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1. Základní informace o zpracování plánu

Úvod do komunitního plánování

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé
oblasti veřejného života na úrovni obce, regionu, kraje. Komunitně plánovat lze téměř cokoli,
nejvíce se však tato metoda využívá v sociální oblasti, konkrétně v rozvoji sociálních služeb.

Co je to komunitní plánování sociálních služeb?

Je to plánování rozvoje sociálních potřeb pro občany obce, města, mikroregionu, které vychází
z jejich potřeb a na kterém se občané sami aktivně podílejí. Je to otevřený proces, který hledá
nejlepší řešení. Je to věc veřejná.

Základní principy komunitního plánování

•
•
•
•

Princip triády – spolupráce tří stran (zadavatel, poskytovatel, uživatel).
Princip rovnosti – každý má právo vyjádřit svůj názor.
Princip skutečných potřeb – analýza potřeb stojí před normativy a domnělými
potřebami.
Princip dohody – přednost má souhlasné rozhodnutí před hlasováním.

Princip „vše je veřejné“
Plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými, informace o dění v něm jsou veřejně
dostupné.

Princip dosažitelnosti řešení
Řešení, v něž komunitní plán vyústí, jsou kompromisem přání a možností místních zdrojů.
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Princip cyklického opakování
Komunitní plánování není uzavřený proces. Fáze, témata, problémy se cyklicky opakují.
Je nutné se jimi opakovaně zabývat na nové úrovni.

Princip kompetence účastníků
V procesu plánování musí být zapojeni kompetentní lidé s jasnými zodpovědnostmi a danými
pozicemi.

Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb?

Posilovat sociální soudržnost komunity, tedy občanů obce, města, mikroregionu,
podporovat sociální začleňování a
předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců a skupin komunity.

Kdo se účastní komunitního plánování sociálních služeb?

Zadavatel sociálních služeb

Poskytovatel sociálních služeb

Uživatel sociálních služeb

Podstatou komunitního plánování sociálních služeb je partnerství mezi třemi stranami triádou.

Zadavatel
Ten, kdo je zodpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám,
zpravidla obec, město. Hlavním úkolem je poskytnout občanům co nejkvalitnější služby, co
nejnižší cenu a v co nejširším spektru.
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Poskytovatelé
Poskytovatelé provozují služby, vytvářejí plány či projekty na zachování a rozšiřování svých
zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují. Cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet
služby pro občany. Jedná se o organizace státní či nestátní, ziskové či neziskové. Mezi
poskytovatele také zahrnujeme osoby pečující o své příbuzné a blízké. Poskytovatelé obvykle
mají velmi dobrý přehled o finančních zdrojích na poskytování sociálních služeb. Mohou tak
přinést do místního systému sociálních služeb další finanční zdroje.

Uživatelé sociálních služeb
Uživatelé sociálních služeb jsou občané v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují sociální
službu anebo mají zájem na jejím rozvoji pro své děti, rodiče. Zapojení uživatelů
do komunitního plánování přináší možnost získání důležitých informací o kvalitě a potřebách
sociálních služeb.

Jaké jsou očekávané přínosy komunitního plánování?

Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným potřebám a je schopen průběžně reagovat
na změny

Díky plánování sociálních služeb lze vytvořit systém služeb podle existujících
a předpokládaných potřeb, v odpovídající kvalitě, a v souladu s místními specifiky.
To znamená, že lidé sami se podílejí na plánování toho, o čem se domnívají, že jim vyhovuje
a naplňuje jejich potřeby.

Na základě průběžného monitorování naplňování stanoveného cíle i jednotlivých opatření,
pravidelnou a důslednou aktualizací komunitního plánu a cyklickým opakováním procesu
plánování, dochází k zachycení změn, které se v mezidobí objevily a je tak možné na ně
reagovat.

Efektivní využití finančních prostředků
Díky komunitnímu plánu by finanční prostředky měly být vynakládány jen na ty služby, které
jsou potřebné.
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Zvyšování identifikace veřejnosti s obcí a lepší spolupráce

Prostřednictvím zapojení všech, kteří působí v systému sociálních služeb (uživatelé,
poskytovatelé, zadavatelé, veřejnost), do procesu jejich plánování, dochází ke zvyšování
podílu občanů na rozhodovacím procesu o podobě sociálních služeb v daném místě. Principy
společných setkávání, diskuzí, konzultací a spolupráce se prolínají celým plánovacím
procesem. Nabízejí nejen vzájemné obohacení, ale představují také významný
prvek v efektivitě řešení a přístupu k problémům. Je-li také veřejnost zapojena do procesu
plánování, je-li průběžně informována a má-li možnost se zapojit, získává tak ucelenější
a hlubší pohled na oblast sociálních služeb. Pak také případné změny jsou lépe přijímány
a veřejnost má zájem se na nich podílet.

Systém sociálních služeb je průhledný a srozumitelný

Komunitní plánování sociálních služeb probíhá podle určitého rámce a má jasně daná pravidla,
je otevřené pro všechny, kdož mají zájem se na něm podílet, a díky pravidelnému zveřejňování
informací umožňuje snadno se v něm zorientovat. Sociální služby jsou tak koncipovány
na základě transparentního postupu a celý systém se díky tomu stává srozumitelnějším.

Zásadní povinnosti ve vztahu ke komunitnímu plánování sociálních služeb přináší zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Co je komunitní plán?

Komunitní plán je výsledkem dohody mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních
služeb, ukazuje, jaké jsou potřeby v dané komunitě a do čeho investovat. Je třeba, aby všechny
činnosti, které provází přípravu i naplňování plánu byly provázány a staly se součástí rozvojové
strategie města a obcí.

Pro přijetí komunitního plánu jsou nezbytné konkrétní a jasné výstupy a návrhy, které povedou
k jeho realizaci:

•
•
•
•

Výběr priorit,
popis opatření,
realizátor,
zahájení činnosti,
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•
•
•
•
•
•
•

zdroje financování,
finanční náklad,
indikátory,
popis služby,
dopady
rizika
ošetření rizik

Naprosto nezbytnou součástí komunitního plánování je tzv. konzultační proces, kdy občané
jsou po celou dobu plánování vtahováni do přípravy plánu, a to i mimo pracovní skupiny.

Kvalitní komunikace s veřejností je často základem pro další aktivity města a obcí v jakýchkoli
oblastech života občanů. Komunitní plán tedy může napomoci ke zlepšení komunikace občanů
s městem a obcemi.

Pracovní skupiny

•
•
•
•

jsou tvořeny uživateli, zadavateli, poskytovateli
řeší konkrétní úkoly stanovené řídící skupinou,
vyhledávají zdroje do procesu komunitního plánování,
podávají návrhy a připomínky řídící skupině,
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1. Analytická část

1.1.

Informace o obci

Základní údaje o obci Služovice
Obec Služovice leží v okrese Opava. Ve vzdálenosti 6 km jižně leží město Kravaře, 9 km
jihozápadně statutární město Opava, 17 km jihovýchodně město Hlučín a 25 km jihovýchodně
statutární město Ostrava. Obec Služovice se rozkládá na území 349ha, jeho přilehlá část Vrbka
se rozkládá na 250ha. Celková výměra obce Služovice je 599 ha. Hustota zalidnění je 132,2
obyvatel na km2.

Charakteristika obce
V obci je zajištěna běžná občanská vybavenost. Výhodou je existence knihovny. Občanům je
k dispozici obecní úřad, který nemá bezbariérový přístup.
Obec má 9 členné zastupitelstvo, starosta obce je uvolněný.
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Demografická charakteristika

Obec eviduje k 31. 12. 2017 celkem 790 obyvatel. Průměrný věk obyvatel obce činí 41,1 let.
Z celkového počtu obyvatel jich bylo ve věkové kategorii 0-14 let 125, tj. 15,8 %.
V produktivním věku 15-64 let bylo 580 osob, tj. 70,9 % a počet obyvatel ve věku nad 65 let
tvoří 13,3 % - 105 osob. Index stáří dosahuje v obci Služovice ke konci roku 2017 hodnoty 84.

Skladba obyvatel obce Služovice
Počet obyvatel Počet obyvatel ve věku
k 31. 12. 2016

0-14 let

15-64 let

65 a více let

Celkem

790

125

560

105

Muži

389

63

288

38

Ženy

401

62

272

67

Počet obyvatel a jeho vývoj
Vývoj počtu obyvatel od roku 2007 do roku 2017 zachycuje následující tabulka (údaje platné
vždy k 31. 12. daného roku). V obci počet obyvatel neustále kolísá. Nejvyšší nárůst počtu
obyvatel byl zaznamenán v roce 2014, naopak nejvyšší pokles obyvatel byl zaznamenán v roce
2017. Od roku 2007 až do roku 2017 se počet obyvatel v obci snížil celkem o 13 osob.
K nejvyššímu poklesu obyvatel došlo mezi roky 2014-2017, kdy se počet obyvatel snížil o 46
osob.
Vývoj počtu obyvatel obce
v letech 2001-2011
Rok

Počet obyvatel

2007

803

2008

815

2009

809

2010

812
9

2011

815

2012

822

2013

820

2014

836

2015

819

2016

815

2017

790

Vývoj počtu obyvatel v letech 20072017
836

840
830

822
815

820
810

809

812

815

820

819

815

803

800

790

790
780
770
760
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vývoj počtu obyvatel dle pohlaví
Z tabulky je zřejmé, že v obci je mírná převaha žen nad muži o 1,5 %, což v absolutní hodnotě
činí 12 osob. Ke konci roku 2017 je v obci přibližně 50,8 % žen a 49,2 % mužů.
Počet obyvatel k 31. 12. 2017
Muži

389

Ženy

401

Celkem

790
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Počet obyvatel k 31. 12 dle pohlaví

49%

51%

muži

ženy

Věková struktura obyvatelstva
Nejvíce zastoupenou věkovou skupinu tvoří občané ve věku 15-64 let, což představuje 70,9%.
V této věkové skupině převažují muži nad ženami o 1,4%, což v absolutní většině činí 16 osob.
Ve věkové kategorii 0-14 let je počet mužů a žen téměř vyrovnaný. Převahu žen nad muži jsme
zaznamenali ve věkové kategorii 65 a více let.

Věková struktura obyvatel dle
pohlaví
350

288

300

272

250
200

muži

150
100

63

62

38

50

67

ženy

0
0-14 let

15-64 let

65 a více let

Přirozený přírůstek a migrace
Ke konci roku 2017 byl ve Služovicích zaznamenán celkový přírůstek obyvatel o čtyři osoby
méně než na počátku. Záporný přírůstek je zapříčiněný především záporným migračním
saldem, tedy do obce se přistěhovalo méně osob, nežli se vystěhovalo. Z níže uvedené tabulky
je zřejmé, že ve Služovicích je k uvedenému datu kladný přirozený přírůstek, tedy zemřelo
méně lidí, nežli se narodilo.
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Rok

Narození Zemřelí Přistě-

Vystě-

Přírůstek

Přírůstek Přírůstek Stav

hovalí

hovalí

přirozený migrační

celkový

31.12.

2007

5

10

18

17

-5

1

-4

803

2008

10

8

26

16

2

10

12

815

2009

3

5

19

23

-2

-4

-6

809

2010

9

4

20

22

5

-2

3

812

2011

6

7

13

16

-1

-3

-4

815

2012

8

1

13

13

7

-

7

822

2013

8

6

15

19

2

-4

-2

820

2014

14

6

25

17

8

8

16

836

2015

11

9

11

30

2

-19

-17

819

2016

8

4

10

18

4

-8

-4

815

2017

7

13

10

29

-6

-19

-25

790

Celkový přírůstek obyvatel
v letech 2007-2017
2017

-25

2016

-4

2015

-17

2014

16

2013

-2

2012

7

2011

-4

2010

3

2009

-6

2008

12

2007

-4
-30

-20

-10

0

10

20
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Nezaměstnanost
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti
V obci Služovice eviduje Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Opava ke konci roku 2017
celkem 25 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 byl tento stav
uchazečů o 8 uchazečů vyšší. Z tabulky je patrné, že míra nezaměstnanosti v obci klesala
od roku 2014. Ke konci roku 2017 dosahuje míra nezaměstnanosti v obci celkem 4 %.
*Za rok 2012 a 2013 nejsou informace o nezaměstnanosti v obcích dostupné (jen pro okresy).
Od roku 2014 se neeviduje záznam míry nezaměstnanosti, ale podíl nezaměstnaných osob.

Vývoj
nezaměstnanosti

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

*

*

59

53

33

25

4

3

29

23

4,9 %*

4 %*

(k

31. 12. uvedeného
roku)
Uchazeči

o 51

zaměstnání
Uchazeči

se

zdravotním
postižením
Uchazeči

o 50

*

*

57

51

12,4 % *

*

*9,4 % 8,9 %*

zaměstnání
dosažitelní
Míra
nezaměstnanosti (%)
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Charakteristika obce
V obci je zajištěna běžná občanská vybavenost. Výhodou je existence knihovny. Občanům je
k dispozici obecní úřad, který nemá bezbariérového přístupu.
Obec má 9 členné zastupitelstvo, starosta obce je uvolněný.
Život v obci
V obci Služovice působí mnoho spolků a neformálních sdružení. Jedná se např. o SDH
Služovice, SDH Vrbka, Občanské sdružení Služovice a Vrbka, Sdružení maminek, Myslivecký
spolek VILTON, Myslivecký spolek Služovice a Vrbka, TJ Sokol Služovice.
Ve spolupráci se spolky jsou realizovány akce a aktivity pro širokou veřejnost.
V obci je Kaple Nanebevzetí Panny Marie.
Obec vydává místní zpravodaj s názvem Občasník, veškeré aktuální informace pro občany jsou
uváděny na internetových stránkách obce.
Vzdělání
V obci je ZŠ pro první stupeň a mateřská škola. Na vyšší stupeň dojíždí žáci do okolních obcí,
případně do Opavy
Na střední školy dojíždí žáci rovněž do okolních obcí, především do Hlučína, Ostravy a Opavy.
Kultura, sport
V obci se za rok uskuteční více než 50 akcí, které jsou zaměřeny na komunitní život v obci. Mezi
nejvýznamnější patří plesy (společenský, hasičský, myslivecký, maškarní), akce pro děti,
Vrbecký odpust, Mastné huby, Gulášfest Služovický jarmark ad.
Infrastruktura
Obec Služovice protíná páteřní komunikace Opava-Kobeřice-dále Polsko, silnice 1. třídy č. 46.
Doprava občanů do sousedních obcí a měst je zabezpečována autobusovou dopravou, kterou
provozuje aktuálně firma TQM s.r.o., Opava.
Obec neprotíná žádná cyklostezka. Dne 11. 10. 2017 vydal Magistrát města Opavy, odbor
dopravy, stavební povolení ke stavbě pod názvem „Stezka pro společný provoz chodců
14

a cyklistů Služovice – Vrbka“. Tato stezka je dlouhá 745 m a propojuje obec Služovice se svou
místní části Vrbka

2.2.

Výstupy z dotazníkového šetření

V rámci přípravy strategického plánu obce Služovice, bylo provedeno dotazníkové šetření mezi
občany obce.
Dotazníkové šetření bylo zpracováno přímým oslovením občanů obce a internetu (on-line
odpovědi).
Přímým oslovením bylo získáno 20 odpovědí a prostřednictvím internetu 30 občanů.
Celkem tedy bylo získáno 50 odpovědí.

Dotazníky

Počet

Podíl

z

celku v %
Strukturované rozhovory

20

40

Internet

30

60

Celkem

50

100

Zastoupení dle pohlaví
Pro zjištění potřeb, které jsou často rozdílné i podle pohlaví, jsme se v přímém oslovení snažili
o rovnoměrné rozložení na muže a ženy. Ochota odpovídat však (tak jako v jiných městech
a obcích) byla u žen, což vyplývá i z role ženy v rodině (ženy se častěji starají o své příbuzné,
případně pečují o děti).

Pohlaví

Počet

Podíl v
%

Muži

23

46

Ženy

37

54

Celkem

50

100
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Zastoupení dle věkových skupin
Důležitým faktorem pro stanovení priorit SP jsou rozdílné potřeby jednotlivých věkových
kategorií.

Věkové skupiny

Počet Podíl z odpovědí Z toho ženy

Podíl z odpovědí

v%

v%

16-25

8

16

7

19

26-35

14

28

11

30

36-45

9

18

9

24

46-59

7

14

3

8

60 a více

12

24

7

19

Celkem odpovědí

50

100

37

100

Celkem

50

37

Odpovědi dle věku a pohlaví
60 a více
46-59
36-45
26-35
16-25
0

2

4

6

8
muži

10

12

14

16

ženy

Na níže uvedené otázky již mohli respondenti odpovědět několikrát.

Jak se Vám v obci žije?
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Jak z níže uvedené tabulky vyplývá, spokojenost občanů se životem v obci je na dobré úrovni.
Průměrná známka je 1,76.
Vzhledem k tomu, že dotazování realizovali tazatelé, kteří nebyli občany obce, a dotazování
na internetu bylo anonymní, je pravděpodobné, že takto to občané skutečně cítí.

Pro vedení obce je to tedy velmi dobrá vizitka.

Odpověď

Počet odpovědí

% z odpovědí

Velmi dobře

21

42

Spíše dobře

21

42

Ani dobře ani špatně

5

16

Spíše špatně

0

0

Velmi špatně

0

0

Celkem počet odpovědí

50

100

Bez odpovědi

0

0

Spokojenost se životem v obci
10%

45%

45%

Velmi dobře

Spíše dobře

Ani dobře ani špatně

Vy a sociální služby
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V další otázce mohli respondenti odpovídat, jaké konkrétní služby či návazné aktivity by měla
obec podporovat. Z odpovědí vyplynulo, že 16% respondentů potřebuje služby pro seniory,
28% aktivity pro děti a mládež, 14% charitní ošetřovatelská služba. 12 respondentů potom
nemá potřebu v žádné oblasti.

Vy a sociální služby

Počet

Služby pro seniory
Služby pro zdravotně postižené
občany
Charitní ošetřovatelská služba
Poradenství
Služby pro občany v nouzi
Služby a aktivity pro nezaměstnané
Aktivity pro děti a mládež
Jiná
Žádné
Počet odpovědí
Celkem

8
3

Podíl
z
odpovědí v
%
16
6

7
2
1
3
14
6
6
50
50

14
4
2
6
28
12
12
100

Vy a sociální služby
Žádné
Jiná
Aktivity pro děti a mládež
Služby a aktivity pro nezaměstnané
Služby pro občany v nouzi
Poradenství
Charitní ošetřovatelská služba
Služby pro zdravotně postižené občany
Služby pro seniory
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2. Struktura KP Služovice

Obec sama nerezalizuje žádné sociální služby, jednotlivé služby si občané zajišťují individuálně.
Obec poskytuje informace o existujících službách, zprostředkovává kontakt mezi občany
a sociálními službami.
Řídící skupina
Zadavatel
Uživatel
Poskytovatel

Petr Weczerek
Novobilská Barbara
König David

Členové pracovní skupiny
Vzhledem k velikosti obce byla pracovní skupina shodná pro obě cílové skupiny.
Kremser Martin
Čepčianský Peter
Michalčík Aleš
Chrobák Jan
3. Návrhová část

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním

Priorita S1 Internetový katalog přehledu poskytovatelů sociálních služeb
Vzhledem k tomu, že obec sama nemá registrovány žádné sociální služby a ani by to u tak malé
obce nebylo efektivní, je nezbytné poskytnout občanům relevantní informace o možnostech
využívání sociálních služeb.

Priorita S1 Internetový katalog přehledu poskytovatelů sociálních služeb
Popis opatření

Zpracování katalogu poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících
aktivit

Realizátoři

Obec Služovice, Institut komunitního rozvoje
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Zahájení realizace 2019
Nová
stávající

nebo nová

Finanční zdroje

Obec Služovice

Finanční náklady

0

Dopady

Senioři jsou zajištěni dostatečnými informacemi jak o sociálních
službách, tak o dalších oblastech, které se týkají jejich života
Zpracovaný katalog

Indikátory

Katalog umístěn na internet

Rizika

Nejsou definována

Ošetření rizik

Priorita S2 Podpora osvěty a vzdělávání seniorů a zdravotně znevýhodněných
Osvěta a vzdělávání seniorů a zdravotně znevýhodněných bude realizováno v různých
oblastech. Nejen vzhledem k jejich vlastní bezpečnosti, ale také pro informace o možných
sociálních službách či návazných aktivitách, které mohou využít v komplikovaných životních
situacích.

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

Příprava a realizace vzdělávacích akcí pro cílovou skupinu
Příprava a realizace osvětových akcí pro cílovou skupinu

Realizátoři

Obec Služovice, Institut komunitního rozvoje

Zahájení realizace 2019
Nová
stávající

nebo Stávající

Finanční zdroje

Obec Služovice
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Finanční náklady

5,000,- Kč

Dopady

Senioři jsou zajištěni dostatečnými informacemi jak o sociálních
službách, tak o dalších oblastech, které se týkají jejich života
Zpracovaný katalog

Indikátory

Katalog umístěn na internet

Rizika

Nejsou definována

Ošetření rizik

Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Priorita R1 Podpora a rozvoj aktivit zaměřených na snížení socio-patologických jevů
Podpora realizace osvětových a vzdělávacích akcí pro děti a mládež je důležitá pro eliminaci
socio-patologických jevů.

Priorita R1 Podpora a rozvoj aktivit zaměřených na snížení socio-patologických jevů
Popis opatření
Realizátoři

Realizace osvětových a vzdělávacích akcí pro cílovou skupinu ve
spolupráci se školami a spolky
Obec Služovice, spolky, školy

Zahájení realizace 2019
Nová
stávající

nebo Stávající
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Finanční zdroje

Obec Služovice

Finanční náklady

10,000,- Kč

Dopady

Cílová skupina je informována o rizicích, která je mohou potkat
Počet přednášek

Indikátory

Počet účastníků přednášek a osvětových akcí
Rizika

Nezájem cílové skupiny

Ošetření rizik

Cílená propagace
Interaktivní způsob přednášek

Priorita R2 Podpora prorodinné politiky
V rámci dané priority budou zřízeny startovací byty na Vrbce pro občany, kteří nemají dostatek
finančních prostředků na vlastní bydlení.

Priorita R2 Podpora prorodinné politiky
Popis opatření

Zřízení startovacích bytů Vrbka

Realizátoři

Obec Služovice

Zahájení realizace 2019
Nová
stávající

nebo Nová

Finanční zdroje

Obec Služovice, dotace

Finanční náklady
Dopady

Občané mají možnost zůstat v obci
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Zřízené startovací byty
Indikátory

Počet startovacích bytů
Počet občanů, bydlících ve startovacích bytech

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování

Průřezové aktivity
Průřezové aktivity jsou takové aktivity, které se týkají všech cílových skupin.
Priorita P1 Podpora komunitního plánování
Charakteristika
Proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě je dlouhodobý a je nezbytné
přizpůsobovat jednotlivé služby novým podmínkám a vývoji ve Vratimově.
Zdůvodnění
Zajištění dlouhodobé komunikace mezi zadavateli, poskytovali a uživateli služeb ve Vratimově.

Priorita P1
Podpora komunitního plánování
Pravidelné schůzky ŘS, minimálně 2x ročně
Pravidelné schůzky triády, minimálně 1x ročně
Popis opatření
Pravidelná aktualizace plánu, minimálně 1x ročně na základě
monitoringu
Realizátoři
Obec Hněvošice
Nová
nebo Stávající
stávající
Zahájení realizace 2019
Finanční zdroje
Obec Hněvošice
Finanční náklady 10,000,- Kč
Dopady
Průběžně aktualizovaný plán
Aktualizované internetové stránky
Indikátory
Informace o sociálních službách v samostatném odkazu
Rizika
Neinformovanost občanů
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Ošetření rizik

Osvěta, propagace

Priorita P2 Podpora spolkové činnosti
Podpora spolkové činnosti v obci Hněvošice má svou dlouholetou tradici, obec pořádá aktivity
pro občany společně se spolky, případně je podporuje v jejich činnosti.
Jedná se o navazující aktivitu.
Priorita P2
Podpora spolkové činnosti
Využívání dovedností, znalostí a kapacit jednotlivých organizací pro
realizaci společných akcí a aktivit
Popis opatření
Realizací společných aktivit
Podpora aktivit spolků
Realizátoři
Obec Hněvošice, spolky
Nová
nebo Stávající
stávající
Zahájení realizace 2019
Finanční zdroje
DSO, MVČR, MŠMT, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK
Finanční náklady 50 000,- Kč
Občané obce zajištěni aktivitami spolků
Dopady
Realizace společných aktivit
Počet akcí
Indikátory
Počet organizací, které se účastní aktivit
Počet účastníků akcí
Nezájem spolků
Rizika
Nezájem občanů
Ošetření rizik
Propagace, informovanost, financování

Monitorování, vyhodnocování a aktualizace

Monitorování a vyhodnocování realizace KPSS je naprosto nezbytnou součástí plánu
především ve vztahu ke zjištění efektivnosti a potřebnosti naplánovaných priorit a opatření
zejména ve vztahu k cílové skupině uživatelů.
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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.

Použité zkratky
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV – Ministerstvo vnitra
ČR – Česká republika
KÚ MSK – Krajský úřad Moravskoslezského kraje
KP – Komunitní plán, plánování
DZU – Domy s byty zvláštního určení /bývalé Domy s pečovatelskou službou neboli DPS/
ROP – Regionální operační program
PS – Pracovní skupina
ŘS – Řídící skupina
KPSS – Komunitní plán rozvoje sociálních služeb
SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
EU – Evropská unie
SVČ – Středisko volného času
SDH – Sbor dobrovolných hasičů

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.
1
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Zdroje financování
Pro zajištění služeb a souvisejících aktivit je rovněž nezbytné využívat zdroje financování
i mimo samotné město Vratimov.
Zdroje se mění každým rokem, uvedený seznam je tedy pouze indikativní.
Veřejné zdroje
Moravskoslezský kraj
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji
Vyhlášení dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském
kraji
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob
se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže
Ministerstva
MV ČR
Program prevence kriminality
MŠMT
Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování
Evropské fondy
www.esfcr.cz

Soukromé zdroje
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Konto Bariéry
http://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery/Potrebuji-pomoci.aspx
Nadace Divoké husy
http://www.divokehusy.cz/nase-pomoc

Nadace ČEZ
Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
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