1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
SOMH – západ
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Úvod
Komunitní plánování, tedy plánování s aktivní účastí veřejnosti, je jedním ze základních principů dlouhodobé spolupráce
veřejné správy a občanů ve městech a obcích.
Byli jsme proto velmi rádi, že jsme díky podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti získali finanční
podporu pro komunitní plánování sociálních služeb ve Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko-západ, které čítá 14 obcí.
Komunitní plánování sociálních služeb v malých obcích není příliš obvyklé. Přesto jsme společně se členy pracovních
skupin nalezli mnoho oblastí, které doposud nebyly pokryty a je zapotřebí se jim nadále věnovat.
V předloženém dokumentu jsou uvedeny pouze priority, bez uvedení dalších komentářů. Každá obec má zpracován
svůj vlastní Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (a návazných aktivit) a je k dispozici na internetových stránkách
obcí, případně v tištěné podobě na jednotlivých obecních úřadech, v případě města Kravaře na městském úřadě.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem členům pracovních skupin, představitelům města Kravaře a jednotlivých
obcí, za vstřícný přístup a kvalitní práci. Věříme, že Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (a návazných aktivit) bude
přínosem pro občany města Kravaře a zúčastněných obcí.
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Bolatice

Struktura KP Bolatice
Řídící skupina
Poskytovatel
Zadavatel		
Uživatel 		

Kramář Petr
Bochňáková Marcela		
Kupka Karel

Seznam členů pracovních skupin
Vzhledem k počtu obyvatel pracovaly obě pracovní skupiny ve stejném složení.
Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Adamcová Kristina
Adamec David
Bochňáková Marcela
Čičáková Lenka
Jochimová Kristina

Kramář Petr
Kupka Karel
Lasáková Anna
Moravcová Blanka
Neuvaldová Zuzana

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Priority
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podpora spolkové činnosti (S1)
Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné (S2)
Podpora pečovatelské služby (S3)
Podpora bydlení pro seniory a zdravotně znevýhodněné (S4)
Vznik a podpora klubu pro zdravotně znevýhodněné (S5)
Odborné sociální poradenství včetně půjčovny kompenzačních pomůcek (S6)
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Priorita S1
Podpora spolkové činnosti
Popis opatření

1.1. Podpora spolků a sdružení materiálně a finančně
1.2. Podpora spolupráce spolků a obce a spolků navzájem

Realizátoři

Jednotlivé spolky
Obec Bolatice

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

Rok 2014

Finanční zdroje

Obec Bolatice, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, dary
a příspěvky místních podnikatelů (finanční i nehmotné)

Finanční náklady

1,1 mil. Kč

Dopady

Realizované kulturní, společenské a osvětové akce pro cílové skupiny
Zlepšení kulturních a společenských kontaktů cílových skupin
Zlepšení sociálních vazeb
Snížení dopadů socio-patologických jevů

Indikátory

Počet akcí, realizovaných jednotlivými spolky
Počet zapojených zástupců cílových skupin
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Priorita S2
Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
2.1. Provoz příležitostné nepravidelné dopravy pro seniory a zdravotně znevýhodněné
2.1.1. Smlouva se subjektem poskytujícím danou aktivitu

Popis opatření

2.2. Podpora rozvoje senior parku
2.2.1. Analýza potřeb cílové skupiny
2.2.2. Rozvoj senior parku
2.3.

Realizátoři

Realizace osvětových a vzdělávacích akcí pro seniory a zdravotně
znevýhodněné
2.3.1. Zajištění osvětových a vzdělávacích akcí pro seniory a zdravotně
znevýhodněné
2.3.2. Zajištění dalších seminářů pro cílové skupiny – bezpečnost,
podomní prodej, sociální služby apod.
Poskytovatelé služeb
Obec Bolatice

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

Rok 2014

Finanční zdroje

Obec Bolatice, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, EU

Finanční náklady

150,000,- Kč

Dopady

Realizované kulturní, společenské a osvětové akce pro cílové skupiny
Zlepšení kulturních a společenských kontaktů cílových skupin
Zlepšení sociálních vazeb
Cílová skupina má zajištěny kompenzační pomůcky
Cílová skupina má zjednodušený přístup k lékařům
a službám

Indikátory

Počet akcí, realizovaných jednotlivými spolky
Počet zapojených zástupců cílových skupin
Počet osvětových a vzdělávacích akcí pro seniory
a zdravotně znevýhodněné
Počet zástupců cílové skupiny využívající nabízené aktivity
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Priorita S3
Podpora pečovatelské služby
Popis opatření

3.1. Podpora a rozvoj pečovatelské služby

Realizátoři

Obec Bolatice
Vybraný poskytovatel

Nová nebo stávající

Stávající

Zahájení realizace

Rok 2013

Finanční zdroje

Obec Bolatice, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, platby klientů

Finanční náklady
Dopady

Zajištění důstojného života seniorů
Podpora života seniorů v jejich přirozeném prostředí

Indikátory

Počet klientů využívajících pečovatelskou službu

Priorita S4
Podpora bydlení pro seniory a zdravotně znevýhodněné

Popis opatření

4.1. Analýza potřeb cílové skupiny
4.2. Zjištění náročnosti úprav
4.3. Realizace rekonstrukce
4.4. Realizace služby

Realizátoři

Obec Bolatice

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

Rok 2014

Finanční zdroje

Obec Bolatice, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, EU

Finanční náklady
Dopady

Cílová skupina má bezbariérové bydlení a může tak nadále zůstat
v obci

Indikátory

Provedená analýza potřeb cílové skupiny
Realizovaná rekonstrukce
Realizovaná aktivita
Počet občanů, využívajících bezbariérové bydlení
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Priorita S5
Vznik a podpora klubu pro zdravotně znevýhodněné
Popis opatření

5.1. Analýza potřeb cílové skupiny
5.2. Analýza volných a vhodných prostor
5.3. Rekonstrukce prostor, realizace

Realizátoři

Obec Bolatice

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

Rok 2014

Finanční zdroje

Obec Bolatice

Finanční náklady

150,000,- Kč

Dopady

Zjištěné potřeby cílové skupiny
Vyhodnoceny možnosti pro zřízení klubu
Rekonstruované prostory

Indikátory

Potřeba cílové skupiny je prokázána anketou
Jsou nalezeny vhodné prostory a jsou rekonstruovány
Prostor slouží cílové skupině

Priorita S6
Odborné sociální poradenství včetně půjčovny kompenzačních pomůcek
6.1. Podpora odborného sociálního poradenství
6.2. Podpora půjčovny kompenzačních pomůcek

Popis opatření

6.1.1. Analýza potřeb občanů v oblasti odborného sociálního poradenství
6.1.2. Zajištění poskytovatele odborného sociálního poradenství
6.2.1. Výběr poskytovatele
6.2.2. Realizace služby

Realizátoři

Obec Bolatice
Charita Hlučín
Charita Opava
Centrum pro zdravotně postižené MSK
SPID Handicap o.p.s.
Další možní poskytovatelé

Nová nebo stávající

Nová, stávající

Zahájení realizace

Rok 2014

Finanční zdroje

Obec Bolatice, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, platby od klientů

Finanční náklady

150,000,- Kč

Dopady

Zajištění dostatečné informovanosti občanů v různých životních situacích
Občané obce Bolatice jsou zajištění kompenzačními pomůckami dle možností jednotlivých poskytovatelů

Indikátory

Počet provedených intervencí
Počet vypůjčených kompenzačních pomůcek
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Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
1. Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež (R1)
2. Podpora občanské poradny (R2)

Priorita R1
Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
Popis opatření

1.1. Analýza potřeb cílové skupiny
1.2. Motivace mladých lidí pro účast na aktivitách
1.3. Realizace vlastních aktivit mladých s podporou obce
1.4. Koordinace plánovaných akcí
1.5. Podpora volnočasových aktivit dětí

Realizátoři

Obec Bolatice, spolky, neformální sdružení

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

Rok 2014

Finanční zdroje

Obec Bolatice, nadace, nadační fondy

Finanční náklady

50,000,- Kč

Dopady

Zjištěné potřeby cílové skupiny
Zapojení mladí lidé do aktivit a vlastních projektů
Realizované volnočasové aktivity pro děti a mládež

Indikátory

Mladí lidé jsou zapojeni do vlastních aktivit, realizují projekty.
Počet akcí, realizovaných mladými pro mladé.
Akce jsou koordinovány, nedochází k duplicitě

Priorita R2
Podpora občanské poradny
Popis opatření

2.1. Zajištění poskytovatele poradenství
2.2. Zajištění prostor pro realizaci občanské poradny
2.3. Informování občanů o zřízení občanské poradny a jejím fungování

Realizátoři

Obec Bolatice, Charita Opava, další možní realizátoři návazné aktivity

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

Rok 2014

Finanční zdroje

Obec Bolatice

Finanční náklady
Dopady

Občané využívají občanskou poradnu v místě svého bydliště.
Občané jsou informováni o možnostech řešení svých osobních problémů.
Snižuje se frustrace občanů z neřešitelných situací.

Indikátory

Počet provedených poradenství.
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Průřezové priority
1. Podpora komunitního plánování (P1)
2. Podpora spolkové činnosti (P2)
3. Propagace a osvěta (P3)
Závěr
Obec Bolatice patří svým počtem obyvatel (4 441) mezi druhou největší obec ve svazku obcí mikroregionu Hlučínskozápad. Obec má bohatou občanskou vybavenost, nachází se zde základní a mateřská škola, knihovna, pošta, lékař pro
děti a pro dospělé, kino, muzeum apod.
V současné době působí v obci celá řada zájmových sdružení a spolků, především Sbor dobrovolných hasičů Bolatice,
SDH Borová, rodinné centrum Ježeček a Skřítek, zahrádkáři, myslivci, Klub seniorů, FK Bolatice, volejbalisté, stolní tenisté, futsalisté, hokejisté aj.
Pro obec Bolatice je velmi příznivé, že počet obyvatel dlouhodobě roste. Zároveň ale dochází ke stárnutí populace a
průměrný věk občanů obce se zvyšuje, s tím také souvisí zvýšená potřeba zajištění služeb a návazných aktivit pro cílovou
skupinu. Není překvapivé, že právě u seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů jsme zaznamenali rostoucí zájem o
zajištění pečovatelské služby a bydlení pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany.
V obci existuje celá řada aktivit pro malé děti, neměli bychom zapomínat na věkovou kategorii 13+, neboť právě tito mladí lidé se často potýkají s nedostatečným zajištěním volnočasových aktivit. Zajištění a rozšíření nabídky volnočasových
aktivit pro uvedenou cílovou skupinu rovněž přispívá ke snížení rizika vzniku sociálně patologických jevů.
Vedení obce si je vědomo nezbytnosti zajistit sociální služby a návazné aktivity pro všechny cílové skupiny, tak aby občané byli spokojeni a dále zůstávali v obci.
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Hněvošice

Struktura KP Hněvošice
Řídící skupina
Poskytovatel
Zadavatel		
Uživatel 		

Khýrová Simona		
Dornová Marie		
Kremserová Růžena

Seznam členů pracovních skupin
Vzhledem k počtu obyvatel pracovaly obě pracovní skupiny ve stejném složení.
Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Dornová Marie
Hanušová Monika
Kalvarová Gabriela
Khýrová Simona
Kremserová Jiřina
Kremserová Růžena

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Priority
1. Podpora a rozvoj aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné (S1)
2. Podpora pečovatelské služby (S2)
3. Zajištění a podpora občanské poradny (S3)
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Priorita S1
Podpora a rozvoj aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Zajištění vhodných prostor pro setkávání
Podpora vzdělávání
Podpora aktivit seniorů a zdravotně znevýhodněných
Vyhlášení zákazu podomního prodeje
1.1.1. Analýza vhodných prostor
1.1.2. Vybavení prostor

Popis opatření

1.2.1. Zajištění přednášek pro seniory a zdravotně znevýhodněné
(témata bezpečnost, dluhová problematika, ochrana spotřebitelů)
1.2.2. Další vzdělávací aktivity
(např. počítačová gramotnost, trénink paměti apod.)
1.3.1. Podpora aktivit, které realizují senioři a zdravotně znevýhodnění
(např. společenské, kulturní a sportovní aktivity)
1.4.1. Zvážení vyhlášení zákazu podomního prodeje pro bezpečnost
seniorů před dluhovou pastí

Realizátoři

Obec Hněvošice, jednotlivé spolky a neformální sdružení

Nová nebo stávající

Nová, stávající

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Hněvošice, dary

Finanční náklady

Dopady

Cílová skupina je informována a je vzdělanější
Cílová skupina má prostor, kde se může scházet
Cílová skupina je účastníkem a zároveň realizátorem akcí a aktivit
Je sníženo riziko dluhové pasti a jiných negativních jevů pro cílovou
skupinu

Indikátory

Zajištěné a využívané prostory cílovou skupinou
Realizované přednášky pro cílovou skupinu
Realizovaná školení pro cílovou skupinu
Počet aktivit, realizované pro cílovou skupinu a cílovou skupinou
Schválení vyhlášky o zákazu podomního prodeje
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Priorita S2
Podpora pečovatelské služby
Popis opatření

2.1. Zajištění poskytovatele
2.2. Vyhledávání potřebných občanů v obci

Realizátoři

Obec Hněvošice, vybraný poskytovatel

Nová nebo stávající

Nová, stávající

Zahájení realizace

Rok 2014

Finanční zdroje

Obec Hněvošice, platby klientů

Finanční náklady
Dopady

Indikátory

Občané jsou zajištěni pečovatelskou službou a mohou delší dobu zůstat
ve svém vlastním prostředí
Občané, kteří nejsou schopni si pečovatelskou službu hradit sami, dostávají příspěvek od
obce na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem
Počet občanů využívajících pečovatelskou službu.
Počet občanů, kterým zajistila pečovatelskou službu obec

Priorita S3
Zajištění a podpora občanské poradny
3.1. Zajištění poskytovatele poradenství
3.2. Zajištění prostor pro realizaci občanské poradny
3.3. Informování občanů o zřízení občanské poradny a jejím fungování
3.1.1. Analýza možných realizátorů
3.1.2. Navázání spolupráce s realizátorem
3.1.3. Podpora občanské poradny v obci
Popis opatření

3.2.1. Analýza vhodných prostor
3.2.2. Vybavení prostor
3.3. Zajištění informovanosti obyvatel o poskytované službě

Realizátoři

Obec Hněvošice, vybraný realizátor

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Hněvošice, MPSV

Finanční náklady
Dopady

Cílová skupina je informována
Cílová skupina konzultuje a řeší s odborníky své problémy
Je sníženo riziko dluhové pasti a jiných negativních jevů pro cílovou skupinu

Indikátory

Zajištěné prostory pro poskytování služby
Realizované konzultace pro cílovou skupinu
Počet konzultací/kontaktů s klientem
Počet zástupců cílové skupiny využívající službu
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Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
1.
2.
3.
4.

Podpora spolkové činnosti (R1)
Podpora volnočasových aktivit (R2)
Podpora prorodinných aktivit (R3)
Podpora vzniku a fungování zázemí pro mládež (R4)

Priorita R1
Podpora spolkové činnosti v obci
Popis opatření

1.1. Podpora a rozvoj spolkové činnosti v obci včetně finanční a materiální podpory

Realizátoři

Obec Hněvošice, jednotlivé spolky a neformální sdružení

Nová nebo stávající

stávající

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Hněvošice, dary, nadace, nadační fondy, MSK

Finanční náklady
Dopady

Rodiny, děti a mládež mají dostatečný prostor pro kulturní, sportovní a společenské vyžití
a jsou částečně chráněny před sociálně-patologickými jevy

Indikátory

Funkční spolky v obci, realizující aktivity pro cílovou skupinu
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Priorita R2
Podpora volnočasových aktivit
2.1. Finanční a materiální podpora neformálních sdružení občanů
2.2. Rozšíření relaxační zóny a její využívání pro prorodinné aktivity
2.1.1. Alokování finančních prostředků v rozpočtu obce na aktivity
2.1.2. Materiální a organizační pomoc při realizaci aktivit
2.2.1. Analýza potřeb dalších volnočasových aktivit
2.2.2. Zajištění rozšíření Relaxační zóny v obci pro sportovní, kulturní
a společenské vyžití občanů a prorodinné aktivity
Realizátoři

Obec Hněvošice, jednotlivé spolky a neformální sdružení

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Hněvošice, dary, nadace, nadační fondy

Finanční náklady

Dopady

Indikátory

Rodiny, děti a mládež mají dostatečný prostor pro kulturní, sportovní a společenské vyžití
a jsou částečně chráněny před sociálně-patologickými jevy
Jsou podporovány prorodinné aktivity, které zvyšují sounáležitost uvnitř rodiny, ale zároveň
navenek
Aktivity pro mládež odpovídají jejím potřebám
Jsou k dispozici prostory, kde se mohou lidé setkávat na kulturních a společenských
akcích, které zabraňují sociálně-patologickým jevům, pocitu odtržení
Neformální sdružení realizují aktivity pro cílovou skupinu
Rozšířená relaxační zóna, která je využívána pro volnočasové aktivity v obci a prorodinné
aktivity
Zpracovaná analýza potřeb mladých lidí
Vyhodnocená analýza, aktivity odpovídající jejím výstupům
Počet osob účastnících se jednotlivých aktivit
Počet akcí a aktivit realizovaných pro cílovou skupinu
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Priorita R3
Podpora prorodinných aktivit
3.1. Realizace přednášek a seminářů s tématikou negativních jevů
3.2. Podpora a realizace mezigeneračních aktivit
Popis opatření

Realizátoři

3.1.1. Analýza existujících subjektů, realizujících přednášky na daná témata
3.1.2. Zajištění přednášek, zajištění výstupů z nich
3.2.1. Realizace akcí, které propojují jednotlivé generace
3.2.2. Prezentace výstupů z těchto aktivit pro „příklad dobré praxe“
Obec Hněvošice, jednotlivé spolky a neformální sdružení, realizátor
přednášek a seminářů

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Hněvošice, dary, nadace, nadační fondy

Finanční náklady
Dopady

Indikátory

Cílová skupina je informována o možných dopadech negativních jevů
Je sníženo riziko užívání návykových látek
Mladí lidé i senioři jsou vzájemně informováni o problémech, se kterými se potýkají
a dochází k většímu vzájemnému porozumění
Jsou známy organizace, které realizují přednášky a semináře na daná témata
Přednášky jsou realizovány, vyhodnocena jejich úspěšnost
Jsou realizovány akce propojující jednotlivé generace
Výstupy jsou prezentovány jako příklady dobré praxe
Počet realizovaných akcí
Počet osob, které se přednášek zúčastnily
Počet aktivit mezigenerační komunikace

Průřezové priority
1. Propagace a informovanost (P1)
2. Podpora komunitního plánování (P2)
Závěr
Obec Hněvošice je zřizovatelem základní a mateřské školy, což je předpoklad pro snížení negativního salda indexu stáří
a zajištění nárůstu mladých lidí a tím i dětí. Proto aktivity pro tuto cílovou skupinu uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb jsou zcela nezbytné.
Na druhou stranu díky prodlužování průměrného věku dožití jsou i v této obci předpoklady zvyšování počtu seniorů
a zdravotně znevýhodněných. Zajištění služeb a aktivit pro tuto cílovou skupinu byly navrhovány s plným vědomím potřebnosti.
Rovněž vedení obce si je vědomo nezbytnosti zajistit služby a návazné aktivity pro všechny cílové skupiny uvedené
v plánu tak, aby občané byli spokojeni a dále zůstávali v obci.
Přestože komunitní plánování je aplikovatelné i na jiné oblasti života, právě v malých obcích se prolínají sociální služby
jako takové s návaznými aktivitami, které však v konečném důsledku vytváří spokojenou komunitu.
Stejně tak je tomu i v obci Hněvošice.
Poděkování patří všem občanům obce Hněvošice, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě komunitního
plánu za účelem rozvoje sociálních služeb v obci Hněvošice.
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Chlebičov

Struktura KP Chlebičov
Řídící skupina
Poskytovatel
Zadavatel		
Uživatel 		

Stanjurová Krista
Mošová Zuzana
Kőnigová Veronika

Seznam členů pracovních skupin
Vzhledem k počtu obyvatel pracovaly obě pracovní skupiny ve stejném složení.
Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Kőnigová Veronika
Kubná Iveta
Kubný Lukáš
Mošová Zuzana
Stanjurová Krista
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Priority
1. Podpora domu s byty zvláštního určení (S1)
2. Podpora a rozvoj aktivit klubu seniorů (S2)
3. Zřízení a podpora provozu denního stacionáře pro seniory (S3)
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Priorita S1
Podpora domu s byty zvláštního určení
Popis opatření

1.1. Realizace provozu domu s byty zvláštního určení

Realizátoři

Obec Chlebičov

Nová nebo stávající

Stávající

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Chlebičov

Finanční náklady

do 35.000,- Kč

Dopady

Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním využívají nájemního bydlení v domu s byty
zvláštního určení.

Indikátory

Fungující a naplněný dům s byty zvláštního určení

Priorita S2
Podpora a rozvoj aktivit klubu seniorů
2.1. Podpora aktivit klubu seniorů
2.2. Podpora vzdělávání
2.3. Navázání spolupráce s kluby seniorů ze sousedních obcí
2.1.1. Podpora aktivit, které realizuje klub seniorů pro seniory a osoby se zdravotním
znevýhodněním (např. společenské, kulturní a sportovní aktivity, zájezdy apod.)
Popis opatření

2.2.1. Zajištění přednášek pro seniory a zdravotně znevýhodněné (témata
bezpečnost, dluhová problematika, ochrana spotřebitelů)
2.2.2. Další vzdělávací aktivity (např. počítačová gramotnost, trénink paměti, výuka
ovládání mobilního telefonu apod.)
2.3.1. Navázání spolupráce s kluby seniorů ze sousedních obcí

Realizátoři

Obec Chlebičov, Klub seniorů

Nová nebo stávající

Stávající

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Chlebičov, dary

Finanční náklady

2.1.1. 20.000,- Kč
2.2. cca 1.000,- Kč na přednášku

Dopady

Cílová skupina je informována a je vzdělanější.
Cílová skupina je účastníkem a zároveň realizátorem akcí a aktivit.
Je sníženo riziko dluhové pasti a jiných negativních jevů pro cílovou skupinu.

Indikátory

Realizované přednášky pro cílovou skupinu.
Realizovaná školení pro cílovou skupinu.
Počet aktivit realizovaných pro cílovou skupinu a cílovou skupinou.
Počet aktivit realizovaných ve spolupráci s dalšími kluby seniorů.
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Priorita S3
Zřízení a podpora provozu denního stacionáře pro seniory
1.1. Zřízení služby denního stacionáře pro seniory
1.2. Podpora provozu denního stacionáře pro seniory

Popis opatření

1.1.1. Zajištění prostor/pozemku pro zřízení služby denního stacionáře pro seniory
1.1.2. Zajištění poskytovatele registrované služby
1.2.1. Podpora provozu denního stacionáře pro seniory

Realizátoři

Obec Chlebičov, vybraný poskytovatel služby

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2015

Finanční zdroje

Obec Chlebičov

Finanční náklady

1.1.1. 8 – 15 mil. / výstavba nové budovy
1.2.1. 2.500.000,- Kč na cca 16 uživatelů – dle kapacity služby (výroční zpráva Charita
Opava 2013 – zdroj příjmů MPSV, obce a města, dary, tržby za služby)

Dopady

Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním mohou zůstat ve svém domácím prostředí
při zajištěné péči o jejich osobu v dopoledních hodinách.

Indikátory

Počet klientů využívající služby denního stacionáře pro seniory

Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
1. Podpora a rozvoj aktivit pro matky s dětmi v období mateřské/rodičovské dovolené (R1)
2. Podpora a rozvoj volnočasových aktivit (R2)
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Priorita R1
Podpora a rozvoj aktivit pro matky s dětmi v období
mateřské/rodičovské dovolené
1.1. Personální zajištění realizace aktivit
Popis opatření

1.2.

Analýza a zajištění vhodných prostor pro realizaci aktivit

1.3. Analýza potřeb cílové skupiny
1.4. Realizace aktivit
Realizátoři

Obec Chlebičov

Nová nebo stávající

Stávající

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Chlebičov, dary (úhrada účastníků aktivit – úhrada materiálů apod.)

Finanční náklady

DPP – do 10 000,- Kč / měsíc
Vybavení a zajištění prostor v počátku do 50 000,- Kč,
později do 15 000,- Kč / rok

Dopady

Cílová skupina je vzdělanější
Cílová skupina je účastníkem a zároveň realizátorem akcí a aktivit

Indikátory

Realizované aktivity pro cílovou skupinu
Realizovaná vzdělávání pro cílovou skupinu
Počet aktivit, realizované pro cílovou skupinu a cílovou skupinou

Priorita R2
Podpora a rozvoj volnočasových aktivit
2.1. Podpora realizovaných volnočasových aktivit
2.2. Rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro mládež
2.1.1. Finanční a materiální podpora spolků a dalších neformálních sdružení realizujících
volnočasové aktivity
Popis opatření

2.2.1. Analýza upřednostňovaných zájmových činností cílové skupiny
2.2.2. Zajištění realizátora aktivit
2.2.3. Podpora realizace volnočasových aktivit pro mládež

Realizátoři

Obec Chlebičov, jednotlivé spolky a neformální sdružení

Nová nebo stávající

Stávající

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Chlebičov, dary, nadace, nadační fondy

Finanční náklady

2.1.1. 40.000,- Kč
2.2.3. 40.000,- Kč

Dopady

Rodiny, děti a mládež mají dostatečný prostor pro kulturní, sportovní a společenské vyžití
a jsou částečně chráněny před sociálně-patologickými jevy

Indikátory

Funkční spolky v obci, realizující aktivity pro cílovou skupinu
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Průřezové priority
1. Zajištění a podpora občanské poradny (P1)
2. Propagace a informovanost (P2)
3. Podpora komunitního plánování (P3)

Závěr
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb byl zpracováván v rámci projektu Sociální služby SOH. Předcházelo mu
provedení analýzy potřeb sociálních služeb v daném území za aktivní účasti pracovních skupin komunitního plánování.
Obec Chlebičov je zřizovatelem základní a mateřské školy, což je jedna z podmínek komunitního života v obci. V těchto
zařízeních se mohou odvíjet aktivity nejen pro matky na mateřské či rodičovské dovolené ale také pro děti a mládež.
Zajištění a rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež rovněž přispívá ke snížení sociálně patologických
jevů.
I v obci Chlebičov dochází k prodlužování průměrného věku dožití, což vede ke zvýšení počtu seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním. S tím je také spojena zvýšená potřeba zajištění služeb a aktivit pro tuto cílovou skupinu. Není
překvapivé, že obyvatelé obce projevili zájem o zřízení služby Denního stacionáře pro seniory.
Poděkování patří všem občanům obce Chlebičov, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě komunitního
plánu za účelem rozvoje sociálních služeb v obci Chlebičov.
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Chuchelná

Struktura KP Chuchelná
Řídící skupina
Poskytovatel
Zadavatel		
Uživatel 		

Meinhardová Marcela
Krakovková Pavla
Beierová Marie

Seznam členů pracovních skupin
Vzhledem k počtu obyvatel pracovaly obě pracovní skupiny ve stejném složení.
Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Beierová Marie
Krakovková Pavla
Meinhardová Marcela
Nábělková Hana
Rolná Barbora

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Priority
1. Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné (S1)
2. Podpora pečovatelské služby (S2)
3. Zřízení a podpora odlehčovací služby (S3)
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Priorita S1
Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
1.1. Podpora klubu seniorů
Popis opatření

1.2. Realizace kulturních a společenských akcí
1.3. Občanské vzdělávání

Realizátoři

Obec Chuchelná, spolky a dobrovolné organizace

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

2015

Finanční zdroje

Obec Chuchelná, Moravskoslezský kraj, nadace, nadační fondy

Finanční náklady

15 000,- Kč

Dopady

Indikátory

Aktivní senioři v obci
Zrealizované kulturní a společenské akce
Zrealizované vzdělávání pro cílovou skupinu (prevence, osvětové akce apod.)
Počet akcí, realizovaných samotnou cílovou skupinou.
Počet akcí, realizovaných pro cílovou skupinu.
Počet vzdělávacích a osvětových akcí.
Počet účastníků jednotlivých akcí.

Priorita S2
Podpora pečovatelské služby
2.1. Navázání spolupráce s poskytovateli pečovatelské služby v regionu
Popis opatření

2.2. Uzavření smlouvy s poskytovatelem pro zajištění pečovatelské služby v obci
2.3. Realizace pečovatelské služby u potřebných občanů

Realizátoři

Obec Chuchelná, vybraný poskytovatel

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2015

Finanční zdroje

Obec Chuchelná, MPSV, MSK

Finanční náklady

Dle uzavřené smlouvy

Dopady

Občané obce jsou zajištěni pečovatelskou službou
Prodloužení aktivního života seniorů a zdravotně znevýhodněných v domácím prostředí
Zkvalitnění péče o seniory a zdravotně postižené

Indikátory

Počet občanů, kteří využívají pečovatelskou službu
Počet uzavřených smluv
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Priorita S3
Zřízení a podpora odlehčovací služby
3.1. Analýzy potřeb cílové skupiny
Popis opatření

3.2. Oslovení možných poskytovatelů služby
3.3. Výběr poskytovatele a uzavření smlouvy
3.4. Realizace služby

Realizátoři

Obec Chuchelná, Vybraný poskytovatel

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2015

Finanční zdroje

Obec Chuchelná, MPSV, MSK, platby klientů

Finanční náklady

Dle uzavřené smlouvy

Dopady

Občané obce jsou zajištěni odlehčovací službou.
Zajištění potřeb seniorů a zdravotně znevýhodněných v domácím prostředí.
Zkvalitnění péče o seniory a zdravotně postižené.
Zlepšení podmínek rodinných příslušníků pečujících o osobu blízkou.

Indikátory

Počet občanů, kteří využívají odlehčovací službu.
Počet uzavřených smluv.

Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
1. Podpora spolkové činnosti (R1)
2. Podpora aktivit pro sociálně vyloučené (R2)
3. Podpora a rozvoj aktivit pro starší děti 12+ (R3)

Priorita R1
Podpora spolkové činnosti
Popis opatření

1.1. Podpora spolkové činnosti
1.2. Podpora dobrovolných sdružení, realizující aktivity pro občany obce

Realizátoři

Obec Chuchelná, jednotlivé spolky

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

2015

Finanční zdroje

Obec Chuchelná, nadace, nadační fondy

Finanční náklady

30 000,- Kč

Dopady

Je zajištěn volný čas dětí a mládeže
Funkční a aktivní spolky v obci
Spolupracující spolky v obci
Prevence sociálně-patologických jevů

Indikátory

Počet akcí a aktivit pro děti a mládež
Počet účastníků akcí
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Priorita R2
Podpora aktivit pro sociálně vyloučené
Popis opatření

2.1. Analýza potřeb cílové skupiny
2.2. Zpracování návrhu rekvalifikačních a jiných kurzů
2.3. Realizace vzdělávání a poradenství pro cílovou skupinu

Realizátoři

Obec Chuchelná , partnerské organizace

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2016

Finanční zdroje

Obec Chuchelná, nadace, nadační fondy, MSK, EU

Finanční náklady

300 000,- Kč, z toho obec 30,000,- Kč

Dopady

Jsou zjištěny potřeby cílové skupiny v oblasti rekvalifikací a vzdělávání.
Je zpracován návrh kurzů a nabídnut cílové skupině.
Je zpracován projekt na vzdělávání a poradenství pro cílovou skupinu.
Je realizováno pracovní poradenství a vzdělávání (rekvalifikace) cílové skupiny.

Indikátory

Počet akcí a aktivit pro cílovou skupinu
Počet účastníků akcí
Podpořený projekt
Realizovaný projekt

Priorita R3
Podpora a rozvoj aktivit pro starší děti 12+
Popis opatření

Realizátoři

3.1. Analýza potřeb cílové skupiny
3.2. Analýza možných prostor
3.3. Motivace cílové skupiny
Obec Chuchelná
Partnerské organizace
Spolky a dobrovolná sdružení

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2016

Finanční zdroje

Obec Chuchelná, nadace, nadační fondy, MSK, EU

Finanční náklady

200 000,- Kč, z toho obec 20,000,- Kč

Dopady

Jsou zjištěny potřeby cílové skupiny v oblasti rekvalifikací a vzdělávání.
Je zpracován návrh kurzů a nabídnut cílové skupině.
Je zpracován projekt na vzdělávání a poradenství pro cílovou skupinu.
Je realizováno pracovní poradenství a vzdělávání (rekvalifikace) cílové skupiny.

Indikátory

Počet akcí a aktivit pro cílovou skupinu
Počet účastníků akcí
Podpořený projekt
Realizovaný projekt
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Průřezové priority
1. Zajištění bezbariérových prostor u veřejných budov (P1)
2. Propagace a informovanost (P2)
3. Podpora komunitního plánování (P3)

Závěr
Obec Chuchelná patří se svými cca 1 300 obyvateli k větším obcím ve svazku obcí mikroregionu Hlučínsko-západ.
Obec má vlastní školu a školku, dobrou občanskou vybavenost (např. knihovnu, hřiště, poštu ad.).
Rovněž v obci vyvíjí činnost několik spolků, především Sdružení dobrovolných hasičů, sportovní kluby, Klub seniorů
apod.
V obci neexistuje žádný poskytovatel sociálních služeb a doposud (před zpracováním střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb) nebyla navázána spolupráce s poskytovatelem žádné sociální služby.
Jak vyplynulo z analýzy a z jednání pracovních skupin, je zapotřebí se věnovat v následujícím období nejen seniorům
a zdravotně postiženým (pečovatelská služba, odlehčovací služba), ale také dětem a mládeži i celým rodinám.
Obec Chuchelná a její vedení je s těmito faktory srozuměno, svým občanům chce vycházet vstříc ve všech oblastech
a sociální služby považuje za velmi důležitou součást kvalitního života občanů.
Přestože komunitní plánování je aplikovatelné i na jiné oblasti života, právě v malých obcích se prolínají sociální služby
jako takové s návaznými aktivitami, které však v konečném důsledku vytváří spokojenou komunitu.
Poděkování patří všem občanům obce Chuchelná, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
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Kobeřice

Struktura KP Kobeřice
Řídící skupina
Poskytovatel
Zadavatel		
Uživatel 		

RNDr. Ludmila Domonkosová
Bc. Šárka Vehovská, Dis
Marie Ohřalová

Seznam členů pracovních skupin
Vzhledem k počtu obyvatel pracovaly obě pracovní skupiny ve stejném složení.
Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Domonkosová Ludmila
Kubná Taťána
Matuštíková Alena
Ohřálová Marie
Schiedková Naděžda
Vehovská Šárka
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Priority
1.
2.
3.
4.
5.

Podpora pečovatelské služby (S1)
Zřízení a podpora odborného sociálního poradenství (S2)
Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné (S3)
Podpora vzniku osobní asistence (S4)
Podpora rozvoje startovacích bytů a bytů pro seniory a zdravotně znevýhodněné (S5)
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Priorita S1
Podpora pečovatelské služby
1.1. Zajištění prostor pro základnu pečovatelské služby a půjčovny
kompenzačních pomůcek

Popis opatření

1.2. Propagace služby i mimo obec Kobeřice
Realizátoři

Obec Kobeřice, poskytovatel služby

Nová nebo stávající

Stávající

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, platby klientů, MPSV, Moravskoslezský kraj, nadace,
nadační fondy, dary

Finanční náklady

Obec DomA

Dopady

Zajištění občanů obce pečovatelskou službou
Zajištění života občanů, kteří potřebují pomoc, v jejich přirozeném prostředí

Indikátory

Počet občanů, využívajících službu
Počet vypůjčených kompenzačních pomůcek

Priorita S2
Zřízení a podpora odborného sociálního poradenství
2.1. Vyhledání možných poskytovatelů
Popis opatření

2.2. Zajištění prostor pro základnu pečovatelské služby a půjčovny
kompenzačních pomůcek
2.3. Zajištění provozu služby (objednávkový systém klientů, propojení
s ostatními obcemi)

Realizátoři

Obec Kobeřice, poskytovatel služby

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2015

Finanční zdroje

Obec Kobeřice

Finanční náklady

Dle vybraného poskytovatele

Dopady

Zajištění občanů obce poradenstvím ve všech oblastech života

Indikátory

Počet provedených intervencí
Funkční služba
Vybraný poskytovatel
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Priorita S3
Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
3.1. Podpora Klubu zralého stáří (pilot denního stacionáře pro seniory)
Popis opatření

3.2. Podpora Slezského svazu invalidů,z.s
3.3. Podpora spolků v obci
3.4. Podpora spolupráce spolků a obce

Realizátoři

Obec Kobeřice, jednotlivé spolky

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, Nadace, nadační fondy, členské příspěvky,
Moravskoslezský kraj

Finanční náklady

60,000,- Kč

Dopady

Občané v seniorském věku mají zajištěny aktivity ve svém volném čase
Funkční a aktivní spolky v obci
Spolupracující spolky v obci

Indikátory

Počet akcí a aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Počet seniorů a zdravotně znevýhodněných, účastnících se aktivit
Počet společných aktivit spolků a obce

Priorita S4
Vznik a podpora osobní asistence
Popis opatření

4.1. Navázání spolupráce s poskytovateli dané služby
4.2. Výběr poskytovatele, sepsání smlouvy

Realizátoři

Obec Kobeřice, vybraný poskytovatel

Nová nebo stávající

nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, nadace, nadační fondy, Moravskoslezský kraj, MPSV, platby klientů

Finanční náklady

150,000,- Kč

Dopady

Občané obce využívají asistenční službu

Indikátory

Počet občanů, využívajících asistenční službu
Počet uzavřených smluv o poskytování služby
Funkční služba
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Priorita S5
Podpora rozvoje startovacích bytů a bytů pro seniory
a zdravotně znevýhodněné
5.1. Rekonstrukce budovy
Popis opatření

5.2. Analýza cílové skupiny
5.3. Uzavření smluv s nájemci

Realizátoři

Obec Kobeřice

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, nadace, nadační fondy, Moravskoslezský kraj, MPSV, EU

Finanční náklady

5.054 744,87,- Kč bez DPH

Dopady

Zrekonstruovaný prostor budovy
Jsou vybráni potřební zástupci cílové skupiny

Indikátory

Počet občanů, využívajících startovací byty a byty pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné

Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže (R1)
2. Podpora činnosti spolků (R2)
3. Prevence proti závislosti dětí a mládeže (R3)
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Priorita R1
Podpora volnočasových aktivit včetně dalšího vzdělávání
1.1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
1.2. Podpora dalšího vzdělávání

Popis opatření

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.4.1.
1.1.4.2.
1.1.4.3.

Podpora rozvoje školních kroužků
Vyhledávání aktivních rodičů pro vedení kroužků
Podpora Scholy při římskokatolické farnosti
Podpora zájmového setkávání mládeže
Analýza potřeb mládeže
Analýza možných prostor pro aktivity mládeže
Dobrovolnické aktivity

1.2.1. Příprava a realizace dalšího vzdělávání, včetně neformálního, pro mládež
1.2.2. Příprava a realizace dalšího vzdělávání, včetně neformálního, pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením
Realizátoři

Obec Kobeřice, jednotlivé spolky a organizace

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, nadace, nadační fondy

Finanční náklady

1. 1. 75,000,- Kč
1. 2. 150,000,- Kč

Dopady

Je zajištěn volný čas dětí a mládeže
Jsou realizovány kroužky pro děti a mládež
Mládež se aktivně podílí na svých aktivitách
Funguje římskokatolická farnost a podporuje Scholu
Je realizováno další vzdělávání včetně neformálního pro cílové skupiny

Indikátory

Počet akcí a aktivit pro děti a mládež
Počet účastníků na akcích
Počet kurzů realizovaných pro cílovou skupinu
Funkční prostor pro mládež
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Priorita R2
Podpora činnosti spolků

Popis opatření

2.1. Podpora SDH
2.2. Podpora mysliveckého kroužku
2.3. Podpora Čtyřlístku, z.s.
2.4. Podpora dalších organizací věnujících se dětem a mládeži
2.5. Podpora společných a tradičních aktivit obce a spolků
2.6. Podpora vzájemné spolupráce spolků

Realizátoři

Obec Kobeřice, jednotlivé spolky

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, nadace, nadační fondy

Finanční náklady

610,000,- Kč

Dopady

Je zajištěn volný čas dětí a mládeže
Funkční a aktivní spolky v obci
Spolupracující spolky v obci
Prevence sociálně-patologických jevů

Indikátory

Počet akcí a aktivit pro děti a mládež
Počet účastníků akcí

Priorita R3
Prevence proti závislosti dětí a mládeže
Popis opatření

3.1. Navázání spolupráce s organizacemi, zabývajícími se drogovou
problematikou a dalšími závislostmi
3.2. Realizace osvětových akcí
3.3. Propagace aktivit (poradenství, terénní program, filmová představení, přednášky)

Realizátoři

Obec Kobeřice, škola, realizátoři osvětových akcí, kurzů, přednášek

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, nadace, nadační fondy, MVČR, MŠMT, Moravskoslezský kraj, vstupné

Finanční náklady

35,000,- Kč ročně

Dopady

Cílová skupina je informována o drogové problematice a dalších závislostí
Jsou realizovány osvětové akce v dané problematice
Je realizována propagace aktivit v dané problematice (např. terénní
program, poradenství apod.)

Indikátory

Počet účastníků akcí
Počet provedených intervencí
Počet akcí realizovaných pro cílovou skupinu
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Průřezové priority
1. Zajištění bezbariérových prostor u veřejných budov (P1)
2. Propagace a informovanost (P2)
3. Podpora komunitního plánování (P3)
Závěr
Obec Kobeřice má oproti jiným obcím několik výhod. Je zřizovatelem základní školy. Na jeho území působí registrovaná
pečovatelská služba. Občané důvěřují vedení obce a úředníkům a obracejí se na ně pro informace (viz analýzy – 38 %
občanů se obrací přímo na obec včetně využívání informací ze zpravodaje).
I v obci Kobeřice se občané potýkají s tím, že nejsou všude bezbariérové přístupy. Obyvatelstvo stárne a je stále větší
potřeba pro zajištění služeb pro seniory a zdravotně znevýhodněné.
Obec Kobeřice a její vedení je s těmito faktory srozuměno, svým občanům chce vycházet vstříc ve všech oblastech
a sociální služby považuje za velmi důležitou součást kvalitního života občanů.
Přestože komunitní plánování je aplikovatelné i na jiné oblasti života, právě v malých obcích se prolínají sociální služby
jako takové s návaznými aktivitami, které však v konečném důsledku vytváří spokojenou komunitu.
Ani v obci Kobeřice tomu není jinak.
Poděkování patří všem občanům obce Kobeřice, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě komunitního
plánu za účelem rozvoje sociálních služeb v obci Kobeřice.
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Kravaře

Struktura KP Kravaře
Řídící skupina
Petr Muczka, místostarosta města Kravaře, zadavatel
Irena Uličková, koordinátor KP města Kravaře, zadavatel
Tomáš Martínek, Policie ČR
Maria Melecká, Domov pro seniory, poskytovatel
Eva Jurášková, Centrum volného času, poskytovatel
Lenka Starečková, uživatel
Petra Kernová, uživatel
Daniel Kerlín, uživatel
Pavel Novotný, tajemník městského úřadu, zadavatel
Seznam členů pracovních skupin
Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Daněčková Romana, Bc. – OPEN HOUSE Bruntál
Jurášková Eva – Centrum volného času Kravaře		
Kernová Petra, Ing. – t. č. rodičovská dovolená
Koneczný Vítězslav – SDH Kravaře
Martínek Tomáš, Mgr. – Policie ČR Kravaře
Muczka Petr, Ing. – Místostarosta MěÚ
Olšrová Marta, Mgr. – Majitelka ubytovny Kravaře, starobní důchodce
Pospiech Libor, Bc. – Vedoucí MP Kravaře
Skowronková Hana – Úřad práce Kravaře
Ševčíková Monika – Knihovnice, kulturní pracovník MěÚ Kravaře
Šupíková Lucie, Mgr. – Sociální pracovník OSPOD
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Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Arbter Petr – Starobní důchodce
Černá Ingrid – Agentura Zvoneček
Hanuš Jan – Charita Opava
Kerlín Daniel – Pracovník rehabilitačního ústavu - Chuchelná
Lasák Josef, Ing. – Svaz postižených civilizačními chorobami Kravaře, starobní důchodce
Ligasová Jana – Starobní důchodce
Melecká Maria, Bc. – Domov pro seniory Kravaře
Muczka Petr. Ing. – Místostarosta MěÚ
Novotný Pavel, Ing. Bc. – Tajemník MěÚ		
Peterková Eva – Svaz postižených civilizačními chorobami Kravaře, starobní důchodce
Peterková Kateřina – Zdravotní sestra
Skowronková Hana – Úřad práce Kravaře
Slaninová Dagmar, Bc. – Centrum pro zdravotně postižené Opava
Stareczková Lenka - ZUŠ – učitelka hudby
Volný Lukáš, Mgr. Bc. – Charita Hlučín
Uličková Irena, Bc. – koordinátorka projektu
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Priority
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podpora domova pro seniory (S1)
Podpora organizací, věnujících se zdravotně znevýhodněným a seniorům (S2)
Podpora pečovatelské služby (S3)
Rozvoj spolupráce s dobrovolnickými organizacemi (S4)
Podpora odborného sociálního poradenství včetně půjčovny kompenzačních pomůcek (S5)
Vznik a podpora sociálně terapeutické dílny (S6)
Podpora osobní asistence (S7)

Priorita 1
Podpora Domova pro seniory
1.1. Podpora Domova pro seniory
Popis opatření

1.1.1. Podpora aktivit v Domově pro seniory
1.1.2. Podpora klubu seniorů v Domově pro seniory

Realizátoři

Domov pro seniory

Nová nebo stávající

Stávající

Zahájení realizace

2013

Finanční zdroje

Město Kravaře, MPSV, Nadace, nadační fondy, platby klientů, KÚ MSK

Finanční náklady
Dopady

Zajištění důstojného života seniorů, klientů Domova pro seniory
Zlepšení kulturních a společenských kontaktů uživatelů
Zlepšení sociálních vazeb

Indikátory

Počet akcí, realizovaných v Domově pro seniory
Počet klientů služby
Kvalita poskytované služby
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Priorita 2
Podpora organizací, věnujících se zdravotně znevýhodněným
a seniorům
2.1. Podpora klubové činnosti seniorů
2.2. Klubová činnost zdravotně znevýhodněných
2.1.1. Realizace zájezdů pro seniory ze strany města
2.1.2. Podpora dalších aktivit pro podporu seniorů ze strany města
(např. Karmašové posezení apod.)
2.1.3. Podpora Společenství seniorů při Římskokatolické farnosti Kravaře
2.1.4. Podpora Klubu přátel Německa
2.1.5. Podpora Klubu seniorů
Popis opatření

Realizátoři

2.2.1.
2.2.1.2.
2.2.1.2.1.
2.2.1.2.2.

Podpora Svazu postižených civilizačními chorobami
Zajištění samostatného prostoru pro realizaci aktivit
Analýza vhodných prostor v centru
Minimální požadavky na prostory včetně materiálního, technického
a personálního zabezpečení
2.2.1.2.3. Analýza možných zdrojů
2.2.1.3. Realizace aktivit
Město Kravaře, Svaz postižených civilizačními chorobami, Klub přátel
Německa, Společenství seniorů při Farnosti Kravaře, Klub seniorů

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

Rok 2013 realizace 2.1.1. – 2.1.5., 2.2.1.
Rok 2014 – 2.2.1.2. – 2.2.1.3.

Finanční zdroje

Město Kravaře, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, platby klientů, členské příspěvky

Finanční náklady

2.1.1. 100,000,-- Kč
2.1.2. 50,000,-- Kč
2.1.3. 10,000,-- Kč
2.1.4. 10,000,-- Kč
2.1.5. 10,000,-- Kč
2.2.1. 100,000,-- Kč
2.2.2. 95,000,-- Kč

Dopady

Zajištění důstojného života seniorů
Udržení kontaktů seniorů se společenským životem
Využití potenciálu seniorů – předávání zkušeností
Prodloužení aktivního života seniorů
Obohacení kultury života v obci
Omezení izolace
Zvýšení informovanosti

Indikátory

Počet aktivit realizovaných pro cílovou skupinu
Různorodost aktivit
Počet seniorů, účastnících se jednotlivých aktivit
Počet zdravotně postižených, účastnících se jednotlivých aktivit
Počet dalších zapojených organizací
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Priorita 3
Podpora pečovatelské služby
3.1. Podpora pečovatelské služby
Popis opatření

3.1.1. Podpora a rozvoj pečovatelské služby

Realizátoři

Město Kravaře, Charita Hlučín, další možní poskytovatelé, Charita Opava

Nová nebo stávající

Stávající

Zahájení realizace

2013

Finanční zdroje

Město Kravaře, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, platby klientů

Finanční náklady

1.200,000,- Kč

Dopady

Zajištění důstojného života seniorů
Podpora života seniorů v jejich přirozeném prostředí

Indikátory

Počet klientů využívajících pečovatelskou službu

Priorita 4
Rozvoj spolupráce s dobrovolnickými organizacemi
4.1. Rozvoj spolupráce s dobrovolnickými organizacemi
Popis opatření

4.1.1. Vyhledání dobrovolnických organizací v okolí města Kravaře
4.1.2. Oslovení organizací, zahájení spolupráce
4.1.3. Rozvoj Časové banky ve městě

Realizátoři

Město Kravaře, Charita Hlučín, Charita Opava, S.T.O. P., Adra, další možní poskytovatelé

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Město Kravaře, MŠMT, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK

Finanční náklady

50.000,- Kč

Dopady

Zajištění důstojnějšího a kvalitnějšího života cílové skupiny
Podpora života cílové skupiny v jejich přirozeném prostředí

Indikátory

Počet dobrovolníků
Počet cílové skupiny, využívající dobrovolníky
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Priorita 5
Odborné sociální poradenství
včetně půjčovny kompenzačních pomůcek
5.1. Podpora Odborného sociálních poradenství
5.2. Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek
5.1.1. Analýza potřeb občanů v oblasti Odborného sociálního poradenství
5.1.2. Zajištění poskytovatele odborného sociálních poradenství
5.1.3. Zajištění odborného sociálního poradenství ze strany města
5.1.4. Cílená propagace služby
Popis opatření

5.2.1. Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek
5.2.2. Vytvoření internetového bazaru kompenzačních pomůcek
5.2.3. Zajištění poskytovatele internetového bazaru
5.2.4. Cílená propagace aktivity

Realizátoři

Město Kravaře, Charita Hlučín, Charita Opava, Domov pro seniory, Centrum pro zdravotně postižené MSK, Další možní poskytovatelé

Nová nebo stávající

Nová, stávající

Zahájení realizace

2013

Finanční zdroje

Město Kravaře, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, platby od klientů

Finanční náklady

5.1. 200,000,- Kč
5.2. 350,000,- Kč

Dopady

Zajištění dostatečné informovanosti občanů v různých životních situacích
Občané města Kravaře zajištění kompenzačními pomůckami dle možností jednotlivých
poskytovatelů
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Priorita 6
Sociálně terapeutická služba
6.1. Podpora vzniku a rozvoje sociálně terapeutické dílny

Popis opatření

6.1.1. Jednání s MSK o zřízení nové sociální služby
6.1.2. Vyhledání vhodného prostoru pro dílnu
6.1.3. Výběr vhodného poskytovatele služby
6.1.4. Realizace služby

Realizátoři

Město Kravaře, Vybraný poskytovatel

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

Rok 2014 6.1.1.
Rok 2015 6.1.3.

Finanční zdroje

Město Kravaře, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK

Finanční náklady

6.1.4. 1.200,000,-- Kč

Dopady

Vyplnění volného času a smysluplná činnost osob se zdravotním postižením
Zlepšení sociálních kontaktů osob se zdravotním postižením
Zlepšení vzájemné komunikace mezi zdravotně postiženými
Snížení náročnosti rodinám, pečujících o zdravotně postiženého

Indikátory

Počet osob, které využívají službu
Vyhodnocení služby klienty

Priorita 7
Osobní asistence
7.1. Podpora vzniku osobní asistence
Popis opatření

7.1.1. Realizace služby

Realizátoři

Charita Hlučín, Centrum pro zdrav. postižené MSK

Nová nebo stávající

Stávající

Zahájení realizace

2013

Finanční zdroje

Město Kravaře, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK

Finanční náklady

Dle počtu klientů, provoz 800,000,-- Kč

Dopady

Občané města zajištění realizací aktivit Osobní asistence

Indikátory

Počet klientů služby
Hodnocení služby klienty

Pracovní skupina Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
1.
2.
3.
4.

Prevence kriminality (R1)
Zřízení Mateřského centra (R2)
Vznik a podpora terénní služby (R3)
Vznik a podpora sociálně aktivizačních služeb pro děti a mládež (R4)
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Priorita 1
Prevence kriminality
1.1. Podpora organizací, pracujících s dětmi a mládeží
1.2. Cílené aktivity pro zapojení mladých lidí
1.3. Podpora preventivních aktivit ve vztahu k drogové problematice
1.1.1. Podpora aktivit Centra volného času Kravaře
1.1.2. Podpora aktivit SDH
1.1.3. Podpora sportovních aktivit

Popis opatření

1.2.1. Realizovat průzkum mezi mladými, zjištění zájmu o konkrétní aktivity
1.2.2. Zapojení mladých lidí ZŠ od druhého stupně, „Co chceme?“
1.2.3. Projekt mladých (soutěž o ceny) již od 5. ročníku ZŠ
1.2.4. Zlepšení komunikace – zapojení mladých lidí do dění ve městě
1.2.5. Podpora vzniku Otevřeného klubu
1.2.5.1. Zjištění podmínek tzv. Otevřeného klubu (spojení venkovních a vnitřních aktivit)
1.2.5.2. Vyhledání možných prostor
1.2.5.3. Zahájení komunikace s mladými pro realizaci aktivity
1.3.1. Využití škol ve spolupráci s lektory
1.3.2. Využití zřízení Otevřeného klubu
1.3.3. Realizace akcí pro informovanost o drogové problematice a dopadech užívání
psychotropních látek
1.3.4. Posílení hlídkové činnosti PČR u škol

Realizátoři

Centrum volného času, SDH, Sportovní kluby, další organizace, působící v dané oblasti ,
Policie ČR, OPEN HOUSE

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

1.1. Rok 2013
1.2. Rok 2014
1.3. Rok 2014

Finanční zdroje

Město Kravaře, MPSV, MVČR, MŠMT, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK

Finanční náklady

Opatření 1.1. 50,000,-- Kč
Opatření 1.2. 100,000,--Kč zřízení, 500,000,-- Kč provoz
Opatření 1.3. 50,000,-- Kč

Dopady

Zlepšení zapojení mladých lidí do života ve městě
Funkční a využívaný Otevřený klub
Snížení kriminality mladistvých
Snížení počtu uživatelů psychotropních látek
Kvalitně trávený volný čas mladých lidí
Zapojení mladých lidí do svých vlastních aktivit

Indikátory

Funkční Otevřený klub
Počet osob, navštěvujících Otevřený klub
Počet akcí, které se v klubu konají
Počet projektů, vytvořených mladými lidmi
Počet mladých lidí, kteří jsou členy SDH
Počet mladých lidí, kteří jsou členy sportovních klubů
Počet mladých lidí, kteří se účastní aktivit Centra volného času
Počet mladých lidí, kteří se aktivně účastní aktivit Centra volného času jako spolupořadatelé
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Priorita 2
Zřízení Mateřského centra
2.1. Vyhledání organizace
2.2. Materiální, technické a personální zajištění
2.1.1. Vyhledání a uzavření smlouvy s organizací, která bude aktivity zajišťovat
Popis opatření

2.2.1. Materiální, technické a personální zajištění aktivity
2.2.2. Návrh konkrétních aktivit v rámci MC
2.2.3. Realizace jednotlivých aktivit v rámci MC

Realizátoři

Centrum volného času, další organizace, pracující v dané oblasti

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Město Kravaře, MŠMT, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, EU

Finanční náklady

Opatření 2.1. 0,- Kč
Opatření 2.2. 105,000,- Kč

Dopady

Zvýšení společenského uplatnění rodičů na rodičovské dovolené
Zlepšení vzdělanostního potenciálu rodičů na RD
Posílení rodinných vazeb

Indikátory

Počet osob, využívajících MC
Počet aktivit, které se v MC konají
Počet výstupů z akcí
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Priorita 3
Terénní služba
3.1. Zajištění terénní služby vybraným poskytovatelem

Popis opatření

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

Realizátoři

OPEN HOUSE, Město Kravaře, další možní poskytovatelé

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Město Kravaře, MPSV, MVČR, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK

Finanční náklady

170,000,-- Kč

Dopady

Indikátory

Vyhlášení zájmu města Kravaře o uvedenou službu
Výběr poskytovatele služby
Realizace služby
Zajištění kontejneru na nebezpečný odpad ve městě
Osvěta

Zlepšení podchycení drogově závislých ve městě
Prevence přenosných nemocí (žloutenka apod.)
Zajištění nebezpečného odpadu (jehly apod.) a jejich
Funkční terénní služba
Snížení mladých závislých na psychotropních látkách
Snížení kriminality mladistvých
Snížení prostoru pro dealerství drog u škol
Eliminace sociálně-patologických jevů
Počet vyměněných setů pro drogově závislé
Počet intervencí
Počet osob, využívajících službu
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Priorita 4
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4.1. Zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Popis opatření

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

Vyhlášení zájmu města Kravaře o uvedenou službu
Výběr poskytovatele služby
Realizace služby
Zajištění kontejneru na nebezpečný odpad ve městě
Osvěta

Realizátoři

Město Kravaře, vybraný poskytovatel

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Město Kravaře, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK

Finanční náklady

800.000,-- Kč provoz

Dopady

Zlepšení situace rodin s dětmi, které mají sociální či výchovné problémy s dětmi
Snížení možných sociálně-patologických jevů v budoucnu

Indikátory

Počet klientů, využívajících službu
Počet provedených intervencí

Průřezové aktivity
1. Propagace a informovanost (P1)
2. Podpora komunitního plánování (P2)
Závěr
SPRSS byl zpracováván v rámci projektu Sociální služby SOH, po změně projektu musel zůstat zachován název, ale projekt je koncipován na plánování sociálních služeb města Kravaře a obcí ve Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko-západ.
Předcházelo mu provedení analýzy potřeb sociálních služeb v daném území za aktivní účasti pracovních skupin komunitního plánování.
Navržené priority vycházejí z odborných zkušeností zadavatelů a poskytovatelů i ze zjištěných potřeb občanů (socioterapeutické dílny, osobní asistence apod.)
Výsledkem zpracování návrhu je 11 priorit a dvě priority průřezové, tzv. společné.
V rámci konzultačního procesu probíhala neustálá informovanost veřejnosti o průběhu zpracování a průběžných výsledcích formou www stránek, místního zpravodaje „Besedník“, místního rozhlasu.
Přijetím dokumentu se v procesu komunitního plánování přesuneme do poslední etapy, etapy realizační, ve které nastane plnění jednotlivých úkolů, opatření a priorit.
Veřejnost má i nadále možnost vstupovat do procesu komunitního plánování svými podněty a požadavky a podávat tak
zpětnou vazbu jeho realizace.
Poděkování patří všem občanům města Kravaře, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě komunitního
plánu za účelem rozvoje sociálních služeb ve městě Kravaře.
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Oldřišov

Struktura KP Oldřišov
Řídící skupina
Poskytovatel
Zadavatel		
Uživatel 		

Lokoč Radim
Cimingová Hana		
Latková Hedvika

Seznam členů pracovních skupin
Vzhledem k počtu obyvatel pracovaly obě pracovní skupiny ve stejném složení.
Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Cimingová Hana
Drabčíková Simona
Fabiánová Markéta
Juchelka Gabriel
Latková Hedvika
Lokoč Radim
Sedláčková Magda
Schwacha Antonín
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Priority
1. Podpora spolkové činnosti (S1)
2. Zřízení a podpora provozu denního stacionáře pro seniory (S2 )
3. Zvýšení nabídky volnočasových aktivit a možností rehabilitace pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním (S3)
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Priorita S1
Podpora spolkové činnosti
Popis opatření

1.1. Finanční a materiální podpora spolků

Realizátoři

Obec Oldřišov, jednotlivé spolky a neformální sdružení

Nová nebo stávající

Stávající

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Oldřišov, dary

Finanční náklady

70.000,- ročně

Dopady

Cílová skupina je účastníkem a zároveň realizátorem akcí a aktivit
Cílová skupina je zapojena do „života“ obce
Cílová skupina rozvíjí své dovednosti

Indikátory

Funkční spolky v obci, realizující aktivity pro cílovou skupinu
Počet akcí realizovaných pro cílovou skupinu v obci
Počet účastníků jednotlivých aktivit spolků
Počet členů členské základny

Priorita S2
Zřízení a podpora provozu denního stacionáře pro seniory
2.1. Zřízení služby denního stacionáře pro seniory
2.2. Podpora provozu denního stacionáře pro seniory

Popis opatření

2.1.1. Analýza potřebnosti sociální služby
2.1.2. Zajištění vhodného poskytovatele služby (projednání s poskytovatelem registrace
soc. služby – KÚ MSK)
2.1.3. Zajištění prostor/pozemku pro zřízení služby denního stacionáře pro seniory
2.2.1. Podpora provozu denního stacionáře pro seniory
2.2.2. Navázání spolupráce s okolními obcemi při realizaci služby

Realizátoři

Obec Oldřišov, vybraný poskytovatel služby

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2.1.1. a 2.1.2. 2015
2.2. 2017

Finanční zdroje

Obec Oldřišov, MPSV, dary, tržby za služby

Finanční náklady

2.1.1. zřízení služby ve stávajících prostorách min. 1.500.000,- Kč
(zahrnuje rekonstrukci prostor včetně vybavení)
2.2. dle kapacity služby – pro 10 klientů cca 1.600.000,- Kč ročně
(zdroje MPSV, obce, dary, tržby za služby)

Dopady

Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním mohou zůstat ve svém přirozeném
prostředí při zajištěné péči o jejich osobu v dopoledních hodinách.

Indikátory

Počet klientů využívající služby denního stacionáře pro seniory
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Priorita S3
Zvýšení nabídky volnočasových aktivit a možností rehabilitace pro seniory a
osoby se zdravotním znevýhodněním
3.1. Zřízení klubu seniorů
3.2. Podpora aktivit klubu seniorů
3.3. Rozšíření možností rehabilitace pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním
3.1.1. Zřízení klubu seniorů

Popis opatření

3.2.1. Personální zajištění pro realizaci aktivit
3.2.2. Podpora aktivit realizovaných klubem seniorů pro seniory a osoby se zdravotním
znevýhodněním (např. vzdělávání, ergoterapeutické činnosti, výlety, pohybové
aktivity apod.)
3.3.1. Navázání spolupráce s realizátorem rehabilitace a fyzioterapie
3.3.2. Zajištění prostor pro realizaci aktivit
3.3.3. Organizační zajištění aktivit

Realizátoři

Obec Oldřišov, Klub seniorů, další realizátor aktivit

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2015

Finanční zdroje

Obec Oldřišov, dary

Finanční náklady

3.1. cca 10.000,- Kč
3.2.cca 120.000,- Kč (zahrnuje personální zajištění, podporu aktivit, energie apod.)
3.3. cca 25.000,- Kč (vybavení a zajištění prostor)

Dopady

Cílová skupina je informována a je vzdělanější
Cílová skupina je účastníkem a zároveň realizátorem akcí a aktivit
Je sníženo riziko dluhové pasti a jiných negativních jevů pro cílovou skupinu
Cílová skupina rozvíjí své dovednosti
Cílová skupina pečuje o své zdraví prostřednictvím pohybových aktivit a rehabilitace

Indikátory

Zřízený klub seniorů, vyvíjející aktivity pro cílovou skupinu
Realizované vzdělávání pro cílovou skupinu
Realizované ergoterapeutické a pohybové aktivity pro cílovou skupinu
Počet aktivit realizovaných pro cílovou skupinu
a cílovou skupinou
Počet poskytnutých rehabilitačních služeb

Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
1. Podpora a rozvoj spolkové činnosti (R1)
2. Zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením (R2)
3. Vybudování startovacího a sociálního bydlení v obci (R3)
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Priorita R1
Podpora a rozvoj spolkové činnosti
Popis opatření

1.1. Finanční a materiální podpora spolků
1.2. Rozšíření nabídky spolkových aktivit
1.3. Zajištění vhodných prostor pro realizaci aktivit některých spolků

Realizátoři

Obec Oldřišov, jednotlivé spolky a neformální sdružení

Nová nebo stávající

Stávající

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Oldřišov, dary, EU

Finanční náklady

1.1. cca 250.000,- Kč ročně
1.2. cca 50.000,- Kč ročně
1.3. cca 250.000,- Kč (vybavení kluboven, popř. úprava prostor)

Dopady

Cílová skupina je účastníkem a zároveň realizátorem akcí a aktivit
Cílová skupina je zapojena do „života“ obce
Cílová skupina rozvíjí své dovednosti
Cílová skupina má prostory pro realizaci aktivit

Indikátory

Funkční spolky v obci, realizující aktivity pro cílovou skupinu
Počet akcí realizovaných pro cílovou skupinu v obci
Počet účastníků jednotlivých aktivit spolků
Zajištěné a využívané prostory cílovou skupinou
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Priorita R2
Zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
2.1. Rozvoj pohybových aktivit pro rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
2.2. Rozšíření nabídky volnočasových aktivit
2.3. Vybudování skateparku
2.1.1. Navázání spolupráce s realizátorem pohybových aktivit
2.1.2. Zajištění vhodných prostor a pozemku
Popis opatření

2.2.1. Navázání spolupráce s realizátorem aktivit
2.2.2. Analýza zájmu cílové skupiny – preference zaměření aktivit
2.2.3. Zajištění vhodných prostor pro realizaci aktivit
2.3.1. Analýza vhodného pozemku v katastru obce
2.3.2. Vybudování skateparku

Realizátoři

Obec Oldřišov, realizátoři jednotlivých aktivit

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2015

Finanční zdroje

Obec Oldřišov, dary, EU

Finanční náklady

2.1.1. 12.000,- Kč podpora pohybových aktivit
2.1.2. v případě vybudování hřiště odhad cca 7.000.000,- Kč
(dle nákladu vybudování víceúčelového hřiště v obci Bolatice)
2.2. 25.000,- Kč
2.3. 700.000,- Kč zpevnění plochy; prvky 750.000,- Kč bez DPH
(hřiště o rozměru 30m x 15m tj. 450m2)

Dopady

Cílová skupina je účastníkem realizovaných aktivit
Cílová skupina rozvíjí své dovednosti
Cílová skupina využívá vybudovaný skatepark

Indikátory

Počet nových volnočasových aktivit pro cílovou skupinu v obci
Počet akcí realizovaných pro cílovou skupinu v obci
Počet účastníků jednotlivých aktivit
Vybudovaný skatepark
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Priorita R3
Vybudování startovacího a sociálního bydlení v obci
Popis opatření

3.1. Analýza vhodných prostor
3.2. Vypracování projektové dokumentace
3.3. Vybudování startovacích a sociálních bytů

Realizátoři

Obec Oldřišov

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

3.1. 2014
3.2. 2015
3.3. 2016

Finanční zdroje

Obec Oldřišov, EU

Finanční náklady

3.500 000,- Kč rekonstrukce stávajících prostor

Dopady

Cílová skupina má zajištěno základní nízkonákladové bydlení
Cílová skupina je motivována ke změně, k osamostatnění

Indikátory

Počet nově vybudovaných sociálních a startovacích bytů
Počet obyvatel využívajících sociální nebo startovací byty
Počet žádostí o získání startovacích nebo sociálních bytů

Průřezové priority
1. Propagace a informovanost (P1)
2. Podpora komunitního plánování (P2)
Závěr
Střednědobý plán plán sociálních služeb byl zpracováván v rámci projektu Sociální služby SOH. Předcházelo mu provedení analýzy potřeb sociálních služeb v daném území za aktivní účasti členů pracovních skupin komunitního plánování.
Obec Oldřišov je zřizovatelem základní a mateřské školy, což je jedna z podmínek komunitního života v obci. Zajištění
a rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež, přispívá ke snížení socio patologických jevů. Neméně důležitá je rovněž aktivní spolupráce školy, obce a jednotlivých spolků.
Občané Oldřišova rovněž projevili zájem o vybudování sociálních či startovacích bytů, zejména pro mladší generaci
nebo rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Stejně jako i v jiných obcích, také v Oldřišově dochází k prodlužování průměrného věku dožití, což vede ke zvyšování
počtu seniorů a zdravotně znevýhodněných osob. Zajištění služeb a návazných aktivit, které jsou uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb, jsou nezbytné pro tuto cílovou skupinu.
Poděkování patří všem občanům obce Oldřišov, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě komunitního
plánu za účelem rozvoje sociálních služeb v obci Oldřišov.
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Rohov

Struktura KP Rohov
Řídící skupina
Poskytovatel
Zadavatel		
Uživatel 		

Birtková Hana		
Kubná Marie 		
Švanová Marta

Seznam členů pracovních skupin
Vzhledem k počtu obyvatel pracovaly obě pracovní skupiny ve stejném složení.
Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením a Pracovní skupina Senioři
a osoby se zdravotním znevýhodněním
Birtková Hana
Fedáková Hana
Hluchníková Irena
Kretková Květoslava
Kubná Marie
Lehnertová Marie
Procházková Kateřina
Švanová Marta
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Priority
1. Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné (S1)
2. Podpora pečovatelské služby (S2)
3. Zajištění a podpora občanské poradny (S3)
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Priorita S1
Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
1.1. Podpora Klubu seniorů

Popis opatření

1.2. Realizace aktivit obce ve vztahu k seniorům a zdravotně znevýhodněným
1.2.1. Realizace besed se seniory a zdravotně znevýhodněné v sociální oblasti
1.2.2. Realizace osvětových akcí pro seniory v oblasti bezpečnosti (např. PČR,
ochrana spotřebitelů ad.)
1.3. Podpora dalších organizací, věnujících se seniorům a zdravotně znevýhodněným

Realizátoři

Obec Rohov, jednotlivé organizace a neformální sdružení

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Rohov

Finanční náklady

1.2.
1.2.

Dopady

Zvýšení aktivního života seniorů a zdravotně znevýhodněných v obci
Zvýšení bezpečnosti seniorů a zdravotně znevýhodněných vůči vnějším vlivům

Indikátory

Počet akcí
Počet účastníků akcí
Počet organizací a neformálních sdružení zapojených do aktivit
Počet realizovaných přednášek a besed

10,000,- Kč
25,000,- Kč

Priorita S2
Podpora pečovatelské služby
2.1. Navázání spolupráce s poskytovateli pečovatelské služby v regionu
Popis opatření

2.2. Uzavření smlouvy s poskytovatelem pro zajištění pečovatelské služby v obci
2.3. Realizace pečovatelské služby u potřebných občanů

Realizátoři

Obec Rohov, vybraný poskytovatel

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Rohov

Finanční náklady

Dle uzavřené smlouvy

Dopady

Občané obce jsou zajištěni pečovatelskou službou
Prodloužení aktivního života seniorů a zdravotně znevýhodněných v domácím prostředí
Zkvalitnění péče o seniory a zdravotně postižené

Indikátory

Počet občanů, kteří využívají pečovatelskou službu
Počet uzavřených smluv
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Priorita S3
Zajištění a podpora občanské poradny

Popis opatření

3.1. Zajištění poskytovatele poradenství
3.2. Uzavření smlouvy s realizátorem
3.3. Zajištění prostor pro realizaci občanské poradny
3.4. Informování občanů o zřízení občanské poradny a jejím fungování

Realizátoři

Obec Rohov, Charita Opava, další možní realizátoři návazné aktivity

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Rohov

Finanční náklady

Dle uzavření smlouvy

Dopady

Občané využívají občanskou poradnu v místě svého bydliště.
Občané jsou informováni o možnostech řešení svých osobních problémů.
Snižuje se frustrace občanů z neřešitelných situací.

Indikátory

Zajištěné prostory pro poskytování služby
Počet zástupců cílové skupiny využívající poradenství
Počet provedených poradenství.

Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
1. Podpora spolkové činnosti (R1)
2. Vznik a podpora klubu pro mládež (R2)

Priorita R1
Podpora spolkové činnosti
Popis opatření

1.1. Podpora aktivit jednotlivých spolků a organizací, věnujících se dětem a mládeži
1.2. Podpora spolupráce obce a spolků

Realizátoři

Obec Rohov, spolky a dobrovolné organizace

Nová nebo stávající

Stávající

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Rohov, vlastní činnost, nadace, nadační fondy

Finanční náklady

Roháček – 40,000,- obec

Dopady

Aktivní spolky v obci
Děti a mládež mají zajištěny aktivity ve volném čase
Obec spolupracuje se spolky, jsou realizovány společné aktivity pro občany,
především pro děti a mládež

Indikátory

Počet dětí a mládeže, účastnících se aktivit
Počet akcí realizovaných ve spolupráci
Počet akcí spolků pro děti a mládež
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Priorita R2
Vznik a podpora klubu pro mládež
2.1. Analýza zájmu CS o aktivity
2.1.1. Přímá komunikace s CS děti a mládež o jejich potřebách
Popis opatření

2.2. Analýza možných prostor
2.3. Zahájení realizace aktivity, úprava prostor, materiálně-technické
zajištění
2.4. Zahájení provozu

Realizátoři

Obec Rohov, spolky a dobrovolné organizace

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2.1. – 2.3. rok 2014
2.4. rok 2015

Finanční zdroje

Obec Rohov, MVČR, MŠMT, Moravskoslezský kraj, nadace, nadační fondy, EU

Finanční náklady

2.3. 100,000,- Kč jednorázově
2.4. 50,000,- Kč ročně

Dopady

Vybraný prostor odpovídající potřebám cílové skupiny
Zjištěné potřeby cílové skupiny dětí a mládeže
Vybudovaný prostor pro mládež
Realizované aktivity v klubu
Prevence sociálně-patologických jevů

Indikátory

Počet dětí a mládeže, účastnících se aktivit
Počet akcí realizovaných v klubu
Vybudovaný prostor pro mládež

Průřezové priority
1. Propagace a informovanost (P1)
2. Podpora komunitního plánování (P2)

53

Závěr
Obec Rohov, přestože počtem obyvatel patří k nejmenším obcím v mikroregionu Hlučínsko-západ, má kromě jiných
aktivit, které jsou obvyklé i v jiných obcích (např. SDH, myslivecké sdružení apod.) také sdružení Roháček, které zajišťuje
aktivity pro děti a mládež a rozvíjí tak komunitní život v obci.
Obec nemá vlastní sociální služby, ale její představitelé si uvědomují potřebnost těchto služeb i pro své občany.
Z provedené analýzy vyplynulo, že občané by uvítali dům s pečovatelskou službou (dům s byty zvláštního určení), což
v současné době ani s výhledem na čtyři roky, pro které je plán zpracováván, není reálné. Nicméně jednou z priorit je
podpora pečovatelské služby, která by částečně nahradila tuto potřebu občanů.
Informace získávají občané jak z obecního úřadu, tak z Rohovského zpravodaje. Je to tedy médium, ve kterém budou
vycházet informace o možných sociálních službách v okolí, které si budou moci občané zajistit.
V SPRSS obce Rohov jsou definovány i priority, které nejsou sociálními službami ve smyslu zákona o sociálních službách, nicméně tzv. návazné aktivity jsou zcela nezbytné pro komunitní život v obci a v konečném důsledku jsou prevencí
jak sociální izolace seniorů, tak podpory aktivního života mladých lidí a tím snižování rizika socio-patologických jevů.
Děkujeme všem občanům obce Rohov, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tvorbě tohoto plánu, především
členkám pracovních skupin, které ve svém volném čase věnovaly své náměty s přihlédnutím k potřebám všech
občanů.
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Služovice

Struktura KP Služovice
Řídící skupina
Poskytovatel
Zadavatel		
Uživatel 		

Tománek Roman			
Weczerek Petr
Protivánek Josef

Seznam členů pracovních skupin
Vzhledem k počtu obyvatel pracovaly obě pracovní skupiny ve stejném složení.
a) Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
b) Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Baránek Dušan
Barč Maxmilián
Břemková Hana
Hartoš Jan
Kremser Martin
Protivánek Josef
Švestková Marcela
Tománek Roman
Weczerek Petr
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Priority
1. Vznik a podpora odborného sociálního poradenství (S1)
2. Podpora osvěty a vzdělávání seniorů a zdravotně znevýhodněných (S2)
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Priorita S1
Vznik a podpora odborného sociálního poradenství
Popis opatření

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Analýza možných prostor
Zajištění poskytovatele
Uzavření smlouvy s poskytovatelem
Realizace

Realizátoři

Obec Služovice, poskytovatel služby

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Služovice, MPSV

Finanční náklady
Dopady

Zajištění občanů obce poradenstvím ve všech oblastech života

Indikátory

Počet provedených intervencí
Funkční služba
Vybraný poskytovatel

Priorita S2
Podpora osvěty a vzdělávání seniorů a zdravotně znevýhodněných
Popis opatření

2.1. Příprava a realizace vzdělávacích akcí pro cílovou skupinu
2.2. Příprava a realizace osvětových akcí pro cílovou skupinu

Realizátoři

Obec Služovice

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

EU, obec Služovice

Finanční náklady
Dopady

Zvýšení osvěty a informovanosti cílové skupiny v oblasti právní, sociální, ochrany před
nežádoucími vlivy, bezpečnosti

Indikátory

Cílová skupina je informována o možných rizicích
Snížení počtu osob v dluhové pasti
Snížení počtu obětí trestných činů na seniorech a zdravotně znevýhodněných
Cílová skupina je informována o sociálních službách
a oblastech týkajících se sociální oblasti

Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
1. Podpora a rozvoj aktivit zaměřených na snížení socio-patologických jevů (R1)
2. Podpora prorodinné politiky (R2)
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Priorita R1
Podpora a rozvoj aktivit zaměřených na snížení socio-patologických jevů
1.1. Příprava a realizace vzdělávacích a osvětových akcí pro cílovou skupinu
1.2. Rozvoj infrastruktury pro volný čas
1.3. Rozvoj aktivit pro cílovou skupinu
1.1.1. Oslovení realizátorů vzdělávacích a osvětových akcí pro cílovou skupinu
1.1.2. Realizace osvětových a vzdělávacích akcí pro cílovou skupinu ve spolupráci
se školami a spolky
Popis opatření

1.2.1. Analýza potřeb cílové skupiny
1.2.2. Zajištění rozvoje infrastruktury pro volný čas
1.3.1. Analýza potřeb cílové skupiny
1.3.2. Zajištění stávajících aktivit
1.3.3. Zajištění nových aktivit dle potřeb cílové skupiny

Realizátoři

Obec Služovice

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Služovice, MŠMT, MVČR, MPSV, nadace, nadační fondy

Finanční náklady

1.1. Materiální náklady (prostory, propagace)
1.2. Dle vzniklé potřeby
1.3. 20 000,- ročně dle vzniklé potřeby

Dopady

Zvýšení osvěty a informovanosti cílové skupiny v oblasti prevence užívání
psychotropních a jiných omamných látek
Posílena infrastruktura pro volný čas
Větší počet aktivit pro cílovou skupinu
Větší zapojení mladých lidí do vlastních aktivit
Snížení počtu sociálně-patologických jevů

Indikátory

Počet realizovaných seminářů a osvětových akcí
Počet účastníků osvětových akcí a seminářů
Rozšířená nabídka infrastruktury pro volný čas
Počet akcí realizovaných pro cílovou skupinu a cílovou skupinou samotnou
Počet nových akcí a aktivit pro cílovou skupinu 13plus
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Priorita R2
Podpora prorodinné politiky
2.1. Zřízení startovacích bytů
2.2. Podpora rozvoje území pro rodinnou výstavbu
2.3. Podpora dalšího vzdělávání osob ohrožených sociálním vyloučením
2.1.1. Analýza možných prostor pro zřízení startovacích bytů
2.1.2. Analýza zájmu o startovací byty
2.1.3. Nabídka bytů, sepsání smluv

Popis opatření

2.2.1. Úprava územního plánu pro umožnění další výstavby
2.2.2. Nabídka pozemků mladým rodinám za sníženou cenu
2.2.3. Zajištění infrastruktury k nové výstavbě
2.3.1. Zjištění potřeb cílové skupiny, především v oblasti vzdělávání pro
zjednodušení návratu na trh práce
2.3.2. Zajištění realizátorů vzdělávání
2.3.3. Zjištění dopadů na cílovou skupinu

Realizátoři

Obec Služovice

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Služovice, MŠMT, MVČR, MPSV, nadace, nadační fondy, EU

Finanční náklady

2.1. Dle návrhu rozpočtu
2.2. Dle vzniklé potřeby
2.3. 200 000,- ročně, z toho obec materiálové náklady (prostory, osvěta, propagace

Dopady

Umožnění mladým rodinám zůstávat v obci díky zajištění bydlení a návazné infrastruktury
(škola, školka, lékař apod.)
Mladé rodiny zůstávají v obci díky možnosti vlastního bydlení za snížené náklady
Občané obce, především osoby ohrožené sociálním vyloučením, jsou vzdělávány pro
zjednodušení návratu na trh práce

Indikátory

Počet nabízených startovacích bytů
Počet rodin ve startovacích bytech
Počet pozemků využitých mladými rodinami
Počet nově přistěhovaných občanů
Počet nově narozených dětí
Počet kurzů realizovaných pro cílovou skupinu
Počet osob, které se zúčastnily vzdělávání
Snížení počtu nezaměstnaných
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Průřezové priority
1. Podpora spolkové činnosti (P1)
2. Propagace a informovanost (P2)
3. Podpora komunitního plánování (P3)
Závěr
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb byl zpracováván v rámci projektu Sociální služby SOH. Předcházelo mu
provedení analýzy potřeb sociálních služeb v daném území za aktivní účasti pracovních skupin komunitního plánování.
Také v obci Služovice dochází k postupnému prodlužování průměrné délky života, což má za následek zvýšení počtu
seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním. S tím také souvisí zvýšená potřeba zajištění služeb a aktivit pro danou
cílovou skupinu. Zejména tato cílová skupina projevila zájem o zřízení odborného sociálního poradenství.
V obci narůstá počet mladých lidí, kteří nemají dostatečně zajištěny aktivity pro trávení volného času.
Zajištění vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež rovněž přispívá ke snížení sociálně patologických jevů.
Poděkování patří všem občanům obce Služovice, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě komunitního
plánu za účelem rozvoje sociálních služeb v obci Služovice.
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Strahovice

Struktura KP Strahovice
Řídící skupina
Poskytovatel
Zadavatel		
Uživatel 		

Rycková Ema
Malchárková Elen
Hluchníková Martina

Seznam členů pracovních skupin
Vzhledem k počtu obyvatel pracovaly obě pracovní skupiny ve stejném složení.
Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Benešová Hana
Hluchníková Edita
Hluchníková Martina
Malchárková Elen
Prasková Helena
Rycková Ema

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Priority
1. Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním (S1)
2. Vybudování a podpora domu s byty zvláštního určení (S2)
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Priorita S1
Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro seniory
a osoby se zdravotním znevýhodněním
1.1. Vznik a podpora Klubu seniorů
1.2. Podpora volnočasových aktivit v obci

Popis opatření

1.1.1. Zajištění vhodných prostor pro realizaci aktivit
1.1.2. Navázání spolupráce s vhodným realizátorem Klubu seniorů
1.1.3. Realizace aktivit Klubu seniorů
1.2.1. Podpora volnočasových aktivit pro cílovou skupinu

Realizátoři

Obec Strahovice, vybraný realizátor aktivit

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Strahovice, Nadace, Nadační fondy, dary

Finanční náklady

1.1.1. Vhodné prostory jsou v MŠ, jsou však nezbytné bezbariérové úpravy –
investice ve výši 150 tis. Kč
1.1.3. 10 tis. Kč
1.2. 10 tis. Kč

Dopady

Cílová skupina má větší možnost zapojení do aktivit pro seniory a osoby se zdravotním
znevýhodněním v obci
Zapojení cílové skupiny do života v obci
Smysluplné využití volného času zástupců cílové skupiny

Indikátory

Počet aktivit realizovaných pro danou cílovou skupinu
Různorodost aktivit
Počet seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním účastnících se aktivit
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Priorita S2
Vybudování a podpora domu s byty zvláštního určení
2.1. Vybudování domu s byty zvláštního určení
2.2. Podpora provozu domu s byty zvláštního určení

Popis opatření

2.1.1. Zajištění vhodného pozemku
2.1.2. Příprava projektové dokumentace
2.1.3. Zajištění finančních prostředků pro vybudování domu s byty zvláštního určení
2.2.1. Podpora provozu domu s byty zvláštního určení
2.2.2. Navázání spolupráce s poskytovatelem pečovatelské služby – v případě potřeby

Realizátoři

Obec Strahovice, vybraný poskytovatel služby

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2.1.1. 2014

Finanční zdroje

Obec Strahovice, Nadace, Nadační fondy, dary

Finanční náklady

2.1. 30 mil. Kč

Dopady

Cílová skupina využívá bytů v domě s byty zvláštního určení
Pro cílovou skupinu je zajištěna v případě potřeby pečovatelská služba

Indikátory

Počet bytových jednotek – ubytovací kapacita
Počet seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním využívající daného zařízení

Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
1.

Podpora volnočasových aktivit v obci (R1)
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Priorita R1
Podpora volnočasových aktivit v obci
1.1. Zajištění prostor pro realizaci aktivit včetně rozšíření nabídky
1.2. Vznik a podpora skateparku
1.3. Podpora volnočasových aktivit v obci
1.1.1. Zajištění samostatného prostoru pro realizaci aktivit
1.1.1.1. Analýza volných a vhodných prostor/pozemku
1.1.2. Výběr vhodného realizátora volnočasových aktivit
Popis opatření

1.2.1. Zajištění prostor pro vznik a provoz skateparku
1.2.1.1. Analýza volných a vhodných prostor / pozemku
1.2.2. Vybudování skateparku
1.2.3. Podpora provozu skateparku
1.3.1. Podpora stávajících volnočasových aktivit v obci
1.3.2. Podpora dalších zájmových aktivit pro danou cílovou skupinu

Realizátoři

Obec Strahovice, spolky a neformální sdružení

Nová nebo stávající

Stávající, rozvojová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Strahovice, Nadace, Nadační fondy, KÚ MSK, MVČR

Finanční náklady

1.1. V případě nové výstavby „klubovny“ v tzv. „Areálu pro hasičské sporty“ –
je předpokládaná stavební investice ve výši 20 mil. Kč
V případě úpravy stávajících prostor (sklad v prostorách MŠ) ve výši 200 tis. Kč
1.2. prostory/pozemky jsou v majetku obce – vybudování tj. příprava plochy
a zakoupení prvků – 800 tis. Kč
1.3.1. 105 tis. Kč
1.3.2. 20 tis. Kč

Dopady

Cílová skupina je účastníkem a zároveň realizátorem akcí a aktivit
Cílová skupina využívá různorodých možností trávení volného času
U cílové skupiny je sníženo riziko sociálně patologických jevů

Indikátory

Počet aktivit realizovaných pro cílovou skupinu a cílovou skupinou
Počet návštěvníků skateparku
Počet cílové skupiny (děti a mládež) účastnících se aktivit

Průřezové priority
1. Propagace a informovanost (P1)
2. Podpora komunitního plánování (P2)
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Závěr
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb byl zpracováván v rámci projektu Sociální služby SOH. Předcházelo mu provedení analýzy potřeb sociálních služeb v daném území za aktivní účasti pracovních skupin komunitního plánování.
Obec Strahovice je zřizovatelem základní a mateřské školy, což je jedna z podmínek komunitního života v obci. Zajištění
a rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež rovněž přispívá ke snížení sociálně patologických jevů.
Také ve Strahovicích dochází k postupnému stárnutí populace v obci, s tím je spojena také potřeba zajistit aktivity pro
tyto cílové skupiny. Občané obce rovněž projevili zájem o vybudování domu s byty zvláštního určení, zejména pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním.
Vedení obce si je vědomo nezbytnosti zajistit sociální služby a návazné aktivity pro všechny cílové skupiny, tak aby občané byli spokojeni a dále zůstávali v obci.
Poděkování patří všem občanům obce Strahovice, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě komunitního
plánu za účelem rozvoje sociálních služeb v obci Strahovice.
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Sudice

Struktura KP Sudice
Řídící skupina
Poskytovatel
Zadavatel		
Uživatel 		

Eva Jurečková
Petr Halfar, starosta obce
Vlasta Weimannová		

Seznam členů pracovních skupin
Vzhledem k počtu obyvatel pracovaly obě pracovní skupiny ve stejném složení.
Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Eva Jurečková
Antonie Vavrová
Anna Baránková
Jiří Halfar
Vlasta Weimannová
Jana Halfarová
Kristina Frydrychová

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Priority
1.

Podpora aktivit pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním (S1)
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Priorita S1
Podpora aktivit pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním
1.1. Podpora Klubu seniorů
1.2. Podpora dalších aktivit pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním
1.1.1. Podpora činnosti Klubu seniorů v obci
Popis opatření

1.2.1. Podpora dalších aktivit pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním
pořádaných obcí a dalšími subjekty

Realizátoři

Obec Sudice, Klub seniorů, další možný realizátor aktivit

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Sudice, Nadace, Nadační fondy, dary

Finanční náklady

1.1.1. 15.000,- Kč
1.2.1. 20.000,- Kč

Dopady

Cílová skupina má větší možnosti aktivit pro seniory a osoby se zdravotním
znevýhodněním v obci
Zlepšení zdraví cílové skupiny zapojením do fyzických aktivit pořádaných v obci
Smysluplné využití volného času zástupců cílové skupiny

Indikátory

Počet aktivit realizovaných pro danou cílovou skupinu
Různorodost aktivit
Počet seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním účastnících se aktivit

Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
1.
2.
3.
4.

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež (R1)
Zajištění a podpora občanské poradny (R2)
Podpora aktivit pro prevenci drogové problematiky (R3)
Vznik a podpora terénního programu (R4)
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Priorita R1
Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
Popis opatření

1.1. Finanční a materiální podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
realizovaná spolky a neformálními sdruženími

Realizátoři

Obec Sudice, spolky a neformální sdružení

Nová nebo stávající

Stávající

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Sudice, Nadace, Nadační fondy, KÚ MSK

Finanční náklady

110.000,- Kč / rok

Dopady

Cílová skupina je účastníkem a zároveň realizátorem akcí a aktivit
Cílová skupina využívá různorodých možností trávení volného času

Indikátory

Realizované aktivity pro cílovou skupinu
Realizovaná vzdělávání pro cílovou skupinu
Počet aktivit realizovaných pro cílovou skupinu a cílovou skupinou

Priorita R2
Zajištění a podpora občanské poradny
2.1. Navázaní spolupráce s realizátorem občanské poradny
2.2. Podpora občanské poradny v obci

Popis opatření

2.1.1. Analýza možných realizátorů
2.1.2. Navázání spolupráce s realizátorem
2.1.2.1. Sjednání podmínek poskytované služby (zajištění prostor, finanční krytí)
2.2.2. Podpora občanské poradny

Realizátoři

Obec Sudice, vybraný realizátor

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Sudice, realizátor

Finanční náklady

1.000,- až 2.000,- zajištění prostor, cca 100,- / klient – úhrada obce

Dopady

Cílová skupina je informována
Cílová skupina konzultuje a řeší s odborníky své problémy
Je sníženo riziko dluhové pasti a jiných negativních jevů pro cílovou skupinu

Indikátory

Zajištěné prostory pro poskytování služby
Realizované konzultace pro cílovou skupinu
Počet konzultací/kontaktů s klientem
Počet zástupců cílové skupiny využívající službu
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Priorita R3
Podpora aktivit pro prevenci drogové problematiky
3.1. Informovanost o daném tématu
3.2. Preventivní programy
3.1.1. Realizace aktivit pro informovanost o drogové problematice a dopadech užívání
psychotropních látek
Popis opatření

3.2.1. Navázání spolupráce s realizátorem služby
3.2.1.1. Specifikace požadavků ze strany obce
3.2.1.2. Stanovení podmínek poskytování služby
3.2.2. Podpora preventivním programů v obci

Realizátoři

Obec Sudice, vybraný realizátor aktivit

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2015

Finanční zdroje

Obec Sudice, Nadace, Nadační fondy, KÚ MSK, MPSV

Finanční náklady

3.1.1. 5.000,3.2.2. 1.000,-

Dopady

Cílová skupina je informována o drogové problematice
U cílové skupiny je snižováno riziko závislosti na návykových látkách

Indikátory

Počet realizovaných aktivit
Počet zástupců cílové skupiny (děti a mládež) účastnících se aktivit

Priorita R4
Vznik a podpora terénního programu

Popis opatření

4.1. Vyhlášení zájmu obce o poskytování služby
4.2. Výběr poskytovatele služby
4.2.1. Specifikace požadavků na službu ze strany obce
4.2.2. Stanovení podmínek poskytování služby
4.3. Realizace služby

Realizátoři

Obec Sudice, vybraný poskytovatel služby

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2015

Finanční zdroje

Obec Sudice, Nadace, Nadační fondy, KÚ MSK, MPSV

Finanční náklady

4.3. cca 20.000,- Kč / rok

Dopady

Zvýšená prevence drogové problematiky v obci

Indikátory

Počet kontaktů s uživateli návykových látek
Počet uživatelů dané služby

Průřezové priority
1. Propagace a informovanost (P1)
2. Podpora komunitního plánování (P2)
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Závěr
Obec Sudice je zřizovatelem základní školy, což je jedna z podmínek komunitního života v obci. Podpora mladých lidí
i v jejich volném čase se může odvíjet právě v tomto zařízení, ale také ve spolupráci spolků a obce. Především snížení
sociálně-patologických jevů je zajištěno aktivní spoluprací školy, obce a jednotlivých spolků.
Senioři a zdravotně znevýhodnění jsou ohroženou cílovou skupinou především díky rozvíjejícímu se podomnímu prodeji,
zvyšováním kriminality zaměřené právě na osoby se sníženou soběstačností. I z tohoto důvodu bylo ve Střednědobém
plánu rozvoje sociálních služeb potřeba zajistit aktivity pro tyto cílové skupiny.
Poděkování patří všem občanům obce Sudice, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě komunitního
plánu za účelem rozvoje sociálních služeb v obci Sudice.
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Štěpánkovice

Struktura KP Štěpánkovice
Řídící skupina
Poskytovatel
Zadavatel		
Uživatel 		

Wihodová Veronika
Jaromír Nevřela
Zacharikovová Karla

Seznam členů pracovních skupin
Vzhledem k počtu obyvatel pracovaly obě pracovní skupiny ve stejném složení.
Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Hnátová Radka
Nevřelová Martina
Wihodová Veronika
Zacharikovová Karla

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Priority
1. Rozvoj a podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné (S1)
2. Podpora pečovatelské služby (S2)
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Priorita S1
Rozvoj a podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
1.1. Zajištění informačních a preventivních aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
1.2. Podpora mezigenerační komunikace

Popis opatření

1.3. Aktivizace seniorů prostřednictvím školky pro seniory
1.3.1. Analýza potřeb cílové skupiny
1.3.2. Zjištění možných prostor pro realizaci
1.3.3. Zajištění odborného personálu
1.3.4. Realizace aktivity
1.4. Podpora mezigenerační komunikace
1.4.1. Zajištění společných akcí a aktivit pro seniory a mladé lidi

Realizátoři

Obec Štěpánkovice

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2016

Finanční zdroje

Obec Štěpánkovice

Finanční náklady

20.000,- Kč

Dopady

Zlepšení informovanosti seniorů o rizicích spojených s osamělým životem
Prevence bezpečnosti seniorů
Zajištění seniorů v době zaměstnání rodinných příslušníků
Snížení předsudků seniorů a mladých lidí vůči sobě navzájem
Zvýšení vzájemné tolerance

Indikátory

Počet účastníků kurzů, přednášek, seminářů
Počet seniorů a zdravotně znevýhodněných navštěvujících školku pro seniory
Počet mezigeneračních akcí a aktivit
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Priorita S2
Podpora pečovatelské služby
2.1. Analýza potřeb cílové skupiny
2.1.1. Zjištění počtu osob, které potřebují pečovatelskou službu a její rozsah
Popis opatření

2.2. Vyhledání poskytovatele služby
2.3. Sepsání smlouvy s poskytovatelem služby, realizace služby

Realizátoři

Obec Štěpánkovice, vybraný poskytovatel

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2015

Finanční zdroje

Obec Štěpánkovice, EU – OPLZZ, KÚ MSK, nadace, nadační fondy

Finanční náklady

50.000,- Kč

Dopady

Zajištění občanů obce pečovatelskou službou a to i těch, kteří nemají příspěvek na péči
nebo mají nejnižší stupeň
Prodloužení života seniorů a zdravotně znevýhodněných v jejich přirozeném prostředí

Indikátory

Provedená analýza
Vybraný poskytovatel
Realizovaná služba

Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
1.
2.
3.
4.

Podpora aktivit pro nezaměstnané (R1)
Prevence socio-patologických jevů dětí a mládeže (R2)
Podpora občanské poradny (R3)
Terénní program (R4)

72

Priorita R1
Podpora aktivit pro nezaměstnané

Popis opatření

1.1.

Vzdělávání a rekvalifikace pro zjednodušení návratu na trh práce

1.2.

Zřízení informačního centra

1.3. Podpora sebezaměstnávání
1.3.1. Analýza potřeb cílové skupiny
1.3.2. Analýza potřeb obce v dané oblasti
Realizátoři

Obec Štěpánkovice
Organizace věnující se dané problematice

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2016

Finanční zdroje

Obec Štěpánkovice, EU – OPLZZ, KÚ MSK, nadace, nadační fondy

Finanční náklady

1.1. 200 000,- Kč
1.2. 250 000,- Kč
1.3. 20 000,- Kč

Dopady

Snížení nezaměstnanosti v obci.
Zvýšení kvalifikace nezaměstnaných.
Zlepšení orientace nezaměstnaných v oblasti sebezaměstnávání a návratu do zaměstnání.

Indikátory

Počet osob, které se účastnily vzdělávání a rekvalifikací.
Počet osob, které využily informační centrum.
Počet osob, které se staly OSVČ
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Priorita R2
Prevence socio-patologických jevů dětí a mládeže
2.1.
Popis opatření

Analýza potřeb cílové skupiny

2.2. Vyhledání vhodných komunikačních kanálů
2.3. Podpora vzniku klubu mladých – otevřený klub
2.3.1. Vyhledání vhodných prostor
2.3.2. Prezentace aktivit pro veřejnost

Realizátoři

Obec Štěpánkovice
Organizace věnující se dané problematice

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2015

Finanční zdroje

Obec Štěpánkovice, EU – OPLZZ, KÚ MSK, nadace, nadační fondy

Finanční náklady

Dopady

Podchycení mladých lidí a prevence socio-patologických jevů.
Zajištění smysluplných aktivit pro mladé lidi v obci.
Zvýšení kompetencí mladých lidí díky předání zodpovědnosti za své vlastní projekty.

Indikátory

Provedená analýza
Funkční komunikační kanály
Vhodný prostor pro aktivity mladých lidí
Realizace otevřeného klubu
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Priorita R3
Podpora občanské poradny
3.1.
Popis opatření

Analýza možných poskytovatelů služby

3.2. Sepsání smlouvy s poskytovatelem
3.3. Vyhledání a zajištění vhodných prostor pro realizaci služby
3.3.1. Prezentace aktivit pro veřejnost

Realizátoři

Obec Štěpánkovice
Vybraný poskytovatel

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2015

Finanční zdroje

Obec Štěpánkovice, KÚ MSK, nadace, nadační fondy

Finanční náklady

materiálové

Dopady

Podchycení osob, které se mohou ocitnout v krizi (dluhy, právo)
Zajištění odborného sociálního poradenství pro občany obce
Snížení dopadů krizových situací na občany

Indikátory

Vybraný poskytovatel
Uzavřená smlouva
Realizace služby

Priorita R4
Terénní program
4.1. Výběr poskytovatele služby
Popis opatření

4.2. Uzavření smlouvy s poskytovatelem služby
4.3. Realizace služby

Realizátoři

Obec Štěpánkovice
Vybraný poskytovatel

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2015

Finanční zdroje

Obec Štěpánkovice, EU – OPLZZ, KÚ MSK, nadace, nadační fond

Finanční náklady

50 000,- Kč

Dopady

Snížení negativních jevů spojených s uživateli drog (stříkačky, zdravotní rizika apod.)
Psychosociální pomoc uživatelům drog a jiných psychotropních látek

Indikátory

Počet provedených intervencí
Funkční služba v obci
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Průřezové priority
1. Podpora spolkové činnosti (P1)
2. Podpora komunitního plánování (P2)
3. Propagace a informovanost (P3)
Závěr
Obec Štěpánkovice patří svým počtem obyvatel (3 167) mezi čtvrtou největší obec ve svazku obcí mikroregionu Hlučínsko-západ. V obci najdete bohatou občanskou vybavenost, je zde např. základní a mateřská škola, knihovna, kino, pošta,
zdravotní středisko apod.
Působí zde celá řada sportovních, kulturních a společenských institucí, spolků nebo zájmových sdružení. Především
Sbor dobrovolných hasičů Štěpánkovice, chovatelé, zahrádkáři, Klub maminek Štěpánkovice, Svaz tělesně postižených,
Škobranek, Rodinné centrum Myška aj.
Stejně jako i v jiných obcích, také ve Štěpánkovicích, dochází ke stárnutí populace a průměrný věk obyvatel obce se zvyšuje, s tím také souvisí zvýšená potřeba zajištění služeb a návazných aktivit pro danou cílovou skupinu. Je tedy zřejmé,
že rostoucí zájem o pečovatelskou službu jsme zaznamenali především u seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů.
Nezbytná je rovněž podpora a rozvoj preventivních a vzdělávacích aktivit.
V obci existuje celá řada aktivit pro menší děti. Mladí lidé tzv. 13+ se naopak potýkají s nedostatečným zajištěním volnočasových aktivit. Zajištění a rozšíření nabídky aktivit pro trávení volného času rovněž přispívá ke snížení výskytu sociálně
patologických jevů.
Nezaměstnaní lidé tvoří významnou cílovou skupinu v obci. Zřízení informačního centra a zajištění vzdělávacích aktivit,
může být pro tuto cílovou skupinu velmi přínosné, neboť právě tito lidé postrádají jakékoliv aktivity nejen v oblasti vzdělávání.
Vedení obce si je vědomo nezbytnosti zajistit sociální služby a návazné aktivity pro všechny cílové skupiny, tak aby občané byli spokojeni a dále zůstávali v obci.
Poděkování patří všem občanům obce Štěpánkovice, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě komunitního plánu za účelem rozvoje sociálních služeb v obci Štěpánkovice.
V obci Štěpánkovice dosud není SPRSS projednán vedením obce a není schválen zastupitelstvem. Priority jsou
proto pouze v návrhu.
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Třebom

Vzhledem k počtu obyvatel nebyl v obci Třebom zpracováván Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, byla provedena pouze analytická část prostřednictvím dotazování občanů na jejich potřeby.
Obec Třebom dosahuje katastrální výměry 951 ha. Počet obyvatel v obci byl k 31. 12. 2013 celkem 218 obyvatel. Z celkového počtu obyvatel jich bylo ve věkové skupině 0-14 let 31 osob, tj. 14,2 %. V produktivním věku 15-64 let bylo 153
osob, tj. 70,2 % a počet obyvatel ve věku nad 65 let tvoří 15,6 % - 34 osob. Průměrný věk obyvatel v obci činí 41,5 let.
Skladba obyvatel je následující:
Skladba obyvatel obce Třebom
Počet obyvatel
k 31. 12. 2013

Počet obyvatel ve věku
0–14 let

15–64 let

65 a více let

Celkem

218

31

153

34

Muži

119

14

94

11

Ženy

99

17

59

23

Z následujícího grafu je patrný dlouhodobý nárůst počtu obyvatel až do roku 2010, kdy nastala změna trendu, se stavy
obyvatel začaly meziročně snižovat. Počet obyvatel v obci se od roku 2003 až do roku 2013 zvýšil o 5 osob. Nejvyšší
počet obyvatel byl evidován v roce 2010. Naopak nejnižší počet obyvatel byl registrován v roce 2004.
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Celkový počet obyvatel obce Třebom k 31. 12. 2013 zůstal na úrovni předchozího roku a činí celkem 218 obyvatel. Ve
sledovaném období přišlo na svět jedno dítě, což je o jedno dítě méně než v předešlém roce. Ve stejném období zemřeli
dva lidé. Přirozený přírůstek vykázal zápornou hodnotu (-1 osobu). Počet přistěhovalých osob v obci je vyšší než počet
vystěhovalých. V kladných číslech se pohyboval přírůstek migrační (1 osoba). Z grafu je patrné, že celkový přírůstek
dosahuje nulových hodnot.
V obci Třebom eviduje Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Kravaře ke konci října 2013 celkem 29 uchazečů o zaměstnání.
Po komunikaci se zástupkyní ÚP je však nemožné srovnávat období 2012 a 2013, neboť došlo k jinému metodickému postupu ze strany MPSV. Nedošlo tedy k reálnému poklesu počtu nezaměstnaných.
Ke konci prosince 2013 bylo v opavském okrese evidováno 11 214 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání se stejným
obdobím roku 2012 byl tento stav uchazečů o 953 uchazečů vyšší. Podíl nezaměstnaných v samém závěru roku vyšplhal na hranici 9 procent. Tento negativní vývoj způsobili hlavně muži, u kterých se podíl nezaměstnaných zvýšil z
listopadových 8,0 % na prosincovou hodnotu 9,7 %. Podíl ne zaměstnaných žen ke konci roku 2013 byl 8,2 % (8,0 % v
listopadu 2013). V evidenci kontaktních pracovišť v okrese Opava bylo k 31. 12. 2013 celkem 867 absolventů škol a mladistvých. Na celkovém počtu nezaměstnaných se tak podíleli 7,7 %. Zároveň bylo v evidenci 1 074 osob se zdravotním
postižením, tedy 9,6 %. Podporu v nezaměstnanosti na konci prosince pobíralo 2 205 uchazečů o zaměstnání.
V evidenci stále chyběla širší nabídka volných pracovních příležitostí. Ke konci prosince 2013 bylo v registru 307 volných
pracovních míst, o jedno volné pracovní místo se teoreticky ucházelo 36,5 uchazečů o zaměstnání.
Prosincový stav 11 214 nezaměstnaných byl pak maximem celého roku 2013, stejně tak jako podíl nezaměstnaných
8,96 %. Navíc v tomto měsíci bylo z evidence také vyřazeno nejméně uchazečů (pouze 390). Počet nově hlášených
uchazečů byl v roce 2013 nejnižší v měsíci dubnu (704 nových uchazečů), nejvíce uchazečů přibylo v evidenci v lednu
(1 597 uchazečů).
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Přímo v Kravařích evidoval Úřad práce v Opavě ke konci prosince 2013 celkem 1 491 uchazečů o zaměstnání, podíl
nezaměstnaných dosahuje 9,7 %.
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Velké Hoštice

Struktura KP Velké Hoštice
Řídící skupina
Poskytovatel
Zadavatel		
Uživatel 		

Alena Tkadlečková
Robert Machoň
Hana Kořínková

Seznam členů pracovních skupin
Vzhledem k počtu obyvatel pracovaly obě pracovní skupiny ve stejném složení.
Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Kalužová Tereza
Kořínková Hana
Machoň Robert
Nestrojová Kristina
Nowaková Helena
Puchalová Tereza
Tkadlečková Alena
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Priority
1. Podpora a rozvoj spolkové činnosti v obci (S1)
2. Zprostředkování pečovatelské služby (S2)
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Priorita S1
Podpora a rozvoj spolkové činnosti v obci
1.1. Podpora aktivit spolků a neformálních sdružení
1.2. Podpora přednáškové činnosti

Popis opatření

1.1.1. Podpora aktivit realizovaných pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním
(např. společenské, kulturní a sportovní aktivity, zájezdy apod.)
1.1.2. Zajištění vhodných prostor pro realizaci větších akcí – společenský sál
1.2.1. Zajištění přednášek (témata bezpečnost, finanční gramotnost, dluhová
problematika, ochrana spotřebitelů, sociální systém apod.)

Realizátoři

Obec Velké Hoštice, spolky a neformální sdružení

Zahájení činnosti

2014

Zdroje financování

Obec Velké Hoštice, dary, Nadace a Nadační fondy

Finanční náročnost
Nová nebo stávající
služba
Dopady

Indikátory

Stávající, rozšiřující
Cílová skupina je informována a je vzdělanější
Cílová skupina je účastníkem a zároveň realizátorem akcí a aktivit
Je sníženo riziko dluhové pasti a jiných negativních jevů pro cílovou skupinu
Realizované přednášky pro cílovou skupinu
Počet aktivit realizovaných pro cílovou skupinu a cílovou skupinou
Zajištěné prostory pro realizaci větších akcí – společenský sál

Priorita S2
Zprostředkování pečovatelské služby
Popis opatření

2.1. Navázání spolupráce s vhodným poskytovatelem sociální služby
2.2. Stanovení podmínek poskytování služby
2.3. Informovanost o poskytované sociální službě

Realizátoři

Obec Velké Hoštice

Zahájení činnosti

2014

Zdroje financování

Obec Velké Hoštice, MPSV

Finanční náročnost
Nová nebo stávající
služba

Nová

Dopady

Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním využívají pečovatelskou službu
Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním zůstávají ve svém přirozeném domácím
prostředí

Indikátory

Počet klientů pečovatelské služby
Počet úkonů pečovatelské služby
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Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
1. Podpora a rozvoj volnočasových aktivit a spolkové činnosti v obci (R1)
2. Vznik a podpora terénního programu (R2)

Priorita R1
Podpora a rozvoj volnočasových aktivit a spolkové činnosti v obci
1.1. Podpora spolkové činnosti v obci
1.2. Rozšíření volnočasových aktivit v obci
1.1.1. Finanční a materiální podpora spolků
1.1.2. Zajištění vhodných prostor pro realizaci aktivit – společenský sál
Popis opatření

1.2.1. Zajištění prostor pro realizaci aktivit
1.2.2. Navázání spolupráce s realizátorem volnočasových aktivit z okolí
1.2.3. Analýza preferovaných zájmů u cílové skupiny
1.2.4. Realizace volnočasových aktivit

Realizátoři

Obec Velké Hoštice, jednotlivé spolky a neformální sdružení

Zahájení činnosti

2014

Zdroje financování

Obec Velké Hoštice, dary, Nadace a Nadační fondy

Finanční náročnost
Nová nebo stávající
služba

Stávající, rozšiřující

Dopady na cílovou
skupinu

Rodiny, děti a mládež mají dostatečný prostor pro kulturní, sportovní a společenské
vyžití a jsou částečně chráněny před sociálně-patologickými jevy

Indikátory
úspěšnosti

Funkční spolky v obci, realizující aktivity pro cílovou skupinu
Počet realizovaných aktivit pro cílovou skupinu
Počet zástupců cílové skupiny účastnící se aktivit
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Priorita R2
Vznik a podpora terénního programu
2.1. Zajištění terénního programu vybraným poskytovatelem
2.2. Podpora terénního programu

Popis opatření

2.1.1. Vyhlášení zájmu obce Velké Hoštice o uvedenou službu
2.1.2. Výběr poskytovatele služby
2.1.3. Zajištění informovanosti o službě
2.2.1. Realizace služby terénního programu

Realizátoři

Obec Velké Hoštice, vybraný poskytovatel služby

Zahájení realizace

2014

Finanční zdroje

Obec Velké Hoštice, MPSV, MVČR, Nadace, Nadační fondy, KÚ MSK

Finanční náklady
Nová nebo stávající
služba

Nová

Dopady

Zlepšení monitoringu drogově závislých ve městě
Prevence přenosných nemocí (žloutenka apod.)
Funkční terénní služba
Snížení mladých závislých na psychotropních látkách
Snížení kriminality mladistvých
Snížení prostoru pro dealerství drog u škol
Eliminace sociálně-patologických jevů

Indikátory

Počet intervencí
Počet osob/klientů, využívajících službu

Průřezové priority
1. Propagace a informovanost (P1)
2. Podpora komunitního plánování (P2)
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Závěr
Obec Velké Hoštice patří svým počtem obyvatel (cca 1 810) mezi pátou největší obec ve svazku obcí mikroregionu
Hlučínsko-západ. Obec má bohatou občanskou vybavenost, nachází se zde základní a mateřská škola, knihovna, pošta,
lékař pro dospělé, prádelna, dům s byty zvláštního určení apod.
V současnosti v obci působí celá řada zájmových sdružení a spolků, především Sbor dobrovolných hasičů, tenisový
a fotbalový klub, Myslivecké sdružení, Klub seniorů aj.
I ve Velkých Hošticích se potýkají s tím, že obyvatelstvo stárne a průměrný věk obyvatel obce se zvyšuje, s tím také souvisí zvýšená potřeba zajištění služeb a návazných aktivit pro danou cílovou skupinu. Tato cílová skupina rovněž projevila
zájem o zprostředkování pečovatelské služby.
Vedení obce si je vědomo nezbytnosti zajistit sociální služby a návazné aktivity pro všechny cílové skupiny, tak aby občané byli spokojeni a dále zůstávali v obci.
Poděkování patří všem občanům obce Velké Hoštice, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě komunitního plánu za účelem rozvoje sociálních služeb v obci Velké Hoštice.
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Monitorování, vyhodnocování a aktualizace
Monitorování a vyhodnocování realizace SPRSS je naprosto nezbytnou součástí plánu především ve vztahu ke zjištění
efektivnosti a potřebnosti naplánovaných priorit a opatření zejména ve vztahu k cílové skupině uživatelů.
Monitorování a vyhodnocování probíhá zpravidla 1x ročně na monitorovacích schůzkách v rámci pracovních skupin.
Jsou vyhodnocovány jednotlivé nastavené indikátory výstupů u každé priority a opatření, je vyhodnocován akční plán1
a jsou připravovány případné úpravy plánu.
Pravidelná aktualizace střednědobého plánu pak zajišťuje usměrňování aktivit na základě skutečných potřeb cílové
skupiny uživatelů.
Pro nastavení skutečných potřeb je rovněž nezbytné provádět průběžnou analýzu sociálních potřeb, která prokáže potřebnost služeb stávajících či nových.
Na základě monitorování je důležité aktualizovat také Katalog sociálních služeb pro dostatečné a kvalitní informování
veřejnosti.

1 Akční plán je rozpracování jednotlivých priorit a opatření do konkrétních kroků se stanovením zodpovědností, finančních alokací a
dalších zdrojů pro jejich realizaci. Stanovuje se zpravidla na jeden rok.
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Seznam použitých zkratek
CS 		

Cílová skupina

ČR 		

Česká republika

DZU 		

Domy s byty zvláštního určení /bývalé Domy s pečovatelskou službou neboli DPS/

EU		

Evropská unie

KP		

Komunitní plán, plánování

KPSS		

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

KÚ MSK

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

MěÚ		

Městský úřad

MPSV		

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠ		

Mateřská škola

MŠMT		

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV		

Ministerstvo vnitra

MV ČR		

Ministerstvo vnitra ČR

OP LZZ

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

OSPOD

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

PČR		

Policie České republiky

PS		

Pracovní skupina

ROP		

Regionální operační program

ŘS		

Řídící skupina

SDH		

Sbor dobrovolných hasičů

SOMH-Z

Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko – západ

SPRSS		

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

SVČ		

Středisko volného času

86

