Keramicko - výtvarný kroužek 

V keramicko-výtvarném kroužku se děti prostřednictvím práce s keramickou hlínou a 

hrnčířským kruhem, učí rozvíjet svoji kreativitu, fantazii, manuální dovednosti a estetické 

schopnosti.  

 
Dramatický kroužek  

Prostřednictvím dramatických celků a recitace by mělo docházet u dětí k rozvoji verbálního 

projevu, pěstování eticko-estetického vnímání reality, rozvoji fantazie a schopností, získávání 

sociálních dovedností, vytváření zdravého sebepojetí a sebeúcty, potlačení nevhodných 

projevů chování, aj. 

 
Dramatický kroužek se zaměřením na tanec 

Prostřednictvím scénického tance by mělo docházet u dětí k pěstování eticko-estetického 

vnímání reality, rozvoji fantazie a schopností, získávání sociálních dovedností, vytváření 

zdravého sebepojetí a sebeúcty, potlačení nevhodných projevů chování, aj. 

 
Bavíme se s angličtinou 

 Kroužek angličtiny pro děti mladšího školního věku 

Angličtina pro mladší děti je určena pro děti ve věku od šesti do osmi let. Skupinu tvoří 

maximální počet 10 dětí. 

Děti se učí nová anglická slovíčka prostřednictvím symbolů a obrázků. Výuka angličtiny je 

uzpůsobena tak, aby děti zábavným způsobem (písničky, hry a říkanky) motivovala 
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k aktivnímu užívání angličtiny. Děti získávají podvědomě jazykové znalosti při plnění různých 

úkolů.  

Snahou je, aby se děti při angličtině plné her bavily, soutěžily mezi sebou a hlavně získaly 

chuť do dalšího setkávání s angličtinou a nebály se mluvit anglicky na veřejnosti. 

 Kroužek anglické konverzace pro starší děti 

Angličtina pro starší děti je určena žákům šesté až deváté třídy. Ideální velikost skupiny dětí 

je od 10 do 15. Dítě se může do kroužku přihlásit kdykoli v průběhu roku, protože jednotlivé 

lekce na sobě nejsou závislé.  

 Výuka angličtiny je zaměřena na prohloubení slovní zásoby a konverzace.  

Cílem výuky je odbourat strach z konverzace v cizím jazyce, dozvědět se zajímavosti o 

anglicky mluvících zemích, pracovat s anglickým výkladovým slovníkem a encyklopedií.  

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v číslech 

 

V roce 2009 využilo službu celkem 124 (včetně výchovně rekreačních táborů) uživatelů a 26 

uživatelů ubytovaných v SSP Olomouc. 

Z grafických vyobrazení vyplývá, že výchovně rekreačních táborů se zúčastnilo celkem 59 

dětí. Z toho se na I. turnus přihlásilo 28 a na II. turnus 31 dětí. Návštěvnost kroužku Bavíme 

se s angličtinou byla vyšší, celkem se přes rok zapojilo 68 dětí. Do keramicko – výtvarného 

kroužku se během roku zapojilo 36 dětí. Kroužek dramatický začal v září a navštívilo jej 12 

dětí. Podobně i dramatický kroužek se zaměřením na tanec – tento začal v říjnu a navštívilo 

ho 10 dětí. 
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Co připravujeme v roce 2010? 

V roce 2010 se více zaměříme na efektivnější propagaci všech kroužků a táborů. Budeme se 

snažit oslovit širší veřejnost. Opět připravujeme výchovně rekreační tábor pro dvě věkové 

skupiny v Loučce. V roce 2010 bychom chtěli uspořádat akce pro veřejnost, na kterých 

vystoupí děti z dramatického kroužku a kde také vystavíme výrobky dětí z keramického 

kroužku. 

 

 
4. Sociálně-právní ochrana dětí 

 

4.1 Zařízení odborného poradenství pro péči o děti 

Odborné poradenství pro péči o děti je zaměřeno na poskytování sociálně-právního, 

psychologického, pedagogického a speciálně-pedagogického poradenství rodičům nebo 

osobám odpovědným za výchovu dítěte zejména ve věcech výchovy a výživy dětí a v dalších 

otázkách týkajících se rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících 

z péče o děti. Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace tedy pomáhá 

řešit všechny otázky rodinných vztahů, včetně sporů rodičů o výchovu dětí, o styk rodiče 

s dítětem, případně otázky týkající se poruch chování u dětí apod. Významné je také 

poradenství rodičům dětí se zdravotním postižením ve smyslu pomoci jim získat potřebné 

znalosti a dovednosti.  

Součástí odborného poradenství je také předávání informací rodičům či osobám 

odpovědným za výchovu dětí o nárocích dětí z oblasti rodinného práva a z oblasti sociálního 

zabezpečení či pomoc v orientaci podmínek pro některou z forem náhradní rodinné péče. 

Poskytujeme také odborné poradenství pěstounům vykonávajícím pěstounskou péči 

v zařízeních pro výkon pěstounské péče, kde opuštěné děti nalezly nový domov, 

harmonické, podnětné a citově bohaté prostředí.  

Odborné poradenství pro péči o děti: 

 by mělo přispívat k ochraně života, zdraví a příznivého vývoje dětí,  

 by mělo respektovat základní právo dítěte vyrůstat v jeho přirozeném prostředí, tedy 

v rodině, 
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 mělo by nabídnout efektivní systém pomoci rodinám, které se ocitly v nepříznivé 

sociální situaci z důvodu selhání jejích základních funkcí či poruch sociálního vývoje 

jejích členů, 

 se snaží o udržení kontinuity vztahů a kvalitní komunikace mezi rodiči a dětmi a 

prevenci ústavní výchovy u těchto dětí.  

Odborné poradenství pro péči o děti je určeno dětem od 6 do 18 let, na které se zaměřuje 

sociálně-právní ochrana. Jedná se zejména o děti:  

 jejichž rodiče zemřeli,  

 neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, 

 nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, 

 děti, které vedou nemravný nebo zahálčivý život, které se opakovaně dopouští útěků 

od rodičů nebo jiných fyzických, právnických osob odpovědných za výchovu dítěte,  

 děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou 

důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu,  

 děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo osobami odpovědnými za 

výchovu dítěte apod. 

 

4.2 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 
SSP Olomouc funguje v režimu zařízení sociálně-právní ochrany dle zák. 359/1999 Sb., o 

sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 42 jako 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.  

 

V rámci uvedeného zařízení poskytuje SSP Olomouc okamžitou pomoc a ochranu dítěti, 

které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo přirozený vývoj vážně 

ohroženy nebo narušeny (v důsledku hospitalizace rodiče, úmrtí apod.) či se dítě ocitlo v 

prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva (např. 

dítě fyzicky či psychicky týrané, sexuálně zneužívané nebo zanedbávané). 

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc realizuje svoji činnost v prostorách Střediska 

sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc. 

Jedná se o pobytovou službu s celoročním nepřetržitým provozem, v jehož rámci nabízíme 
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dětem zajištění uspokojení všech základních životních potřeb včetně ubytování, zdravotní a 

primární zdravotní péče, školní docházky, možností realizace volnočasových aktivit, pomoc 

odborných pracovníků (sociálního pracovníka, psychologa, speciálního pedagoga apod.). 

 

4.3 Zařízení sociálně výchovné činnosti  

 

Zařízení sociálně výchovné činnosti zahrnuje volnočasové aktivity nabízené zejména dětem, 

na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana. Z tohoto důvodu jsou zájmové aktivity 

nabízeny zdarma. Jsou určeny především k užitečnému využívání volného času dětí, které 

vyžadují zvláštní pozornost proto, že žijí v nepříznivých sociálních či výchovných 

podmínkách nebo mají výchovné či jiné problémy. 
 

Dramatický kroužek nabízí zejména rozvoj verbálního i neverbálního projevu, rozvoj fantazie 

a přípravu na divadelní představení, kde jsou prezentovány výsledky společného úsilí. 

Keramicko výtvarný kroužek nabízí zejména práci s keramickou hlínou a hrnčířským kruhem, 

směřuje k rozvoji kreativity, fantazie, manuálních dovedností, za využití nejrůznějších 

výtvarných technik vztahujících se především k výrobě keramických předmětů.  

Bavíme se s angličtinou je zájmový kroužek podporující rozvoj slovní zásoby prostřednictvím 

her, písniček a říkanek v anglickém jazyce, konverzace, pohybových, smyslových a 

dramatických aktivit a pomocí práce se slovníkem získávají děti informace o anglicky 

mluvících zemích. 

 

4.4 Zařízení pro výkon pěstounské péče 

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace zajišťuje po stránce 

ekonomicko-provozní i odborné provoz čtyř zařízení pro výkon pěstounské péče zřizovaných 

Olomouckým krajem. Zařízení v Uničově je zřízeno v nemovitosti ve vlastnictví Olomouckého 

kraje, v Citově, Hranicích a v Javorníku jsou zařízení zřízena v objektech ve vlastnictví 

pěstounů. Nyní žije ve všech uvedených zařízeních pro výkon pěstounské péče celkem1 

zletilé a ještě studující dítě a 14 nezletilých dětí, které byly svěřeny do pěstounské péče, 

neboť jejich původní rodinné prostředí selhalo (jejich rodiče se nechtěli, nemohli nebo 

nedokázali o své děti postarat). V pěstounských rodinách se podařilo pro tyto děti nalézt 

vřelé, harmonické a přijímající rodinné prostředí.  
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V rámci odborné péče SSP Olomouc rodiny s dětmi pravidelně navštěvuje a pořádá pro ně 

odborné semináře na vybraná témata. V roce 2009 se uskutečnilo jedno setkání s dětským 

psychologem, které bylo zaměřeno na aktuální výchovné problémy v pěstounských rodinách. 

4.5 Výchovně rekreační tábory 

 

Výchovně rekreační tábory realizuje 5 asistentů pobytového úseku v souladu s ust. § 43 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

Výchovně rekreační tábory probíhaly v době letních prázdnin, v měsíci červenci. Byly 

realizovány dva turnusy, z nichž každý trval 7 dní. První turnus proběhl v termínu od 

12.7.2009 do 19.7.2009 a byl určen pro děti ve věku od 6 do 12 let. Na něj navazoval turnus 

druhý, který proběhl od 22.7.2009 do 29.7.2009. Byl určen pro děti od 13 do 16 let. 

Výchovně rekreační tábory proběhly v rekreačním zařízení Agropenzion Vápenice 

v prostředí Bílých Karpat. Cena výchovně rekreačních táborů byla pro dítě stanovena na 70,- 

Kč/den tj. 490,- Kč za celý pobyt.  

 

Účelem pobytu ve výchovně rekreačním táboře je vedle rekreace dětí též výchovná složka. 

Cílem výchovného působení je osvojení společenských návyků, společenského chování ve 

vztazích s vrstevníky i s dospělými a upevňování žádoucích návyků týkajících se hygieny a 

pořádku v osobních věcech. 
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5. Přehled o zaměstnancích v roce 2009 
 
Pracovníci zaměstnaní v SSP v roce 2009 na základě pracovní smlouvy 

 

Sjednaný druh práce Počet  
úvazků 

Zaregistrován na pozici 
 

Platová třída 
 

poznámka 

Ředitel 1 neposkytuje soc. službu 13  

Psycholog, koordinátor IDS 1 další odb. pracovník 12 Zástupce řed. 

Sociální pracovník 2 sociální pracovník 10, 12  

Právník IC 1 další odb. pracovník 12  

Speciální pedagog, etoped 1 sociální pracovník 11  

Asistent pobytového úseku 5 sociální pracovník 9, 8, 9, 9, 9 1 dokončuje  VŠ 

vzdělání 

Ekonom 1 neposkytuje soc. službu 10  

Administrativní  pracovnice 1 neposkytuje soc. službu 9  

Uklízečka a stravovací 

referentka 

1 neposkytuje soc. službu 6  

celkem 14    

 

 

Pracovníci zaměstnaní v SSP v roce 2009 na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr 

Sjednaný druh práce Počet zaměstnanců Druh dohody 

Dětský psycholog  (zabezpečení 

psychoterapeutických služeb) 
1 

DPČ  

Odborné poradenství v oblasti dětské 

psychologie 
1 

DPP  

 

Obsluha telefonní linky důvěry a e-

linky 
16 

DPČ 

Dramatický zájmový kroužek 2 DPP 

Zájmový kroužek Bavíme se s 

angličtinou 
1 

DPP 

Keramický a výtvarný zájmový 1 DPP 
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kroužek 

Údržbář 1 DPP 

Pomocnice pěstounů  3 DPČ 

Dohled nad objektem na adrese 

Revoluční 55, Šumperk (bývalé 

zařízení pro výkon pěstounské péče) 

1 

DPP/DPČ 

Právní poradenství v IC 1 DPČ 

Supervize 2 DPP 

Dramaterapie v rámci krizové pomoci 1 DPP 

Vedoucí oddílů na letním táboře 2 DPP 

Zástup za asistenta pobytového 

úseku 
2 

DPP 

Asistentka sociální pracovnice 1 DPP 

celkem 36  

 

V roce 2009 došlo v SSP Olomouc k významným personálním změnám.  

 

K 19.4.2009 se vzdala funkce ředitelky PhDr. Markéta Čožíková. Řízením byl od 20.4.2009 

do 14.7.2009 pověřen dosavadní zástupce ředitelky Mgr. Drahomír Ševčík. K 15.7.2009 byla 

do funkce ředitelky SSP Olomouc jmenována Mgr. Simona Dohnalová.  

 

V polovině roku 2009 podali dva asistenti pobytového úseků a sociální pracovnice SSP 

Olomouc výpověď z pracovního poměru. Speciální pedagožka a sociální pracovnice IC 

nastoupily na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Dosavadní právníčka IC se stala 

ředitelkou SSP Olomouc, čímž se uvolnilo místo právníka IC. V druhé polovině roku 2009 

bylo tedy nutné obsadit šest pracovních pozic ze čtrnácti na pracovní poměr, čímž došlo 

k velké obměně pracovního kolektivu jak v ambulantních, tak i v pobytové službě. Do 

poloviny listopadu roku 2009 byly na všechny uvedené pracovní pozice z velkého počtu 

uchazečů vybráni a přijati noví pracovníci. Z důvodu zaučování a vedení těchto nových 

odborných pracovníků SSP považujeme druhé pololetí roku 2009 za velmi náročné. 
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ŘEDITEL 

PORADENSKO-
TERAPEUTICKÝ ÚSEK  

Vedoucí úseku 
 (zástupce ředitele) 

 

EKONOMICKO-
PROVOZNÍ ÚSEK  

Vedoucí úseku 
ekonomka a účetní 

 

POBYTOVÝ 
ÚSEK  

Vedoucí 
úseku 

Intervenční 
centrum 

Administrativ
ní pracovnice 
a asistentka 

Asistenti 
pobytového 
úseku  (5) 
KP, NZDM 

 
 

Uklízečka a 
stravovací 
referentka 

Údržbář 
 (DPČ) 

Ambulance Linka důvěry 
Olomouc 

pracovníci 
Linky důvěry 
Olomouc (16) 
TKP (DPČ) 

Sociální 
pracovnice 

OSP, 
SASRD, KP 

 

Etopedka 
OSP, KP, 

NZDM, 
SASRD 

Psycholog 
OSP,  KP, 
SASRD 
(DPČ) 

Sociální 
pracovnice 

IC 

Psycholog 
IC, SASRD 

 
 

Právník 
IC 
 

Vedoucí 
kroužků 

dramatického
keramiky a 

angličtiny(4) 
NZDM (DPP) 

Vedoucí 
terapií 

dramaterapie 
(DPP ) a 

canisterapie  
KP (2) 

 

Použité zkratky: 
IC – intervenční centrum, SASRD – sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, NZDM – 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, KP – 
krizová pomoc 
TKP – telefonická krizová pomoc, OSP – 
odborné sociální poradenství, DPP – dohoda o 
provedení práce, DPČ – dohoda o pracovní 
činnosti 

Právník 
IC  

(DPČ) 
 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SSP 
OLOMOUC  
včetně poskytovaných sociálních 
služeb 
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6. Základní údaje o hospodaření 

 
 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) 
 Období: 12 / 2009 
 IČO: 75004437 
 Název: Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace 
 

 
Název položky Účet Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost 

  číslo 1 2 

 

Spotřeba materiálu 501 1 811,62  
Spotřeba energie 502 2 466,20  
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 3 18,81  
Prodané zboží 504 4   
Opravy a udržování 511 5 84,08  
Cestovné 512 6 39,62  
Náklady na reprezentaci 513 7 0,30  
Ostatní služby 518 8 1 365,06  
Mzdové náklady 521 9 5 503,85  
Zákonné sociální pojištění 524 10 1 713,15  
Ostatní sociální pojištění 525 11   
Zákonné sociální náklady 527 12 68,74  
Ostatní sociální náklady 528 13 7,56  
Daň silniční 531 14   
Daň z nemovitostí 532 15   
Ostatní daně a poplatky 538 16 2,73  
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 17   
Ostatní pokuty a penále 542 18   
Odpis pohledávky 543 19 7,33  
Úroky 544 20   
Kursové ztráty 545 21   
Dary 546 22   
Manka a škody 548 23   
Jiné ostatní náklady 549 24 62,21  
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku 551 25 70,64  
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 552 26   
Prodané cenné papíry a podíly 553 27   
Prodaný materiál 554 28   
Tvorba zákonných rezerv 556 29   
Tvorba zákonných opravných položek 559 30   
 

Náklady celkem 31 10 221,90  
 součet položek 1 až 30 
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Název položky Účet Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost 

  číslo 1 2 

 

Tržby za vlastní výrobky 601 32   
Tržby z prodeje služeb 602 33 86,64  
Tržby za prodané zboží 604 34   
Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 35   
Změna stavu zásob polotovarů 612 36   
Změna stavu zásob výrobků 613 37   
Změna stavu zvířat 614 38   
Aktivace materiálu a zboží 621 39   
Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 40   
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 41   
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 42   
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 43   
Ostatní pokuty a penále 642 44   
Platby za odepsané pohledávky 643 45   
Úroky 644 46 0,33  
Kursové zisky 645 47   
Zúčtování fondů 648 48   
Jiné ostatní výnosy 649 49 86,89  
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 651 50   
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 652 51   
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 52   
Tržby z prodeje materiálu 654 53   
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 54   
Zúčtování zákonných rezerv 656 55   
Zúčtování zákonných opravných položek 659 56   
Příspěvky a dotace na provoz 691 57 10 308,10  
 

Výnosy celkem 58 10 481,96  
 součet položek 32 až 57 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním 59 260,06  

 rozdíl položek 58 - 31 

Daň z příjmů 591 60   
Dodatečné odvody daně z příjmů 595 61   

Výsledek hospodaření po zdanění 62 260,06  

 položka 59 - 60 - 61 (+/-) 
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ROZVAHA - BILANCE 

  organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad 

 (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) 
 Období: 12 / 2009 
 IČO: 75004437 
 Název: Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace 
 

AKTIVA 
Název položky Účet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni 

  číslo 1 2 

 

A. Stálá aktiva 01 2 082,62 2 011,99 

 součet položek 09+15+26+33+41+206 
1. Dlouhodobý nehmotný majetek   

 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02   
 - Software (013) 03 17,22 17,22 
 - Ocenitelná práva (014) 04   
 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 62,72 145,28 
 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06   
 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07   
 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. (051) 08   
 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 79,94 162,50 
 součet položek 02 až 08 

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku   
 - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10   
 - Oprávky k softwaru (073) 11   
 - Oprávky k ocenitelným právům (074) 12   
 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. (078) 13 62,72- 145,28- 
 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. (079) 14   
 Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem 15 62,72- 145,28- 
 součet položek 10 až 14 

3. Dlouhodobý hmotný majetek   
 - Pozemky (031) 16 637,08 637,08 
 - Umělecká díla a předměty (032) 17 10,08 10,08 
 - Stavby (021) 18 1 114,50 1 114,50 
 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022) 19 863,91 863,91 
 - Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20   
 - Základní stádo a tažná zvířata (026) 21   
 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 3 820,68 4 021,87 
 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23   
 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24   
 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) 25   
 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 6 446,25 6 647,44 
 součet položek 16 až 25 

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku   
 - Oprávky ke stavbám (081) 27 231,65- 242,80- 
 - Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí (082) 28 328,52- 388,00- 
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 - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů (085) 29   
 - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům (086) 30   
 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku (088) 31 3 820,68- 4 021,87- 
 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku (089) 32   
 Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem 33 4 380,85- 4 652,67- 
 součet položek 27 až 32 

5. Dlouhodobý finanční majetek   
 - Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem (061) 34   
 - Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem (062) 35   
 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36   
 - Půjčky osobám ve skupině (066) 37   
 - Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38   
 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39   
 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40   
 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41   
 součet položek 34 až 40 

6. Majetek převzatý k privatizaci   
 - Majetek převzatý k privatizaci (064) 204 X X 
 - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X 
 Majetek převzatý k privatizaci celkem 206 X X 
 součet položek 204 a 205 

B. Oběžná aktiva 42 1 570,56 1 910,84 

 součet položek 51+75+89+119+124 
1. Zásoby   

 - Materiál na skladě (112) 43   
 - Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111 nebo 119) 44   
 - Nedokončená výroba (121) 45   
 - Polotovary vlastní výroby (122) 46   
 - Výrobky (123) 47   
 - Zvířata (124) 48   
 - Zboží na skladě (132) 49   
 - Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) 50   
 Zásoby celkem 51   
 součet položek 43 až 50 

2. Pohledávky   
 - Odběratelé (311) 52  144,34 
 - Směnky k inkasu (312) 53   
 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54   
 - Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 8,37 43,14 
 - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56   
 - Ostatní pohledávky (316) 57 57,62 75,80 
 - Pohledávky zaniklé ČKA (317) 214   
 - Pohledávky z výběru daní a cel (318) 215   
 součet položek 52 až 57, 214 a 215  58 65,99 263,28 
 - Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59   
 - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60   
 - Daň z příjmů (341) 61   
 - Ostatní přímé daně (342) 62   
 - Daň z přidané hodnoty (343) 63   
 - Ostatní daně a poplatky (345) 64   
 - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65   
 součet položek 61 až 64  66   
 - Pohledávky v zahraničí (371) 207 X X 
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 - Pohledávky tuzemské (372) 208 X X 
 součet položek 207 a 208  209 X X 
 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR (346) 67  84,90 
 - Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC (348) 68 104,09 0,67- 
 součet položek 67 až 68  69 104,09 84,23 
 - Pohledávky za zaměstnanci (335) 70  4,00 
 - Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71   
 - Jiné pohledávky (378) 72  0,23 
 - Opravná položka k pohledávkám (391) 73   
 součet položek 70 až 73  74  4,23 
 Pohledávky celkem 75 170,08 351,74 
 součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 

3. Finanční majetek   
 - Pokladna (261) 76 12,85 0,96 
 - Peníze na cestě (+/-262) 77   
 - Ceniny (263) 78 16,30  
 součet položek 76 až 78  79 29,15 0,96 
 - Běžný účet (241) 80 1 296,84 1 504,21 
 - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb (243) 81 51,90 35,60 
 - Ostatní běžné účty (245) 82   
 - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210   
 - Účty spravovaných prostředků (247) 216   
 - Souhrnné účty (248) 217   
 - Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy (249) 218   
 součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218  83 1 348,74 1 539,81 
 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84   
 - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85   
 - Ostatní cenné papíry (256) 86   
 - Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87   
 součet položek 84 až 87  88   
 Finanční majetek celkem 89 1 377,89 1 540,77 
 součet položek 79+83+88 

4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k 
rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků 

  

 - Základní běžný účet (231) 90   
 - Vkladový výdajový účet (232) 91 X  
 - Příjmový účet (235) 92 X  
 - Běžné účty peněžních fondů (236) 93   
 - Běžné účty státních fondů (224) 94   
 - Běžné účty finančních fondů (225) 95   
 součet položek 90 až 95  96   
 - Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X  
 - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu (212) 98 X  
 - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) 99 X  
 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 X  
 - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) 101 X  
 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 X  
 součet položek 97 až 102  103 X  
 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. (271) 104   
 - Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) 105   
 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) 106   
 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac. (275) 107   
 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108   
 součet položek 104 až 108  109   
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 - Limity výdajů (221) 110 X  
 - Zúčtování výdajů ÚSC (218) 111 X  
 - Materiální náklady (410) 112 X  
 - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X  
 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X  
 - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X  
 - Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 X  
 - Manka a škody (460) 117 X  
 - Úroky (471) 219 X  
 - Penále a poplatky (472) 220 X  
 - Kursové ztráty (473) 221 X  
 - Finanční náklady (474) 222 X  
 součet položek 112 až 117 a 219 až 222  118 X  
 Prostř.rozpočt.hospodaření celkem 119   
 součet položek 96+103+109+110+111+118 

5. Přechodné účty aktivní   
 - Náklady příštích období (381) 120 22,59 18,33 
 - Příjmy příštích období (385) 121   
 - Kurzové rozdíly aktivní (386) 122   
 - Dohadné účty aktivní (388) 123   
 Přechodné účty aktivní celkem 124 22,59 18,33 
 součet položek 120 až 123 

AKTIVA CELKEM součet položek 01 + 42 125 3 653,18 3 922,83 

 
 
 

PASIVA 
Název položky Účet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni 

  číslo 3 4 

 

C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem 126 2 593,99 2 557,46 

 součet položky 130+131+213+138+141+151+158 
1. Majetkové fondy a zvlášní fondy   

 - Fond dlouhodobého majetku (901) 127 2 082,62 2 011,98 
 - Fond oběžných aktiv (902) 128   
 - Fond hospodářské činnosti (903) 129   
 - Oceňovací rozdíly z přecenění  maj. a záv. (+/-909) 130   
 Majetkové fondy celkem 131 2 082,62 2 011,98 
 součet položek 127 až 129 
 - Fond privatizace (904) 211 X X 
 - Ostatní fondy (905) 212 X X 
 součet položek 211 a 212  213 X X 

2. Finanční a peněžní fondy   
 - Fond odměn (911) 132 6,20 7,20 
 - Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 55,49 45,89 
 - Fond rezervní (914) 134 323,54 232,31 
 - Fond reprodukce majetku (916) 135 66,38 0,01 
 - Peněžní fondy (917) 136   
 - Jiné finanční fondy (918) 137   
 Finanční a peněžní fondy celkem 138 451,61 285,41 
 součet položek 132 až 137 

3. Zvláštní fondy organizačních složek státu   
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 - Státní fondy (921) 139   
 - Ostatní zvláštní fondy (922) 140   
 - Fondy EU (924) 203   
 Zvláštní fondy OSS celkem 141   
 součet položek 139, 140 a 203 

4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření   
 - Financování výdajů OSS (201) 142 X  
 - Financování výdajů ÚSC (211) 143 X  
 - Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 X  
 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS (205) 145 X  
 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC (215) 146 X  
 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS (206) 147 X  
 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC (216) 148 X  
 - Zúčtování příjmů ÚSC (217) 149 X  
 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. (272) 150   
 Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem 151   
 součet položek 142 až 150 

5. Výsledek hospodaření   
 a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO     
 - Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-963) 152 X 260,07 
 - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let (+/-932) 153   
 - Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931) 154 59,76 X 
 b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933) 155   
 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156   
 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157   
 součet položek 152 až 157 158 59,76 260,07 
  

D. Cizí zdroje 159 1 059,19 1 365,34 

 součet položek 160+166+189+196+201 
1. Rezervy   

 - Rezervy zákonné (941) 160   
2. Dlouhodobé závazky   

 - Vydané dluhopisy (953) 161   
 - Závazky z pronájmu (954) 162   
 - Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163   
 - Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164   
 - Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165   
 Dlouhodobé závazky celkem 166   
 součet položek 161 až 165 

3. Krátkodobé závazky   
 - Dodavatelé (321) 167 49,17 400,25 
 - Směnky k úhradě (322) 168   
 - Přijaté zálohy (324) 169   
 - Ostatní závazky (325) 170   
 - Závazky zaniklé ČKA (326) 223   
 - Přijaté zálohy daní (327) 224   
 - Závazky z výběru daní a cel (328) 225   
 - Závazky ze sdílených daní a cel (329) 226   
 - Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171   
 součet položek 167 až 171 a 223 až 226  172 49,17 400,25 
 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů (367) 173   
 - Závazky k účastníkům sdružení (368) 174   
 součet položek 173 až 174  175   
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 - Zaměstnanci (331) 176 369,68 430,50 
 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 85,44 83,94 
 součet položek 176 až 177  178 455,12 514,44 
 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění (336) 179 186,33 222,73 
 - Daň z příjmů (341) 180   
 - Ostatní přímé daně (342) 181 34,72 45,01 
 - Daň z přidané hodnoty (343) 182   
 - Ostatní daně a poplatky (345) 183   
 součet položek 180 až 183  184 34,72 45,01 
 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR (347) 185 299,67 57,73 
 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC (349) 186   
 součet položek 185 až 186  187 299,67 57,73 
 - Jiné závazky (379) 188 1,09 1,52 
 Krátkodobé závazky celkem 189 1 026,10 1 241,68 
 součet položek 172+175+178+179+184+187+188 

4. Bankovní úvěry a půjčky   
 - Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190   
 - Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191   
 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192   
 - Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193   
 - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) (289) 194   
 součet položek 193 až 194  195   
 Bankovní úvěry a půjčky celkem 196   
 součet položek 190+191+192+195 

5. Přechodné účty pasivní   
 - Výdaje příštích období (383) 197 3,59 10,84 
 - Výnosy příštích období (384) 198   
 - Kurzové rozdíly pasivní (387) 199   
 - Dohadné účty pasivní (389) 200 29,50 112,82 
 Přechodné účty pasivní celkem 201 33,09 123,66 
 součet položek 197 až 200 

PASIVA CELKEM součet položek 126 + 159 202 3 653,18 3 922,80 
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Plnění závazných ukazatelů 

                                                                                                                                    

v tis. Kč                           
Usnesení 
Rady 
Olomouckého 
kraje 

Limit 
mzdových 
prostředků 

Neinvestiční 
příspěvek 
zřízeným 
PO/odpisy 

Investiční 
příspěvek 
zřízeným 
PO 

Odvody 
příspěvkové 
organizace 

     Odpisy 
Schválený závazný 
ukazatel 

UR/5/10/2009 6 117,00 71,00 0,00 39,00 

Úprava závazného 
ukazatele 

UR/13/52/2009 52,00    

Celkem  6 169,00 71,00 0,00 39,00 
Skutečnost 
Rozdíl/+přečerpáno, 
- nedočerpáno 

 5 503,85 
-665,15 

70,64 
-0,36 

0,00 
0,00 

39,00 
0,00 

 

 
Stavy fondů 
 

 Stav k 31.12.2009 v Kč 
Fond odměn 7 200,00 
FKSP 45 892,10 
Fond rezervní 232 309,56 
Investiční fond 12,91 
Celkem 285 414,57 
 
 
Investice 
 

Investice:  0,00  Kč 

 

 

7. Kontroly 
 

V roce 2009 byly v naší organizaci provedeny následující kontroly: 

 

Audit k poskytnutí dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na r. 2008 „Podpora 
sociálních služeb s regionální/místní působností – Olomoucký kraj“ 

Audit byl proveden v červnu 2009 auditorskou společností FINAUDIT s.r.o. se sídlem 

v Olomouci, odpovědný auditor Ing. Hana Juráňová, auditor č. osv. 1935. Ze závěru auditu 
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vyplynulo, že údaje uvedené ve vyúčtování dotace odpovídají údajům v účetnictví a jsou 

v souladu se zákony i s účetními předpisy platnými v České republice. 

 

Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění 
provedená ve dnech 19.8., 20.8. a 24.8.2009 

Pracovnice Okresní správy sociálního zabezpečení Olomouc kontrolovala období od 

1.9.2007 do 31.12.2008. 

Vzhledem ke zjištěným  nepromlčeným nedoplatkům na dávkách nemocenského pojištění,  

byla SSP Olomouc uložena nápravná opatření spočívající ve vyplacení nedoplatků  

příslušným zaměstnancům v nejbližším výplatním termínu.  SSP Olomouc všechna nápravná 

opatření splnila ve stanoveném termínu. 

 

Kontrola skutečností rozhodných pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové 
kázně, provedené dle § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů  za období let 2007 a 2008. 

Kontrolou provedenou v listopadu 2009 Finančním úřadem Olomouc bylo zjištěno, že  se 

příjemce dotace ze státního rozpočtu SSP Olomouc nedopustil porušení rozpočtové kázně. 

 

 

 

Podklady pro zpracování výroční zprávy vyhotovili zaměstnanci SSP Olomouc. 

 

V Olomouci dne 12.3.2010  

 

 

 

 

Mgr. Simona Dohnalová 

ředitelka 

  


