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„Město s komplexní sítí kvalitních a dostupných sociálních služeb a souvisejících aktivit
pro všechny cílové skupiny, které reaguje na potřeby občanů a podporuje prevenci.“

Předkládaný dokument „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb
a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024“ se skládá ze dvou
částí:
I. část Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města
Havířova na období 2020-2022 a
II. část Výhled ke Komunitnímu plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit
statutárního města Havířova na období 2023-2024.

Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního
města Havířova na období 2020-2024 je zpracována v rámci projektu „Zpracování
strategických dokumentů SMH“, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365, který je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

Vážení a milí spoluobčané,
právě jste otevřeli dokument s názvem „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních
služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024“
(dále jen „dokument“). Jeho smyslem je stanovit priority v oblasti udržitelnosti a rozvoje
takových sociálních služeb, které budou nejen odpovídat potřebám občanů, ale zároveň budou
poskytovány na vysoké úrovni, v souladu s právními předpisy i dobrými mravy.
Ne vždy je plánování vnímáno pozitivně, nicméně bez vytýčení jasného cíle a určení cesty
jak tohoto cíle dosáhnout, se lehce stane, že se kvalitní záměr nepodaří uskutečnit, ať už jsou
důvody jakékoliv. Cíle stanovené v tomto dokumentu reagují na potřeby občanů, využívají
poznatky a zkušenosti odborníků z praxe a zároveň berou v úvahu efektivní využívání
finančních prostředků. Proto věřím, že se nám společně vytýčené priority a cíle podaří
postupně naplňovat.
Dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří se na přípravě a následně i konečné podobě
dokumentu podíleli. Děkuji za podněty, připomínky, vstřícnost, profesionální a zároveň lidský
přístup.
Dovolte mi, abych jmenovitě poděkovala zejména paní Bc. Andree Zach, která tvorbě
dokumentu věnovala i svůj soukromý čas.

Mgr. Stanislava Gorecká
náměstkyně primátora pro sociální oblast

Vážení spoluobčané,
po několika letech se před Vámi opět otevírá obsáhlý dokument, který vzniká z procesu
komunitního plánování, které je založeno na myšlence, že na utváření podoby služeb
by se měli podílet především lidé, kterých se tyto služby nejvíce týkají a někdy i přímo
ovlivňují jejich životy. Jde o proces, v rámci kterého je možnost si promluvit o potřebách
všech, jichž se sociální služby jakýmkoliv způsobem týkají, stanovit priority při řešení potřeb
a tyto porovnat s možnými dostupnými finančními, materiálními a personálními zdroji
v oblasti sociálních služeb na území města. Jde o spolupráci zadavatele (tj. obce, města nebo
kraje) s poskytovateli a uživateli sociálních služeb při vytváření plánu o budoucí podobě té,
které sociální služby. Vzhledem k tomu, že potřeby občanů se mění a vyvíjí, je spolupráce
mezi výše jmenovanými nezbytná, neboť nové poznatky a potřeby slouží k utváření
kvalitnějšího a efektivnějšího systému poskytování sociálních služeb.
Komunitní plánování tak nabízí prostor pro vzájemný dialog – možnost bavit se mezi sebou,
vyslechnout si problémy, názory a požadavky ostatních, snažit se společně prosadit dobrou
věc. Umožní efektivněji rozhodovat o rozvoji jednotlivých typů služeb a struktuře sociální sítě
služeb v našem městě, což zároveň umožní efektivnější vynakládání finančních prostředků
v této oblasti. Odlišné pohledy sociálního pracovníka odboru sociálních věcí, zaměstnance
či dobrovolníka neziskové organizace, či přímého uživatele sociální služby na danou
problematiku nejsou vůbec na závadu, ale naopak. Tato rozmanitost názorů vede všechny
zúčastněné k vzájemnému naslouchání a spolupráci.
„Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního
města Havířova na období 2020-2024“ patří k rozvojovým plánům města. Strategický
dokument, který nyní máte před sebou, obsahuje popis současného stavu, informace o vývoji
a financování sociálních služeb, potřebnost sociálních služeb a zejména cíle a opatření, které
se týkají podpory a rozvoje sociálních služeb na území města. Jedná se o otevřený dokument,
který reaguje na potřeby každodenního života. Je společným dílem všech, kteří mají zájem
ovlivňovat a měnit podobu sociálních služeb v našem městě. Na jeho vzniku se podíleli
účastníci pracovních skupin, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, zástupci města
a odborníci. Pravidelně se setkávali a společně hledali odpověď na otázku, jak v součinnosti
města a nestátních neziskových organizací nastavit optimální podobu a financování budoucích
sociálních služeb v Havířově.

Přála bych si, aby se tento nový komunitní plán podařilo úspěšně naplnit, a tím takto přispět
k udržení

dosavadní

stability

poskytovaných

sociálních

služeb

v

našem

městě

a aby pro následující léta měl podporu široké veřejnosti i politické reprezentace našeho města.
Dokument byl zpracován pod garancí odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova,
proto si dovolím zvlášť poděkovat svým kolegům, spolupracovníkům z tohoto odboru
za velké profesionální nasazení a příkladnou spolupráci. Rovněž děkuji všem zapojeným
účastníkům, kteří se jakkoli podíleli na zpracování strategického dokumentu, za jejich
odvedenou práci, jejímž výsledkem je dokument, který právě držíte ve svých rukou.
Stávajícího výsledku by nebylo možné dosáhnout bez jejich aktivní spolupráce.
Věřím, že předkládaný dokument se pro Vás, občany města, stane užitečnou pomůckou,
neboť dříve či později se může každý z nás, nebo někdo z našich blízkých, dostat do tíživé
sociální situace, se kterou se bez pomoci druhých nebude moci uspokojivě vypořádat.
Za všechny tvůrce dokumentu si dovolím věřit v reálnost a postupné naplnění všech cílů
za podpory politické reprezentace města.

Ing. Bernarda Urbancová
vedoucí odboru sociálních věcí
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1. PROCES KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Hlavním cílem komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je zajistit dostupnost
sociálních služeb na území města, která bude odpovídat místním aktuálním potřebám a bude
pružně reagovat na změny. Celý proces KPSS ve městě upravuje „Základní listina
komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území statutárního města
Havířova1“, která slouží k vymezení pravidel, principů a hodnot, kterými se tento proces řídí.
Základní

listina

je

veřejný

dokument,

ke

kterému

se závazně

hlásí

všichni

účastníci KPSS (viz Příloha 1).

1.1. Vymezení základních pojmů
Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů
nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám
jednotlivých občanů. Tato metoda se využívá při tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb.
Komunitní plán je výsledkem procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném
území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Jeho obsahem je
popis způsobu zpracování plánu, popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, kterým
jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování
a rozvoje

sociálních

služeb,

povinnosti

zúčastněných

subjektů,

způsob

sledování

a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních
služeb.
Sociální službou se rozumí činnost nebo souhrn činností zajišťujících pomoc a podporu
osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Rozsah a forma
pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, dbát na dodržování základních lidských práv
a svobod, působit na osoby aktivně, posilovat a motivovat je k činnostem, které nezhoršují
jejich nepříznivou sociální situaci. Pomoc reaguje na nepříznivou sociální situaci osob, musí
podporovat rozvoj samostatnosti a zabraňovat sociálnímu vyloučení. Sociální služby jsou
uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Související aktivity zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť
sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám
v nepříznivé sociální situaci byla neúplná.
1

Dostupné na: https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/dokumenty
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Působnost komunitního plánu
Realizace KPSS a souvisejících aktivit probíhá na území statutárního města Havířova.
Přestože statutární město Havířov je obcí s rozšířenou působností, do jehož obvodu spadají
obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko, společná jednání zástupců
dotčených obcí nastavení spolupráce na tvorbě a financování procesu komunitního plánování
nepřinesla. Proces komunitního plánování zůstává otevřen případné další spolupráci výše
zmíněných obcí.

1.2. Principy komunitního plánování
Princip dohody
Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se přinejmenším tři strany,
tj. uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé, navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti.
Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy. Dohoda musí být
nejen o záměrech a cílech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit.
Princip „Vše je veřejné“
KPSS se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou veřejně
dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování
jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu.
Princip rovnosti
Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy komunitního plánování
musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Každý má
právo starat se o věci veřejné a společné. Každý má právo se vyjádřit a právo mluvit.
Princip skutečných potřeb
Zahrnuje aktivní zjišťování skutečných (ne domnělých) potřeb všech zúčastněných stran.
Princip kompetence účastníků
V řízení KPSS musí být profesionalita, kompetentní lidé s jasnými zodpovědnostmi
a pozicí. Dobrá koordinace, mediace, koučování a řízení, stejně jako dovednosti budovat
týmy, projektově řídit a plánovat, vede k možnosti svobodně vyjádřit své názory a postoje,
otevírat diskuzi, umožňuje uzavírat dohody.
Princip cyklického opakování
Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují,
je nutné se jimi opětovně zabývat a vyhodnocovat je na nové úrovni vývoje.
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Princip dosažitelnosti řešení
Komunitní

plánování

může

být

zaměřeno

na jeden

nebo

více

problémů

v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám,
přání lidí a lidským, finančním i materiálním zdrojům.
Princip přímé úměry
Kvalitně probíhající proces plánování je pro občany stejně přínosný jako výstup plánování.
Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu.
Princip triády
Jedním ze základních principů komunitního plánování je plánování sociálních služeb za účasti
tzv. triády, která je složena ze zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.
Přínosem plánování sociálních služeb na základě triády je, že ve městě jsou dosažitelné
takové služby, které lidé opravdu potřebují. Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným
potřebám, je schopen průběžně reagovat na změny a finanční prostředky jsou vynakládány
efektivněji. Smyslem komunitního plánování je vybudovat systém řízení a rozhodování
o sociálních službách založený na spolupráci uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů a postupně
i široké veřejnosti.

1.3. Organizační struktura komunitního plánování
(Schválená Zastupitelstvem města Havířova dne 16. 12. 2019, usnesením č. 312/10ZM/2019.)
KPSS je proces, který má svou jasně definovanou organizační strukturu, která je jádrem
spolupráce všech zúčastněných stran a také je základem úspěchu celého komunitního
plánování. Nejedná se o strukturu neměnnou, lze ji v průběhu celého procesu upravovat
v závislosti na obsahu jednotlivých fází a podle aktuálních úkolů.
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Obrázek 1 Schéma organizační struktury

Zastupitelstvo města Havířova a Rada města Havířova
Schvalovací orgány města, které deklarují politickou vůli aktivně se na procesu realizace
plánu podílet včetně vyjádření politické podpory celému procesu plánování sociálních služeb.
Komise pro plánování sociálních služeb
Je iniciativním a poradním orgánem Rady města Havířova. Ve vztahu k procesu KPSS plní
řídící roli (řídící skupina). Komise projednává a připomínkuje výstupy celého procesu
komunitního plánování. Činnost komise se řídí jednacím řádem komisí a statutem.
Dotčené komise Rady města Havířova
Jsou

iniciativními

a poradními

orgány

Rady

města

Havířova.

Projednávají

a připomínkují výstupy z komunitního plánování v oblastech týkajících se jejich činnosti
uvedené statutem komise.
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova
Je garantem procesu KPSS a zodpovídá za zpracování koncepce rozvoje sociálních služeb
(komunitní plán), její následnou implementaci a evaluaci.
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Manažer sociálních služeb
Manažerem sociálních služeb je osoba pověřena Radou města Havířova, aby v procesu
komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově zastupovala město.
Koordinuje a metodicky řídí proces plánování sociálních služeb včetně vedení vedoucích
pracovních skupin. Zastupuje a hájí zájmy pracovních skupin v komisi. Zpracovává
komunitní plán.
Vedoucí pracovní skupiny
Osoba zvolená členy skupiny. Zodpovídá za činnost skupiny a její výstupy. Ze své činnosti je
odpovědná manažerovi sociálních služeb.
Pracovní skupiny
V rámci KPSS ve statutárním městě Havířově je pomoc prostřednictvím sociálních služeb
poskytována podle cílových skupin. V rámci KPSS existuje celkem 5 pracovních skupin
(dále jen PS), na které město svou pomoc soustřeďuje.
PS 1 – Děti, mládež a rodina
vedoucí – Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.
PS 2 – Osoby se zdravotním postižením
vedoucí – Bc. Lucie Kácalová
PS 3 – Senioři
vedoucí – Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová

PS 4 – Osoby ohrožené závislostmi
vedoucí – Mgr. Michal Fabian, DiS.
PS 5 – Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny
vedoucí – Ladislav Solana
Manažer sociálních služeb – Bc. Andrea Zach
Pracovní skupiny jsou v období zpracování komunitního plánu zodpovědné za definování
problémových oblastí, formulaci strategických cílů, priorit a opatření k jejich naplnění.
V období realizace komunitního plánu jsou pracovní skupiny zodpovědné za jeho postupnou
implementaci včetně monitoringu a evaluaci dosažených výsledků.
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Činnost PS se řídí společným organizačním řádem (viz Příloha 2) a jednacím řádem
pracovních skupin (viz Příloha 3). Proces plánování je založen na principu partnerství
a spolupráci v rámci komunity. Účastníky procesu komunitního plánování ve městě Havířov
se mohou stát všichni, kdo se dobrovolně hlásí k principům KPSS a aktivně se podílí na jeho
realizaci.
Pracovní skupiny jsou složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb, zástupců
organizací návazných aktivit, uživatelů sociálních služeb, zadavatele a veřejnosti. Komunitní
plánování je procesem dlouhodobým a cyklickým, proto v pracovních skupinách dochází
k obměně jejich členů, nebo ke změně organizační struktury.

1.4. Historie komunitního plánování ve městě
Samotná příprava procesu komunitního plánování sociálních služeb
ve městě Havířově započala již v roce 2001.
Zastupitelstvo města Havířova (dále jen ZMH) dne 12. 12. 2005
schválilo usnesením č. 106/23/ZM/05 první „Komunitní plán
rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově“, platný do roku 2015.
První komunitní plán byl především výčtem cílů a opatření bez
finanční nákladovosti jednotlivých služeb, odhadů, počtu klientů
apod., proto výroční zpráva o plnění cílů a opatření byla pouhým
konstatováním toho, zda byl cíl splněn či nikoliv. Vyhodnocení Obrázek 2 První komunitní plán
rozvoje sociálních služeb ve městě

bylo vypracováno z podkladů pracovních skupin komunitního Havířově
Zdroj: https://www.havirov-city.cz/
plánování za období let 2005-2013. Celkem bylo komunitním

plánem navrhnuto 127 opatření, z nichž 100 bylo buďto splněno, plněno průběžně nebo
částečně splněno, 25 opatření nebylo splněno a 2 opatření nebylo nutno dále plnit.
Vyhodnocení prvního komunitního plánu za období
2005-2013
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20%
24%
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nesplněno
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Graf 1 Vyhodnocení 1. komunitního plánu za období 2005-2013
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování
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Od 1. 1. 2007 došlo k zásadním změnám především v oblasti
plánování, financování a podmínek poskytování sociálních služeb
z důvodů přijetí zákona o sociálních službách. V návaznosti
na zákon vyvstala potřeba zpracovat komunitní plán nový. ZMH dne
24. 9. 2012 schválilo zpracování nového komunitního plánu
a následně dne 23. 6. 2014 schválilo v pořadí druhý „Komunitní
plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města
Havířova na období 2014-2017“, který byl následně dne Obrázek 3 Druhý komunitní plán
sociálních služeb a souvisejících

24. 4. 2017 ZMH prodloužen do roku 2019. Obsahoval celkem aktivit
24 cílů a 69 opatření a byl každoročně vyhodnocován. Pro

Zdroj: https://www.havirov-city.cz/

vyhodnocení jednotlivých cílů a opatření byly sledovány počty služeb a počty uživatelů,
okamžitá kapacita a realizátoři opatření. V rámci vyhodnocení cílů a opatření byly porovnány
předpokládané náklady se skutečnými provozními náklady na službu. V roce 2018 bylo
z výše uvedených opatření 63 plněno nebo částečně plněno a pouze 6 opatření v rozhodném
období plněno nebylo. Výroční zprávy za jednotlivé roky jsou dostupné na webových
stránkách města2.

Vyhodnocení druhého komunitního plánu za období 2015-2018
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Graf 2 Vyhodnocení 2. komunitního plánu za období let 2015-2018
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování

2

Dostupné na:https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/dokumenty
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1.5. Harmonogram přípravy a zpracování komunitního plánu
Přípravné období plánu (květen 2017 – září 2018)


Dne 3. 5. 2017 RMH schválila předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 58
z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020, ve které byl zapojen komunitní
plán.



Příprava prostředí pro realizaci komunitního plánu.



Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování analýzy pro komunitní plán.

Zpracování plánu (září 2018 – prosinec 2019)


Zajištění zdrojů pro KPSS (Analýza potřeb občanů, Sociodemografická analýza
a Analýza poskytovatelů sociálních služeb).



Vyhodnocení

„Komunitního

plánu

sociálních

služeb

a souvisejících

aktivit

statutárního města Havířova na období 2014-2017“, který byl prodloužen do roku
2019.


Jednání pracovních skupin (tvorba SWOT analýz, tvorba cílů a opatření KPSS).



Zpracování návrhu komunitního plánu.



Zpracování Výhledu ke komunitnímu plánu.



Připomínkování komunitního plánu.



Zapracování připomínek.



Předložení finální verze KP Komisi pro plánování sociálních služeb.



Předložení KP Radě města Havířova a Zastupitelstvu města Havířova ke schválení.



Schválení Zastupitelstvem města Havířova dne 16. 12. 2019 pod č. usnesení
314/10ZM/2019.

Realizační období plánu – Implementace plánu do praxe (2020-2022)


Implementace plánu do praxe.



Monitoring komunitního plánu.



Příprava tvorby nového komunitního plánu a evaluace stávajícího komunitního plánu.
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1.6. Soulad plánu s obecně závaznými právními předpisy
Soulad s obecně závaznými právními předpisy


Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení).



Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách.

Návaznost na strategické dokumenty


Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-20253.



Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
na období 2015-20204.



Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-20205.



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta
2015-20206.



Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-20207.



Strategie romské integrace v ČR do roku 20208.



Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením na léta 2014-20209.



Strategie udržitelného rozvoje města Havířova 2012-202010.



Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova
na období 2014-201711.



Koncepce prevence kriminality na léta 2017-2020 v Havířově12.



Koncepce bydlení statutárního města Havířova13.

3

Dostupné na https://www.mpsv.cz/cs/29623
Dostupné na https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf
5
Dostupné na http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni
6
Dostupné na https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/aktualni-krajske-strategicke-dokumenty-43137/
7
Dostupné na https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/aktualni-krajske-strategicke-dokumenty-43137/
8
Dostupné na https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/strategie-romske-integrace-do-roku2020
9
Dostupné na https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/krajsky-plan-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-sezdravotnim-postizenim-na-leta-2014-2020-10229/
10
Dostupné na https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/rozvojove-dokumenty/strategie-udrzitelnehorozvoje-mesta-havirov-2012-2020
11
Dostupné na https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/rozvojove-dokumenty/komunitni-planovani
12
Dostupné na http: https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepceprevence-kriminality
13
Dostupné na https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-bydleni
4
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1.7. Vyhodnocování a monitoring komunitního plánu
Plnění cílů a opatření, která komunitní plán formuluje, je třeba pravidelně vyhodnocovat
a vzhledem k měnícím se potřebám případně flexibilně aktualizovat či doplňovat.
Vyhodnocení cílů a opatření bude probíhat každoročně prostřednictvím tzv. Zprávy o plnění
cílů a opatření komunitního plánu (dále jen ZPCO).
Kritéria pro vyhodnocení komunitního plánu jsou především následující ukazatele:


počty služeb,



okamžitá kapacita,



počty klientů,



financování dle zdrojů a další.

ZPCO bude každoročně zpracována odborem sociálních věcí na základě obdržených
podkladů členů pracovních skupin komunitního plánování a případně dalších realizátorů
jednotlivých opatření. Tvorba ZPCO bude probíhat vždy v první polovině roku.
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2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU, MÍSTNÍ PODMÍNKY
A SPECIFIKA

Havířovje statutární město ležící na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové
oblasti, asi v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín.
Na severu hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě
s obcemi Šenov a Václavovice.
Po stránce správní je město Havířov děleno na části: Město, Šumbark, Podlesí, Životice,
Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně.

Obrázek 4 Části města

Část města

Počet obyvatel

Rozloha

31 489
2 735
14 008
17 471
4 567
1 340
877
563
73 050

935,3 ha
642,7 ha
379,7 ha
595,6 ha
436,6 ha
217,4 ha
3 207,3 ha

Město
Bludovice
Podlesí*
Šumbark
Prostřední Suchá
Životice*
Dolní Suchá
Dolní Datyně
Celkem
Tabulka 1 Rozloha a počet obyvatel k 1. 1. 2019
Zdroj: https://www.havirov-city.cz/

*Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří pod k. ú. Bludovice
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Statutární město Havířov (dále jen SmH) je obcí s rozšířenou působností. Do jeho správního
obvodu patří obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko.
Obec
Albrechtice
Horní Bludovice
Horní Suchá
Těrlicko
Celkem

Počet obyvatel
3 837
2 385
4 464
4 472
15 158

Rozloha
1 268 ha
899 ha
979 ha
2 465 ha
5 611 ha

Tabulka 2 Počet obyvatel obcí ve správním obvodu k 1. 1. 2019
Zdroj: https://www.havirov-city.cz/

Celkový počet obyvatel ve správním obvodu města Havířova je 88 208.

2.1. Struktura obyvatelstva a její vývoj
Přesto, že se Havířov svým počtem obyvatel řadí mezi největší města v ČR, tak i zde dochází
k postupnému úbytku. Největší pokles ve vývoji nastal mezi rokem 2010 a 2011, kdy počet
obyvatel poklesl o více než 3 tisíce. Data jsou uvedena vždy k 1. 1. daného roku.
Vývoj počtu obyvatel v Havířově v letech 2009-2019
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Graf 3 Vývoj počtu obyvatel v Havířově v letech 2009-2019
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Pro plánování sociálních služeb nestačí mít informace jen o aktuální situaci v sociální oblasti,
ale je nutné předpokládat budoucí vývoj. Dle prognózy vývoje bude nadále docházet
k poklesu počtu obyvatel. Následný graf vychází z projekce Českého statistického úřadu
pro Moravskoslezský kraj a je přepočítán pro město Havířov. Uvedená prognóza počítá
s neměnnými podmínkami do budoucna, jedná se tak pouze o odhady. V roce 2051 by dle
projekce měl počet obyvatel klesnout až na 57 634 obyvatel. Prognóza vývoje se dále
soustřeďuje na budoucí rozložení obyvatel dle pohlaví, ve kterém nezaznamenává přílišné
odchylky od současného stavu.
Prognóza vývoje počtu obyvatel Havířova do roku 2051
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Graf 4 Prognóza vývoje počtu obyvatel Havířova do roku 2051
Zdroj: ČSÚ, výpočty a zpracování Sociotrendy

Věkové rozložení obyvatelstva
Obyvatelstvo je strukturováno do věkových skupin podle míry ekonomické aktivity:


0 – 14 let (předproduktivní),



15 – 64 let (produktivní) a



65 a více let (postproduktivní).

Vývoj počtu obyvatel spadajících do produktivní věkové skupiny má v časovém období let
2008 až 2017 klesající tendenci. Mírný pokles v počtu zaznamenala i dětská věková skupina,
naopak počet obyvatel v postproduktivní věkové skupině postupně narůstá. Demografická
struktura poukazuje na obecně známou skutečnost - stárnutí populace.
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Vývoj věkové struktury obyvatel ve městě Havířově v letech 2008–2017
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Graf 5 Vývoj věkové struktury obyvatel ve městě Havířově v letech 2008-2017
Zdroj: ČSÚ, zpracování Sociotrendy

V rámci demografického stárnutí populace dochází k proměně věkové struktury obyvatel a ke
zvyšování podílu osob starších 65 let a poklesu podílu osob mladších 15 let. Jinými slovy,
starší věkové skupiny rostou četnostně relativně rychleji než celková populace. O změně
struktury

obyvatelstva

vypovídá

vývoj

statistických

ukazatelů,

a to

index

stáří

nebo průměrný věk. Index vyjadřuje, kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí
do 15 let věku. U obou ukazatelů v Havířově lze vysledovat stoupající trend.
Roky

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Index stáří

119,0

124,5

127,3

130,2

133,5

139,0

143,2

147,6

151,3

154,2

Průměrný věk

40,9

41,2

41,5

41,8

42,1

42,5

42,9

43,2

43,5

43,8

Tabulka 3 Vývoj indexu stáří a průměrného věku obyvatel Havířova
Zdroj: ČSÚ, zpracování Sociotrendy

Na stárnutí populace poukazuje také věková pyramida, která znázorňuje zastoupení
jednotlivých věkových kategorií rozdělených dle pohlaví. Věková pyramida pro Havířov je
zpracována za rok 2018. Nejpočetnější skupinu v Havířově tvoří obyvatelé ve věku 45-64 let,
což také predikuje postupné stárnutí populace a budoucí nárůst počtu osob v postproduktivní
věkové kategorii. V produktivním věku převažuje počet mužů nad počtem žen, zatímco
v postproduktivní složce je výrazněji zastoupená ženská populace.
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Věková pyramida Havířova za rok 2018
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Graf 6 Věková pyramida Havířova za rok 2018
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Vzdělanostní struktura
Dosažená úroveň vzdělání je důležitou charakteristikou k posouzení kulturního kapitálu
obyvatelstva. V Havířově mají největší zastoupení osoby se středním vzděláním bez maturity
a středním vzděláním s maturitou. Základním, případně neukončeným vzděláním disponuje
celkem pětina obyvatel města. Bez vzdělání je pouze 0,5 % občanů. Desetina náleží osobám
s vysokoškolským vzděláním a zbylé podíly zastupují absolventi nástavbového a vyššího
odborného vzdělávání, jak je uvedeno v následujícím grafu.
Vyšší podíl osob se středním vzděláním včetně vyučení náleží mužům, a to o 14 % více než
ženám. Obdobně vysokoškolsky vzdělaných mužů je o 1,4 % více než žen. V ostatních
vzdělanostních úrovních dominuje zastoupení žen.
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Struktura obyvatel podle nejvyššího ukončeného vzdělání
bez vzdělání
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Graf 7 Struktura obyvatel podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Zdroj: ČSÚ, výpočty a zpracování Sociotrendy

2.2. Problematika bydlení
Výchozím strategickým dokumentem města v oblasti bydlení je „Koncepce bydlení
statutárního města Havířova“14 schválená Zastupitelstvem města Havířova dne 23. 1. 2006
pod číslem usnesení 1109/86/06.
SmH disponuje obsáhlým bytovým fondem. Za účelem jeho správy a údržby je ve městě
zřízena Městská realitní agentura, s.r.o., pod kterou spadá téměř 8 tisíc bytů.
Více než polovina z nich se nachází v části Havířov-Město. Způsob podávání a vyřizování
žádostí o nájem bytu v majetku statutárního města Havířova je upraven platnými „Zásadami
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova“15.

Kvalita bydlení obyvatel města
V rámci analýzy potřeb občanů (viz kapitola 3.3) byla zjišťována kvalita bydlení obyvatel
dle částí města Havířova. Získaná data byla následně promítnuta do názorné mapy.
Úroveň vnímané kvality bydlení v jednotlivých částech je vyjádřena barevně, a to od nejlepší
kvality v zelených polích, až po horší vnímání kvality, která je vyjádřena červeně. Mezi
oblasti s nejhorší kvalitou bydlení je dle samotných občanů považována část Havířov-Město

14

Dostupné na https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-bydleni
Dostupné na https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace-oddeleni-spravy-majetku/zasady-prouzavirani-najemnich-smluv-k-uvolnenym
15
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a Havířov-Šumbark, naopak nejlépe občané města hodnotili bydlení v odlehlých částech
města, a to konkrétně v Životicích, Bludovicích a Dolních Datyních.

Obrázek 5 Kvalita bydlení obyvatel jednotlivých částí města Havířova
Zdroj: Sociotrendy

Havířov mimo jiné disponuje i tzv. byty v Domech zvláštního určení (dále jen DZU), které
jsou zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob, a malometrážními byty
pro seniory, tzv. byty v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS).
Byty v DPS jsou určeny osobám, které naléhavě potřebují sociální pomoc a splňují dále tyto
základní podmínky:
a) mají trvalé bydliště v Havířově nebo mají trvalé bydliště mimo Havířov, ale jejich děti
mají trvalé bydliště v Havířově,
b) dosáhli důchodového věku nebo nároku na starobní důchod,
c) prokážou, že jejich příjmy postačí k úhradě nájemného a služeb spojených s nájmem.
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DPS není zařízením sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. Přidělování bytů
v DPS se řídí „Zásadami pro nájem bytů v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou
službou) v majetku statutárního města Havířova“, které schválila Rada města Havířova.16
Celkem se na území města nachází 356 bytů.
Mládežnická, Havířov-Podlesí
Karvinská, Havířov-Město
Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Střední, Havířov-Šumbark
Opletalova, Havířov-Šumbark

133 bytů
z toho: 79 bytů 0+1, 54 bytů 0+2
60 bytů
z toho: 47 bytů 1+1, 12 bytů 0+2, 1byt 1+2
110 bytů
z toho: 41 bytů 0+1, 69 bytů 0+2
45 bytů
z toho: 30 bytů 0+1, 15 bytů 0+2
8 bytů
z toho: 3 byty 1+1, 5 bytů 1+2

Byty v DZU jsou určeny osobám se zdravotním postižením s těžkou vadou nosného
a pohybového ústrojí, jejichž přidělování se řídí „Zásadami pro vznik nájmu bytu v domech
zvláštního určení v majetku statutárního města Havířova“17. Byty v DZU nespadají
do sociálních služeb definovaným zákonem o sociálních službách. Celkem se ve městě
nachází 79 bezbariérových bytů ve vlastnictví města.

Popis ubytoven a ubytovacích zařízení ve městě
Ubytovací zařízení ve městě lze rozdělit na ubytovny komerčního charakteru a dále
na zařízení sociálních služeb – azylové domy a noclehárny.
Azylové domy poskytují, dle zákona o sociálních službách, pobytové služby na přechodnou
dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Noclehárna následně
poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického
zařízení a přenocování.
Název zařízení

Adresa

Ubytovna Střední
Hotelový dům Impuls
Ubytovna Lidická
Ubytovna NOVÁ
Ubytovna Školní
Ubytovna Mašinka

Střední 504/3, Havířov-Šumbark
U Hřiště 1324/13b, Havířov-Prostřední Suchá
Lidická 600/1a, Havířov-Šumbark
Nová 140/10, Šumbark, 736 01 Havířov 1
Školní 601/2, Šumbark, 736 01 Havířov 1
Železničářů 1300/2, Město, 736 01 Havířov 1

16

Dostupné na https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/informace/domy-s-pecovatelskou-sluzbou
Dostupné na https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/informace/zasady-pro-vznik-najmu-bytu-vdomech-zvlastniho-urceni-bezbarierove
17
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Ubytovna Fryštátská
Dům pro matky s dětmi Havířov
Azylový dům pro muže
Noclehárna pro muže

Fryštátská 1467/20, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4
Dvořákova 235/21, Havířov-Město
Na Spojce 807/2, Havířov-Město
Na Spojce 807/2, Havířov-Město

Tabulka 4 Přehled ubytoven a ubytovacích zařízení ve městě
Zdroj: MPSV, vlastní zpracování

V Havířově v Dolní Suché se nachází pobytové středisko uprchlického zařízení, které
slouží k ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu, a to po dobu řízení ve věci jejich žádosti
o mezinárodní ochranu. Ubytovaným klientům jsou k dispozici sociální pracovníci,
pedagogové volného času, pracovníci stálé služby a další. Klienti mají možnost využívat
nabídku volnočasových aktivit, dobrovolných kurzů českého jazyka, právní či psychologické
poradenství. Zvláštní pozornost je věnována ohroženým skupinám, mezi které patří samotné
ženy s dětmi, senioři, fyzicky, psychicky či sociálně handicapované osoby a oběti fyzického
nebo psychického násilí.

2.3. Nezaměstnanost a exekuce
Město Havířov a okres Karviná se dlouhodobě řadí mezi lokality s nejvyšší mírou
nezaměstnanosti. Průměrná nezaměstnanost v České republice se v roce 2019 pohybovala
okolo 3 %, v Havířově koncem roku 2018 dosahovala výše nezaměstnanosti 7 %
(z toho ženy 7,17 % a muži 6,76 %). Celkem volných pracovních míst v evidenci ÚP
v Havířově

bylo

518

a celkový počet

uchazečů

o zaměstnání

činil

3 296

osob

(z toho 1642 ženy a 1654 muži).
Nejen v nezaměstnanosti, ale i v počtu exekucí se Moravskoslezský kraj řadí mezi vysoce
problémové regiony. Podle statistik má exekuci každý sedmý občan v Havířově starší 15 let.
Nejčastěji zastoupenou věkovou skupinou v exekuci je střední generace ve věku 30-64 let,
avšak dluhová past se nedotýká pouze této kategorie (viz Tabulka 5).
Ukazatele
Počet obyvatel v exekuci
Celkový počet exekucí
Průměrný počet exekucí na osobu
Podíl (počet) osob ve věku 18–29 let
Podíl (počet) osob ve věku 30–64 let
Podíl (počet) seniorů – věk 65+

rok 2017
9 643
50 678
5,3
15 % (1 433)
79 % (7 673)
6 % (537)

Tabulka 5 Zastoupení počtu a podílu osob s exekucí v Havířově
Zdroj: Sociotrendy
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3. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Na území statutárního města Havířova bylo ke dni 1. 1. 2019 poskytováno celkem
44 registrovaných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. Celkem polovina
služeb je poskytována příspěvkovými organizacemi města.
Poskytovatel
1.
2.

Sociální služby města Havířova
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb
3. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
4. Slezská diakonie
5. Armáda spásy v České republice, z. s.
6. Komplexní domácí péče Hestia s.r.o.
7. Charita Český Těšín
8. SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s.
9. Heřmánek z. s.
10. Benjamín, příspěvková organizace
11. Spolek PORTAVITA
12. Don Bosko Havířov o.p.s.
Celkem

Počet sociálních
služeb
15
4
3
3
10
2
1
2
1
1
1
1
44

Tabulka 6 Přehled poskytovatelů sociálních služeb se sídlem na území města
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování

1.
2.
3.
5.

Název organizace
Podané ruce - osobní asistence (osobní asistence-9781801)
Středisko rané péče SPRP Ostrava (raná péče-4287928)
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s. (tlumočnické služby-1926246)
Charita Český Těšín (sociální rehabilitace – startovací byt-1848801)

Tabulka 7 Přehled poskytovatelů sociálních služeb mimo Havířov zařazených do procesu KPSS
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování

3.1. Přehled sociálních služeb
Poskytovatel
Sociální služby města Havířova
Odborné sociální poradenství pro seniory (odborné sociální poradenství-3585560)
Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odborné sociální poradenství-1406016)
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (odborné sociální poradenství3721364)
Poradenské centrum Khamoro (odborné sociální poradenství-8199869)

Počet
služeb
15
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Pečovatelská služba (pečovatelská služba-9753468)
Denní a pobytové služby pro seniory – Respitní péče (odlehčovací služby-3982387)
Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odlehčovací služby-9419566)
Denní a pobytové služby pro seniory – Denní stacionář (denní stacionáře-1180280)
Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (raná péče-1676477)
Linka důvěry (telefonická krizová pomoc-8089658)
Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi (kontaktní centra8008943)
Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová denní centra6422385)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi-5509869)
Poradenské centrum Khamoro (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi5218079)
Poradenské centrum Khamoro (terénní programy-3645646)
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
Denní stacionář (denní stacionáře-4039646)
MIKADO (denní stacionáře-9876569)
Stacionář Lípová (denní stacionáře-5447282)
Chráněné bydlení (chráněné bydlení-9250237)
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
Domov seniorů Havířov (domovy pro seniory-9134461)
Domov seniorů Havířov (domovy pro seniory-4227258)
Domov seniorů Havířov (domovy se zvláštním režimem-2621319)
Slezská diakonie
PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství (odborné sociální
poradenství-1443002)
OBČANSKÁ PORADNA Havířov, odborné sociální poradenství (odborné sociální
poradenství-5881200)
INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov (intervenční centra-7219229)
Armáda spásy v České republice, z. s.
Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov (azylové domy-1201512)
Armáda spásy, Noclehárna pro muže Havířov (noclehárny-4502063)
Armáda spásy, Terénní programy Havířov (terénní programy-9888745)
Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi Havířov, azylový dům (azylové domy1100631)
Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov (nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež-1461792)
Armáda spásy, Dům pod svahem Havířov (služby následné péče-5069181)
Armáda spásy, Vyhlídka Havířov (služby následné péče-4023688)
Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Havířov (sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi-4978534)
Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov-Město (sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením-9583580)
Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov (terénní programy-3730898)
Komplexní domácí péče Hestia s.r.o.
Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (pečovatelská služba-5234053)
Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (odlehčovací služby-8777696)
Charita Český Těšín

4

3

3

10

2
1
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Charitní centrum pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením-3415571)
SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s.
SENECURA SENIORCENTRUM HAVÍŘOV (domovy pro seniory-7302992)
SENECURA SENIORCENTRUM HAVÍŘOV (domovy se zvláštním režimem4127002)
Občanské sdružení Heřmánek
Dům na půli cesty Heřmánek – startovací byt 2 (domy na půl cesty-5295050)
Benjamín, příspěvková organizace
Benjamín, příspěvková organizace (domovy pro osoby se zdr.postižením-4878366)
Spolek PORTAVITA
Cesta k domovu (terénní programy-5065877)
Don Bosko Havířov o.p.s.
Klub Přístav (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež-9773079)
Celkem sociálních služeb

2
1
1
1
1
44

Tabulka 8 Přehled poskytovatelů soc. služeb, zařízení a druhů poskytovaných služeb
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování

Pozn.: Od 1. 1. 2020 bude ukončena činnost registrované sociální služby Linka důvěry.
Telefonickou krizovou pomoc pro Moravskoslezský kraj bude nadále zajišťovat Linka důvěry
Karviná a Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.
Od 1. 1. 2020 Domov seniorů Havířov, Středisko Helios bude poskytovat pouze službu
domova se zvláštním režimem, čímž dojde ke zrušení služby domova pro seniory a zároveň
k navýšení kapacity domova se zvláštním režimem.

3.2. Druhy poskytovaných sociálních služeb
Následující údaje vypovídají o zastoupení sociálních služeb v Havířově, které definuje
typologie Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV). Z tabulky je zároveň patrné,
které sociální služby v Havířově zastoupeny nejsou.
Druhy sociálních služeb
Odborné sociální poradenství
Služby sociální péče
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské služby
Podpora samostatného bydlení
Odlehčovací služby
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem

Počet
6
16
2
3
4
1
3
2
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Chráněné bydlení
Služby sociální prevence
Raná péče
Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Azylové domy
Domy na půl cesty (startovací byt)
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Intervenční centra
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Noclehárny
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně terapeutické dílny
Terapeutické komunity
Terénní programy
Sociální rehabilitace
Celkem sociálních služeb

1
22
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
3
2
4
44

Tabulka 9 Členění poskytovaných sociálních služeb dle základních druhů
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování

Druhy sociálních služeb
Odborné sociální poradenství celkem
Pečovatelská služba
Odlehčovací služby
Denní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Služby sociální péče celkem
Raná péče
Telefonická krizová pomoc
Azylové domy
Domy na půl cesty
Kontaktní centra
Intervenční centra
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Noclehárny
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory
se zdravotním postižením

a osoby

Počet
služeb
6
2
3
4
1
3
2
1
16
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
3
2

p.o.
obec
4
1
2
4
2
1
1
11
1
1
1
1
2
-

NNO,
jiné
2
1
1
1
1
1
5
2
1
1
2
1
2
1
2
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Terénní programy
Služby sociální prevence celkem
Celkem sociálních služeb

4
22
44

1
7
22

3
15
22

Tabulka 10 Druhy sociálních služeb dle zřizovatele
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování

3.3. Zdroje pro plánování sociálních služeb
Mezi hlavní zdroje plánování sociálních služeb patří:


sociodemografické údaje, místní podmínky a specifika,



statistická data a prognózy populačního vývoje,



SWOT analýzy vytvořené v pracovních skupinách KPSS,



analýza potřeb občanů,



analýza poskytovatelů sociálních služeb,



vlastní data (informace získané na pracovních skupinách KPSS),



metodiky.

Analýza poskytovatelů sociálních služeb
Pro tvorbu nového komunitního plánu byla vytvořena aktuální „Analýza poskytovatelů
sociálních služeb“, popisující situaci v oblasti poskytování sociálních služeb. Sběr dat
pro analýzu probíhal v lednu roku 2019 prostřednictvím elektronického dotazníkového šetření
a následných strukturovaných rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb. Kritériem
pro výběr subjektů bylo poskytování sociálních služeb podle typologie MPSV a působnost
na území města Havířova. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 10 poskytovatelů
sociálních služeb zajišťujících na území města 41 sociálních služeb. Do Analýzy
poskytovatelů nebylo zahrnuto soukromé zařízení Komplexní domácí péče Hestia s.r.o.
a SeneCura SeniorCentrum HŠH a. s.
Na výzkumném šetření se podíleli tito poskytovatelé: Sociální služby města Havířova,
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Domov seniorů Havířov,
příspěvková organizace, Slezská diakonie, Armáda spásy v České republice, z.s., Charita
Český Těšín, Heřmánek z.s., Benjamín, příspěvková organizace, Spolek PORTAVITA a Don
Bosko Havířov o.p.s.
Předmětem zkoumání analýzy byly základní údaje o poskytovatelích sociálních služeb
na území města (členění sociálních služeb dle druhu), zdroje financování, rizika poskytování
služby, plány do budoucnosti a srovnání počtu uživatelů za rok 2017 a 2018.
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Poskytovatelé sociálních služeb měli také možnost vyjádřit se k chybějícím službám na území
města. Dle poskytovatelů je potřeba zaměřit svou pozornost a vybudovat nové služby
pro všechny cílové skupiny. Nejčastěji opakující se chybějící články jsou služby pro osoby
s mentálním postižením, osoby s psychiatrickou diagnózou, osoby ohrožené závislostí
či závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší v seniorském věku, děti, mládež
a rodinu. Vzhledem k vývoji je nutné do budoucna posílit kapacity terénních i pobytových
služeb pro seniory.

Analýza potřeb občanů
Záměrem výzkumného šetření bylo zajištění evaluace v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu „Provedení dotazníkového šetření“, která byla na základě průzkumu trhu zadaná
výzkumné agentuře Sociotrendy s.r.o. Ta se zavázala zhotovit „Analýzu potřeb občanů“,
zaměřenou na mapování potřeb občanů, sociální rizika obyvatel města Havířova ve vztahu
k procesům komunitního plánování sociálních služeb s ohledem na specifika města.
Analýza potřeb občanů města byla provedena terénním výzkumným dotazníkovým šetřením.
Výzkumnými jednotkami výběrového souboru byli obyvatelé města Havířova s trvalým
pobytem na tomto území. Výzkumný soubor se skládal z 512 obyvatel a byl získán
prostřednictvím

stratifikovaného

výběrového

šetření

s ohledem

na demografické

charakteristiky města Havířova.
Doporučení vyplývající z analýzy potřeb občanů


V závislosti na reformu psychiatrické péče je nutné se zaměřit na osoby s duševním
onemocněním, pro které v Havířově není žádná sociální služba dostupná.



Zajistit především pobytové služby pro cílovou skupinu seniorů (domov pro seniory,
domov se zvláštním režimem).



Vznik pobytové služby pro dospělé osoby s mentálním či kombinovaným postižením,
která uleví rodičům (odlehčovací služba).



Zajistit sociální služby pro osoby bez přístřeší zaměřené na ženy a rodiny s dětmi
(azylový dům pro rodiny, noclehárna pro ženy).



Zaměřit se na dluhové poradenství ve městě a na prevenci.

Veškerá doporučení byla projednána na pracovních skupinách komunitního plánování.
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3.4. Financování sociálních služeb
V České

republice

je

systém

financování

sociálních

služeb

založen

na principu

vícezdrojového financování, které je upraveno zákonem o sociálních službách a vyhláškou
MPSV č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů. Hlavní zdroje financování sociálních služeb tvoří veřejné
zdroje (dotace ze státního rozpočtu, dotace z kraje, dotace z obce), úhrady uživatelů a úhrady
zdravotních pojišťoven. U pobytových sociálních služeb je významným zdrojem financování
také příspěvek na péči, který je dle zákona o sociálních službách určen osobám, které
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při
zvládání

základních

životních

potřeb

v rozsahu

stanoveném

stupněm

závislosti.

Z poskytnutého příspěvku je hrazena pomoc, kterou uživateli může poskytovat osoba blízká,
asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo
speciální lůžkové zařízení hospicového typu.
Výše příspěvku na péči
stupeň závislosti18

do 18 let věku

nad 18 let věku

Ι. stupeň

3 300 Kč

880 Kč

ΙΙ. stupeň

6 600 Kč

4 400 Kč

ΙΙΙ. stupeň u osob v pobytových sociálních službách

9 900 Kč

8 800 Kč

u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

13 900 Kč

12 800 Kč

ΙV. stupeň u osob v pobytových sociálních službách

13 200 Kč

13 200 Kč

u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

19 200 Kč

19 200 Kč

Tabulka 11 Výše příspěvku na péči
Zdroj: zákon o sociálních službách, vlastní zpracování

Zvýšený příspěvek na péči u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby, má za cíl
ponechat osoby, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby z důvodu nepříznivého zdravotního
stavu, co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí.

18

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby (mobilita, orientace,

komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví,
osobní aktivity a péče o domácnost). Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich
hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.
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Financování sociálních služeb v Havířově
U poskytovatelů sociálních služeb se sídlem na území města Havířova jsou sledovány tyto
zdroje financování:


dotace ze státního rozpočtu (MPSV – kapitola 313),



dotace z Moravskoslezského kraje (dále jen MSK), včetně individuálních projektů,



dotace z rozpočtu města Havířov (včetně příspěvku zřizovatele, pokud jím je),



úhrady uživatelů sociálních služeb (včetně příspěvku na péči),



ostatní (úhrady zdravotních pojišťoven, strukturální fondy Evropské unie (dále jen
SF EU), dotace z jiných institucí, dotace z jiných krajů, dotace z jiných obcí, dary,
příjmy z vlastní činnosti a další).
Zdroje financování sociálních služeb v Havířově rok 2018

15%

24%

dotace z rozpočtu města
dotace ze státního rozpočtu
dotace z MSK

30%

úhrady uživatelů

25%

ostatní

6%

Graf 8 Zdroje financování sociálních služeb v Havířově za rok 2018
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování

V roce 2018 činily provozní náklady za sociální služby v Havířově téměř 267 mil. Kč,
přičemž z rozpočtu města byla na sociální služby vynaložena částka ve výši 62,6 mil. Kč.
Z této částky byly financovány převážně služby sociální péče, mezi které spadá pečovatelská
služba, odlehčovací služby, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a chráněné bydlení.
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Financování sociálních služeb
z rozpočtu města v roce 2018 dle
zřizovatele

Poskytnuté dotace z rozpočtu
města na sociální služby dle
základních druhů v roce 2018

3%
10%

4%

86%

97%

odborné sociální poradenství

příspěvková organizace města
nestátní neziskové organizace, jiné

služby sociální péče
služby sociální prevence

Graf 9 Financování sociálních služeb z rozpočtu
města dle zřizovatele

Graf 10 Poskytnuté dotace z rozpočtu města
na sociální služby dle základních druhů

Zdroj: poskytovatelé soc. služeb, vlastní zpracování

Zdroj: poskytovatelé soc. služeb, vlastní zpracování

V Havířově má své zázemí celkem 44 služeb, z nichž polovinu poskytují příspěvkové
organizace města, kterým byla poskytnuta v roce 2018 částka na provoz převyšující 60 mil.
Kč. Nestátní neziskové organizace a jiné disponovaly s dotacemi z města ve výši 2 mil. Kč.
Jedním z důležitých subjektů zajišťujících financování sociálních služeb je Moravskoslezský
kraj, který podpořil sociální služby na území města v roce 2018 částkou ve výši 16 mil. Kč.
Většina z dotací MSK byla udělena prostřednictvím individuálních projektů kraje na služby
sociální prevence.
Poskytnuté dotace z Moravskoslezského kraje na sociální služby
v roce 2018
0,4 %

16,5 %

odborné sociální poradenství
služby sociální péče

83,1 %

služby sociální prevence

Graf 11 Poskytnuté dotace z MSK na sociální služby dle základních druhů v roce 2018
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování
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Následující tabulka znázorňuje zdroje financování sociálních služeb podle základních druhů
za rok 2018 v tis. Kč.
Druhy
sociálních služeb
odborné sociální
poradenství
služby sociální
péče
služby sociální
prevence
celkem

celkem
provozní
náklady

dotace
z rozpočtu

státní
dotace
(MPSV)

kraj/IP
kraje

příjmy
od
uživatelů

ostatní

5087,5

2191,7

2777

61

0

57,8

211966,1

53893,5

42415

2702,2

74720,6

38234,7

49770,5

7317,3

21098,3

13616,7

5181,1

2557,1

266824,1

63402,5

66290,3

16379,9

79901,7

40849,6

Tabulka 12 Zdroje financování sociálních služeb dle základních druhů za rok 2018 v tis. Kč
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování

Podmínky financování sociálních služeb z rozpočtu města
Statutární město Havířov podporuje rozvoj a udržitelnost sociálních služeb prostřednictvím
přidělování dotací z rozpočtu města, které se řídí platnými „Zásadami pro poskytování dotací
z rozpočtu statutárního města Havířova“19 (dále jen Zásady). Příspěvkové organizace města
jsou financovány z rozpočtu města.
O poskytnutí dotace žadatel žádá formou písemné žádosti na předepsaném formuláři,
ke kterému doloží potřebné doklady ve stanoveném rozsahu. Formuláře k žádostem
o poskytnutí dotace jsou k dispozici na webových stránkách města. Dotace se poskytuje
na účel určený žadatelem v žádosti o dotaci podané v souladu se Zásadami.
Lhůty pro podání žádosti o dotaci z rozpočtu města jsou následující:


1. kolo do 31. 10. - žádosti o poskytnutí dotace pro následující kalendářní rok,



2. kolo do 31. 3. - žádosti o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doručené žádosti jsou příslušnými odbory vyhodnoceny a posuzovány příslušnými komisemi.
O přidělení dotací rozhodují orgány města na svém zasedání.
Statutární město Havířov mimo sociální služby poskytuje dotace v sociální oblasti na:


projekty a činnost na podporu aktivit souvisejících se sociální oblastí, a to na:
o podporu dobrovolnictví na území města Havířova,

19

Dostupné na: https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-zrozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
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o volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi ohrožené
sociálním vyloučením, seniory a osoby se zdravotním postižením,
o podporu celoroční činnosti svépomocných organizací,


projekty a činnost žadatelů v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence,
a to zejména na:
o rizikové skupiny občanů a občany ohrožené sociálně patologickými jevy,
o společensky nepřizpůsobivé občany a obecně na snižování kriminality ve městě.

3.5. Síť sociálních služeb
Zákon o sociálních službách definuje síť jako souhrn sociálních služeb, které v dostatečné
kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou
sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob
na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji. Obec spolupracuje s krajem
při určování sítě sociálních služeb na území kraje, za tím účelem sděluje kraji informace
o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce
a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob. Kraj určuje síť sociálních služeb
na území kraje, přitom přihlíží k informacím sděleným obcí.
V průběhu zpracování tvorby „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb
a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024“ vyvstala potřeba
definovat síť sociálních služeb statutárního města Havířova. Potřebnost vzniku je uvedena
v návrhové části komunitního plánu v průřezových cílech a opatřeních (viz kapitola 4.1).
Vzhledem k plánovaným změnám v oblasti sociálních služeb bude síť definována na počátku
roku 2020. V současné době se za síť považují stávající registrované sociální služby
poskytované na území města, které reagují na aktuální potřebnost a byly financované
z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2019, nebo jsou zahrnuty do individuálního
projektu Moravskoslezského kraje „Podpora služeb sociální prevence 2“, jejich výčet je
uveden v příloze (viz Příloha 4).
Definovaná síť bude obsahovat identifikační údaje sociální služby, druh a formu poskytování
služby, převažující cílovou skupinu, kapacitu a status zařazení do sítě. Spolu s vytvořenou sítí
budou schválena i závazná kritéria pro vstup do sítě sociálních služeb.
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Kritéria pro vstup do sítě sociálních služeb statutárního města Havířova


Do sítě sociálních služeb jsou zařazeny pouze registrované sociální služby
(vedené v Registru poskytovatelů sociálních služeb), které poskytují své služby
na území statutárního města Havířova.



Cílem je vytvoření sítě v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající
dostupností.



Sociální služba, respektive její potřebnost, musí být v souladu s komunitním plánem
sociálních služeb a musí reagovat na zjištěné potřeby.



Zařazením sociální služby do sítě je deklarováno, že sociální služba je potřebná
a financovatelná z rozpočtu statutárního města Havířova.



Zařazením poskytovatele do procesu komunitního plánování sociálních služeb
nevzniká automaticky právo na zařazení služby do sítě sociálních služeb a s tím
spojené financování sociální služby.



Služby budou ze sítě sociálních služeb vyřazeny na základě zrušení registrace sociální
služby, zániku poskytovatele, nebo zjištění, že služba již není efektivní a potřebná.

Organizace, která žádá o zapojení do sítě, musí splňovat podmínku veřejného zadavatele, ten
vyjadřuje potřebnost služby na daném území a zároveň deklaruje podíl na financování
oprávněné provozní ztráty (dále jen OPZ) 20 ve výši stanovené Střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2015-2020.
Míra spoluúčasti města na financování se odvíjí od druhu a formy poskytování služby.


Odborné sociální poradenství – minimální spoluúčast města ve výši 30 % OPZ.



Pobytové sociální služby – minimální spoluúčast města ve výši 30 % OPZ.



Ambulantní sociální služby – minimální spoluúčast města ve výši 25 % OPZ.



Terénní sociální služby – minimální spoluúčast města ve výši 20 % OPZ.

V případě vzniku nové služby nebo rozvoje stávajících sociálních služeb je nutno zažádat
o zařazení do sítě (deklarovat potřebnost služby) a dojednat míru spoluúčasti města
na financování služby. Dále je žádoucí osobní jednání se zástupci města za účelem upřesnění

20

Oprávněnou provozní ztrátou se rozumí rozdíl mezi celkovými rozpočtovanými náklady dané sociální
služby a rozpočtovanými úhradami uživatelů a rozpočtovanými jinými zdroji.
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informací, které se týkají vzniku a fungování sociální služby a vzájemného vyjasnění
působení služby. Žádost o zařazení do sítě spolu s vyčíslením spoluúčasti města
na financování bude posouzena odborem sociálních věcí a Komisí pro plánování sociálních
služeb a následně projednána v orgánech města.

I. část Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova
na období 2020-2022
40

4. CÍLE A OPATŘENÍ
4.1. Průřezové cíle a opatření
V průřezových cílech a opatřeních se ukrývají přesahová témata napříč více cílovými
skupinami.
Cíl 1
Opatření 1.1
Cíl 2
Opatření 2.1
Cíl 3
Opatření 3.1
Cíl 4
Opatření 4.1
Cíl 5
Opatření 5.1
Opatření 5.2
Cíl 6
Opatření 6.1
Cíl 7
Opatření 7.1

Plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit
Zachovat proces komunitního plánování ve městě včetně organizační
struktury
Vznik sítě sociálních služeb statutárního města Havířova
Vytvořit síť sociálních služeb a zajistit její provázanost na financování
z rozpočtu města
Zvýšit informovanost o sociálních službách
Rozšířit informovanost o nabídce sociálních služeb a souvisejících
aktivit
Podpora dobrovolnictví
Podpora a rozvoj dobrovolnických programů
Podpora a rozvoj mezioborové spolupráce
Podpora mezioborové spolupráce se školstvím
Zapojení zástupců Úřadu práce do procesu komunitního plánování
Zvýšit finanční gramotnost
Zvyšování finanční gramotnosti občanů
Dostupnější nebytové prostory pro sociální služby
Podpora organizacím prostřednictvím pronájmu nebytových prostor

Tabulka 13 Průřezové cíle a opatření

Cíl 1

Plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit

Opatření 1.1

Zachovat proces komunitního plánování ve městě včetně
organizační struktury
Cílem komunitního plánování je zejména posilování sociální
soudržnosti komunity, podpora sociálního začleňování a předcházení
sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. Zachování procesu
komunitního plánování je důležité z hlediska udržení a rozvoje
sociálních služeb na území města. Plánování sociálních služeb
se zabývá věcmi veřejnými, ovlivňuje kvalitu života občanů města
a zdůrazňuje význam místní samosprávy, proto je i nadále důležitá
podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb
a souvisejících aktivit a zachování organizační struktury, která je
v současnosti tvořena 5 pracovními skupinami a cca 60 členy.
SmH, organizační struktura (Komise pro plánování sociálních služeb,
manažer sociálních služeb, členové pracovních skupin komunitního
plánování a jejich vedoucí)
 udržení a rozvoj sociálních služeb na území města,

Popis opatření

Realizátoři

Předpokládané
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dopady realizace
 zapojení veřejnosti/uživatelů do procesu komunitního plánování.
opatření
Osobní náklady vedoucích PS (DPP): 65 000 – 75 000 Kč
Předpokládaná
výše finančních Občerstvení, materiál: 33 000 – 40 000 Kč
nákladů/rok
Analýzy potřeb: cca 200 000 Kč
SmH
Předpokládané
finanční zdroje
Termín realizace 2020-2022
Vznik sítě sociálních služeb statutárního města Havířova
Cíl 2
Opatření 2.1

Vytvořit síť sociálních služeb a zajistit její provázanost
na financování z rozpočtu města
V průběhu zpracování tvorby „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje
Popis opatření
sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova
na období 2020-2024“ vyvstala potřeba definovat síť sociálních služeb
statutárního města Havířova, která bude vycházet z krajské sítě
sociálních služeb.
Vzhledem k plánovaným změnám v oblasti sociálních služeb bude síť
definována na počátku roku 2020. V současné době je síť na území
města Havířova tvořena stávajícími registrovanými sociálními službami
poskytovanými na území města, které byly financované z rozpočtu
statutárního města Havířova v roce 2019 (viz Příloha 4). Z důvodu
měnící se potřebnosti bude síť sociálních služeb statutárního města
Havířova průběžně (minimálně jednou ročně) aktualizována.
Město je odpovědné za zajištění dostupných sociálních služeb na území
města. Cílem opatření je poskytovat a podporovat takové sociální
služby, které jsou potřebné, kvalitní a efektivní.
Z důvodu nutnosti aktualizace sítě budou poskytovatelé sociálních
služeb 1x ročně vyzváni k vykazování dat o poskytovaných službách se
zaměřením na informace o finanční nákladnosti a využitelnosti služby
z důvodu efektivity a hospodárnosti. Nedostatečně využívané
a duplicitní služby budou vyřazeny ze sítě a nebudou z rozpočtu města
finančně podporovány.
SmH
Realizátoři
Předpokládané
 vytvoření jednotné sítě sociálních služeb,
dopady realizace
 zvýšení efektivity investovaných finančních prostředků,
opatření
 postupná optimalizace sociálních služeb.
0 Kč
Předpokládaná
výše finančních
nákladů/rok
Nerelevantní
Předpokládané
finanční zdroje
Termín realizace 2020 (průběžná aktualizace 1x ročně)
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Cíl 3
Cíl 3.1

Zvýšit informovanost o sociálních službách
Rozšířit informovanost o nabídce sociálních služeb a souvisejících
aktivit
Opatření spočívá v rozšíření informovanosti veřejnosti o sociálních
Popis opatření
službách ve městě prostřednictvím např.:
 vytvoření doprovodného programu Veletrhu poskytovatelů
sociálních služeb pro žáky škol,
 vydání
aktualizovaného
katalogu
sociálních
služeb
prostřednictvím Radničních listů,
 interaktivního katalogu sociálních služeb na webových stránkách
města,
 jiných informačních letáků,
 aktualizace a zpřehlednění webových stránek poskytovatelů
sociálních služeb,
 Radničních listů, TV Polar,
 Dnů otevřených dveří,
 Dnů se sociálním pracovníkem,
 Dne zdraví NsP Havířov,
 a jiné.
SmH, PO, NNO, NsP Havířov
Realizátoři
Předpokládané
 zvýšení informovanosti o sociálních službách a souvisejících
dopady realizace
aktivitách,
opatření
 zvýšení informovanosti o poskytovatelích sociálních služeb,
 zvýšení povědomí o procesu komunitního plánování ve městě.
Veletrh poskytovatelů sociálních služeb: 125 000 Kč
Předpokládaná
výše finančních Tisk katalogů a jiných informačních letáků: 90 000 Kč
nákladů/rok
SmH, PO, NNO
Předpokládané
finanční zdroje
Termín realizace 2020-2022
Cíl 4
Podpora dobrovolnictví
Opatření 4.1
Popis opatření

Podpora a rozvoj dobrovolnických programů
Dobrovolníci z dobrovolnického centra jsou vysíláni do sociálních
a zdravotnických organizací ve městě, kde vyplňují volný čas
uživatelům a pomáhají tak zkvalitňovat poskytované sociální služby
a související aktivity.
Mimo dobrovolnického centra provozuje organizace ADRA, o.p.s. ve
městě také charitativní obchůdky a sociální šatník, kde je nabízena 2x
týdně materiální pomoc sociálně potřebným.
Počet dobrovolníků: více než 180.
Počet odpracovaných dobrovolnických hodin: více než 6 500.
Počet spolupracujících organizací: 10.
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Dobrovolnické centrum ADRA
Realizátoři
Předpokládané
 zkvalitnění/zpříjemnění poskytovaných sociálních
dopady realizace
a souvisejících aktivit,
opatření
 integrace znevýhodněných osob,
 podpora mezigeneračního setkávání,
 pomoc sociálně potřebným.
300 000 – 400 000 Kč na dobrovolnictví z rozpočtu města
Předpokládaná
výše finančních
nákladů/rok
SmH
Předpokládané
finanční zdroje
Termín realizace 2020-2022
Cíl 5
Podpora a rozvoj mezioborové spolupráce
Opatření 5.1
Popis opatření

služeb

Podpora mezioborové spolupráce se školstvím
Opatření se zaměřuje na prohlubování mezioborové spolupráce v oblasti
sociálních služeb a souvisejících aktivit a školství. Cílem je navázat
a případně vylepšit spolupráci mezi aktéry především v oblasti prevence
a zmírnění dopadů rizikového chování u dětí a mládeže v Havířově.

SmH, PO, NNO, zástupci ZŠ, SŠ a VŠ
Realizátoři
Předpokládané
 efektivnější přenos informací,
dopady realizace
 aktivní spolupráce mezi resorty,
opatření
 využití nabídky přednášek/kurzů ze strany poskytovatelů
sociálních služeb a souvisejících aktivit pro školy,
 prevence sociálně patologických jevů u dětí.
0 Kč
Předpokládaná
výše finančních
nákladů/rok
Nerelevantní
Předpokládané
finanční zdroje
Termín realizace 2020-2022
Opatření 5.2
Zapojení zástupců Úřadu práce do procesu komunitního plánování
Cílem opatření je navázat užší spolupráci s Úřadem práce ČR (dále jen
Popis opatření
ÚP), jelikož spravuje dávky státní sociální podpory, dávky hmotné
nouze, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči.
Dále ÚP zprostředkovává zaměstnání, díky kterému lze předcházet
sociálnímu vyloučení. Veškerá činnost ÚP tak nepřímo ovlivňuje
poskytování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města,
a proto je nutno zaměřit se na rozvoj spolupráce prostřednictvím
zapojení alespoň jednoho zástupce ÚP do procesu komunitního
plánování.
SmH, PO, NNO, ÚP
Realizátoři
Předpokládané
 efektivnější přenos informací,
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dopady realizace
opatření
Předpokládaná
výše finančních
nákladů/rok
Předpokládané
finanční zdroje
Termín realizace
Cíl 6



aktivní spolupráce.

0 Kč
Nerelevantní
2020-2022
Zvýšit finanční gramotnost

Opatření 6.1
Popis opatření

Zvyšování finanční gramotnosti občanů
Cílem opatření je zvýšit finanční gramotnost u všech rizikových skupin
obyvatel. Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které
člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet
v různých životních situacích. Dle statistik je v Havířově téměř 10 tis.
osob nacházejících se v exekuci a celkový počet exekucí ve městě
přesahuje 50 tis. Více než 80 % všech osob v exekuci ve městě tvoří
osoby ve věku 30-64 let.
Opatření spočívá především ve zvyšování gramotnosti prostřednictvím:
 přednášek, workshopů, besed k problematice finanční
gramotnosti a k dluhové problematice,
 vzdělávání na základních a středních školách,
 osvěty široké veřejnosti,
 médií.
SmH, PO, NNO, ZŠ, SŠ
Realizátoři
Předpokládané
 zvýšení finanční gramotnosti osob,
dopady realizace
 prevence ztráty bydlení,
opatření
 prevence kriminality,
 prevence nárůstu exekucí,
 snížení počtu sociálně vyloučených osob.
Nelze předem vyčíslit
Předpokládaná
výše finančních
nákladů/rok
Nerelevantní
Předpokládané
finanční zdroje
Termín realizace 2020-2022
Cíl 7
Dostupnější nebytové prostory pro sociální služby
Opatření 7.1
Popis opatření

Podpora organizacím prostřednictvím pronájmu nebytových
prostor
Cílem opatření je podpora organizacím, které poskytují sociální služby
a související aktivity občanům města Havířova, a to prostřednictvím
pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví města za přijatelné nájemné,
případně prostřednictvím jiných vlastníků bytového fondu.
Výše nájmu nebytových prostor bývá často úskalím pro vznik nové
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nebo rozšíření stávající sociální služby či související aktivity.
SmH, vlastníci bytového fondu
Realizátoři
Předpokládané
 podpora poskytovatelů sociálních služeb,
dopady realizace
 podpora organizací, které poskytují související aktivity.
opatření
Nelze předem vyčíslit
Předpokládaná
výše finančních
nákladů/rok
Nerelevantní
Předpokládané
finanční zdroje
Termín realizace 2020-2022
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Děti, mládež a rodina

VIZE 2022:
„Město, jehož cílem je podporovat vzájemné fungování v rodině.“
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4.2. Děti, mládež a rodina
Seznam členů pracovní skupiny
Jméno

Funkce
v PS

Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.
Mgr. Kateřina Horváthová, DiS.
Bc. Richard Chmelík
Mgr. Ivana Petřeková

vedoucí PS
člen PS
člen PS
člen PS

Ing. Mgr. Jindřich Honěk
Mgr. Simona Šostá Skovajsová,
DiS
Mgr. Lenka Hakalová
Roman Želonka, MBA
Bc. Barbora Kahánková
Bc. Daniela Lorenčíková

člen PS

Slezská diakonie
Slezská diakonie
Armáda spásy v České republice
Sociální služby města Havířova
Církevní středisko volného času sv. Jana
Boska

člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS

Dětské centrum Čtyřlístek
Magistrát města Havířova, OSPOD
ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc
Multigenerační centrum Lučina
Armáda spásy v České republice

Organizace

Tabulka 14 Seznam členů PS1

4.2.1

Popis cílové skupiny

Cílovým tématem pracovní skupiny „Děti, mládež a rodina“ je vytvoření pevného zázemí
pro podpoření funkčního rodinného systému v rámci poskytovaných služeb na území města
Havířova. Současně ale i pomoci dětem a mládeži, které mohou negativně ovlivňovat jejich
osobnostní nastavení, či nevhodné okolní prostředí. Pomoci jim překonat jejich osobní krizi
a navrátit se zpět.
Cílovými osobami této pracovní skupiny jsou rodiny s dětmi, které se z nějakého důvodu
ocitly v nepříznivé sociální a krizové situaci a nejsou schopny si samy pomoci. Dále jsou to
děti různého věku, které žijí v nevyhovujících podmínkách, či jsou svým prostředím
ovlivňovány k nežádoucímu jednání, nebo potřebují aktivně a bezpečně vyplnit svůj volný
čas.
Specifika a potřeby cílové skupiny
Rodina je považována za nejdůležitější článek naší společnosti. Je prvním místem, ve kterém
se děti učí lásce, úctě a respektu. V rodinách, na které je zaměřena pomoc této pracovní
skupiny, dochází nejčastěji k narušení nebo celkové ztrátě některé z jejich funkcí. Nejčastěji
se může jednat o funkci výchovnou nebo ochranitelskou, kdy např. ztráta rodičovských
kompetencí nedokáže vytvořit podnětné a bezpečné prostředí pro růst a vývoj dětí, funkci
ekonomickou, spojenou se zadlužením rodin, funkci emocionální či socializační.
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Tyto ne zcela funkční rodiny pak hledají pomoc u odborníků, aby jim pomohli s řešením
jejich stávající krizové situace. Pomoc může být poskytnuta např. prostřednictvím:


vyhledání vhodného bydlení, krizového ubytování,



pomoc s oddlužením,



terapeutická pomoc s nabytím rodičovských kompetencí,



pomoc s výchovnými problémy jejich dětí,



nabídky pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči,



hledání ochrany a možnosti řešení v případech řešení domácího násilí apod.

Pro tyto rodiny je charakteristické, že špatně zvládají provoz domácnosti, členové rodiny
chaoticky fungují, chybí rodinná autorita, hůře se řeší rodinné konflikty nebo dochází
k rozpadu rodinného systému jako takového.
Kromě rodiny pracuje tato skupina i s problematikou týkající se nezletilých dětí nejrůznějšího
věku. Nejčastěji se jedná o děti, které řeší:


problematický vztah ve své rodině,



špatné školní výsledky,



šikanu,



týrání a zneužívání,



kriminalitu a své kriminální jednání,



aktivní trávení volného času.

Tyto děti jsou považovány za ohrožené, a to z důvodu jejich vyloučení z rodiny nebo
kolektivu, ale i na základě jejich patologického chování vůči ostatním či zdravotního
omezení. Velmi často pak dochází k sociálnímu selhání těchto dětí i v dospělosti. Nejčastěji
pak vyhledávají pomoc v podobě bezpečných volnočasových aktivit, poradenství či z nabídky
terapie. Velkou cenu pro ně má vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém mohou zažít své
pocity úspěchu a poznat své vlastní možnosti a dovednosti.
Dnešní postmoderní doba má vliv na rodinné prostředí, na kulturu a filosofii rodiny.
V současné rodině dochází k posouvání hodnot a ztrátě osobního kontaktu. Děti, které
vyrůstají v dnešní společnosti, snadno nabývají dojmu, že něco „mít“ je důležitější než někým
„být“.
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Statistická data

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

sňatky - správní obvod
Havířov
rozvody - správní obvod
Havířov
počet narozených dětí správní obvod Havířov

569

513

454

466

413

429

383

406

476

450

439

347

391

359

305

295

258

272

260

250

229

284

952

951

964

938

841

843

803

810

793

834

789

Tabulka 15 Statistická data pro cílovou skupinu „Děti, mládež a rodina“

4.2.2

Přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit

Na území města je cílové skupině „Děti mládež a rodina“ poskytováno celkem 8 sociálních
služeb s okamžitou kapacitou 76 osob (z toho 68 ambulantní a 8 terénní).
počet služeb

Počet
uživatelů

Financování
provozní
náklady

dotace
z rozpočtu
města

státní
dotace

dotace
z kraje

ostatní

2

296

1 983 562

907 762

1 022 000

41 000

12 800

1

332

1 856 000

50 000

1 753 000

53 000

0

Nízkoprahové
zařízení pro děti
a mládež

2

235

2 881 337

412 000

2 254 000

73 200

142 137

Sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi

3

124

3 128 922

2 163 119

735 000

54 000

176 803

Celkem

8

987

9 849 821

9 849 821

2 750 881

6 549 000

221 200

Sociální služby

Odborné sociální
poradenství
Intervenční
centrum

Tabulka 16 Přehled služeb pro PS1 dle zdrojů financování
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Související aktivity nejsou registrované sociální služby dle zákona, ale sociální služby
poskytované na území města vhodně doplňují. Následující přehled obsahuje související
aktivity, které jsou zapojeny do procesu komunitního plánování ve městě.
Související aktivity

Charakteristika

ZIP Zábava Informace Poradenství
a pomoc, Klub 3NYTY

Nabídka volnočasových aktivit

Multigenerační centrum Lučina

Nabídka volnočasových aktivit

CSVČ sv. Jana Boska v Havířově
Sociální služby města Havířova
Služby pro pěstounské rodiny

Nabídka volnočasových aktivit
Náhradní rodinná péče

Slezská diakonie
Program pro pěstounské rodiny

Náhradní rodinná péče

Dětské centrum Čtyřlístek,
příspěvková organizace

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Středisko výchovné péče Karviná,
pobočka Havířov
Sociální služby města Havířova
Právní poradenství

Speciálně pedagogické a psychologické služby
pro děti s rizikem poruch chování

Magistrát města Havířova

Sociálně-právní ochrana dětí

Bezplatné právní poradenství v oblasti rodinného a
občanského práva

Tabulka 17 Přehled souvisejících aktivit pro PS1 zapojených do procesu KPSS
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4.2.3

SWOT Analýza21
Silné stránky








Široká
a navzájem
provázaná
síť
sociálních služeb
Kvalitní a dostupné služby
Existence procesu komunitního plánování
ve městě
Široká nabídka volnočasových aktivit
pro děti a mládež
Prevence ve školách na vysoké úrovni
Možnost
prezentace
poskytovatelů
sociálních služeb ve městě (veletrh
poskytovatelů sociálních služeb, katalog,
Radniční listy aj.)

Slabé stránky








Příležitosti










Financování
Legislativní změny
Rozšíření spolupráce na všech úrovních
(mezioborové,
meziměstské,
mezi
službami atd.)
Spolupráce vlastníků bytového fondu
v obsazování
volných
bytů
s podporovaným nájmem
Existence senior pasů a rodinných pasů
Byty ve vlastnictví města
Vytvoření přirozených míst setkávání
Sociální firma pro těžce zaměstnatelné
Existence
bezplatného
právního
poradenství
v oblasti
rodinného
a občanského práva

Chybí terénní sociální služby pro děti
a mládež
Nedostupné bydlení
Chybí možnost ošetření krizového stavu
(psychologické ošetření)
Chybí pedopsychiatr
Chybí krizová lůžka/byty pro všechny
cílové skupiny
Chybí startovací byty
Chybí služba, která by pomohla
s oddlužením (sepsání insolvenčních
návrhů)
Ohrožení/hrozby














Nedostatek financí
Nedostatek pracovních příležitostí
Nedostatek
dostupných
prostor
pro sociální služby a návazné aktivity
Zdlouhavý systém (reakce na potřeby)
Nepříznivý sociodemografický vývoj
(stárnutí populace)
Odliv mladých lidí mimo město
Nová sociální rizika (flexibilizace rodiny,
prekarizace práce)
Rostoucí počet neúplných rodin
Vysoká míra závislosti na službách
Chybí podpora pro získávání dotačních
programů
Závislost na sociálních sítích
Šikana dětí ve školách

Tabulka 18 SWOT analýza PS1

21

SWOT analýza definuje slabé stránky a silné stránky systému sociálních služeb a souvisejících aktivit,
příležitosti k rozvoji a posílení systému a vymezení možných ohrožení fungování systému sociálních služeb.
Smyslem je shrnutí vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících systém sociálních služeb a souvisejících aktivit.
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4.2.4

Přehled cílů a opatření

Cíl 1

Vznik nových sociálních služeb

Opatření 1.1
Cíl 2

Terénní program
Rozšíření stávajících sociálních služeb

Opatření 2.1
Cíl 3

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit

Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3

Asistované kontakty
Podpora prorodinných aktivit a služeb
Vytvoření koncepčního dokumentu pro rodinnou politiku

Tabulka 19 Přehled cílů a opatření PS1

Cíl 1

Vznik nových sociálních služeb

Opatření 1.1
Popis opatření

Terénní program
Cílem terénního programu (streetwork) je poskytovat sociální práci
dětem a mladistvým v jejich přirozeném prostředí, tzn. na ulici,
v parku, nádraží, obchodních centrech apod. Terénní program pracuje
s dětmi, které jsou ohroženy rizikovým způsobem trávení volného
času.

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež od 6 do 20 let.
Plánovaná kapacita služby (okamžitá): 15 dětí.
NNO, PO
Realizátoři
Vznik této sociální služby bude mít pozitivní vliv na snížení
Předpokládané
dopady realizace kriminality a přestupků dětí a mladistvých. Důležitým prvkem při této
opatření
práci je práce s nudou dětí. Pracovníci v terénu s cílovou skupinou také
hovoří otevřeně o jejich problémech, jako jsou drogy, rodinné vztahy,
sexuální život.
1 340 000 Kč – neinvestiční náklady
Předpokládaná
výše
finančních Investiční náklady – 0 Kč v případě vybudování zázemí pro pracovníky
nákladů/rok
v již stávajícím NZDM
SmH, MPSV, MSK
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
Cíl 2
Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb
Opatření 2.1
Popis opatření

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je
snižovat rizika spojená s dětstvím a dospíváním. NZDM vytváří
pro své uživatele bezpečné a motivující prostředí pro trávení volného
času. NZDM poskytuje podporu při zvládání obtížných životních
situací. Pracovníci vedou uživatele k zodpovědnému přístupu k životu.
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Rozvoj služby bude spočívat v rozšíření služby NZDM do jiných částí
města (Havířov-Šumbark, Havířov-Město)
Varianty provedení:
A/ bez finanční náročnosti – 3 dny v Prostřední Suché, 2 dny
na Šumbarku,
B/ 2 noví pracovníci celkový úvazek 0,8 pro 2 nové provozní dny
na Šumbarku, 5 stávajících dní by v Prostřední Suché zůstalo,
C/ úplně nové detašované pracoviště – 3 pracovníci v přímé péči,
3,0 úvazky, 5 provozních dní.
Kapacita služby: varianta A/ 40 varianta B/ 40 varianta C/100.
DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s., Armáda spásy v České republice
Realizátoři
Předpokládané
 zasíťování sociální služby pro jiné části města po odborné
dopady realizace
stránce,
opatření
 úbytek kriminality, vandalismu, přestupků u dětí a mládeže.
0 Kč -1.500 000 Kč v závislosti na variantě provedení
Předpokládaná
výše
finančních
nákladů/rok
MSK, SmH, MPSV
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
Cíl 3
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Opatření 3.1
Popis opatření

Asistované kontakty
Rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb o asistovaný styk
dítěte s rodičem. Jednalo by se o nepřetržitou nabídku možnosti
zprostředkování asistovaného styku rodiče s dítětem, a to jak
v případech pouze u předání či převzetí dítěte rodičem, tak
i v případech, kdy by kontakt rodiče s dítětem probíhal na neutrálním
prostředí za přítomnosti sociálního pracovníka.
Fáze:
 Příprava k realizaci – zpracování písemných materiálů
pro rodiče (pohled psychosociální, právní, rodičovský, dětský),
vzdělávání pracovníků, zpracování pravidel spolupráce.
 Přípravná schůzka – PPR, OSPOD, rodič, příprava rodičů,
příprava dítěte na setkání.
 Vlastní setkání, vyhodnocení a zpracování zprávy, ukončení
spolupráce.
Rozvoj bude spočívat v navýšení o 0,7 úvazku.
Cílová skupina:
 rodiny s dětmi, které mají nařízený či doporučený asistovaný
kontakt jak na základě rozhodnutí soudu, tak i ze strany
OSPOD, ale i na základě vlastní dohody či potřeby.
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Plánovaný počet uživatelů za rok: 50.
Plánovaný počet kontaktů za rok: 300.
NNO, OSPOD a další
Realizátoři
Posílení rodičovských rolí, prevence syndromu zavrženého rodiče,
Předpokládané
dopady realizace ochrana dítěte, ochrana vztahu dítě versus rodič.
opatření
420 000 Kč (osobní náklady na 0,7 úvazku, DDHM, vzdělávání,
Předpokládaná
výše
finančních cestovné, mediace)
nákladů/rok
SmH, MPSV
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
Opatření 3.2
Podpora prorodinných aktivit a služeb
Opatření spočívá v podpoře:
Popis opatření
 volnočasových a vzdělávacích aktivit,
 aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodin,
 sociálně preventivních aktivit,
 stávajících klubů pro děti a mládež,
 mateřských a rodinných center.
SmH, PO, NNO a další
Realizátoři
Předpokládané
 sociální začleňování rodin,
dopady realizace
 prevence sociálně patologických jevů,
opatření
 využití volného času dětí a mládeže,
 podpora fungujících rodin.
Oblast školská: 3 200 000 Kč
Předpokládaná
výše
finančních Oblast sociální: 1 800 000 Kč
nákladů/rok
Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence: 200 000 Kč
SmH, MŠMT
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
Opatření 3.3
Vytvoření koncepčního dokumentu pro rodinou politiku
Koncepce rodinné politiky má za cíl vytvářet rodinám takové prostředí,
Popis opatření
ve kterém mohou svobodně naplňovat svá rozhodnutí a přesvědčení
týkající se rodinných hodnot, způsobů péče a cílů rodinného i osobního
života. Koncepce prorodinné politiky obsahuje cíle a opatření, které
vedou k podpoře fungujících rodin v nejrůznějších oblastech (bydlení,
zaměstnávání, vzdělávání, zdravotnictví, bezpečnosti, infrastruktury,
volného času apod.). Vzhledem k tomu, že se jedná o přesahové téma
pro všechna odvětví, je pro vytvoření koncepce nutné zaměřit se
na spolupráci odborů a ustanovit hlavního koordinátora.
SmH
Realizátoři
Předpokládané
 podpora fungujících rodin,
dopady realizace
 prevence rozpadu rodin,
opatření
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 vznik pozitivního prorodinného prostředí,
 vznik pracovní skupiny pro tvorbu koncepce rodinné politiky,
 vznik poradního orgánu RMH pro rodinnou politiku ve městě.
Nelze předem vyčíslit

Předpokládaná
výše
finančních
nákladů/rok
SmH, SF EU
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
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Osoby
se zdravotním postižením

VIZE 2022:
„Odstraňujeme bariéry ve městě.“
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4.3. Osoby se zdravotním postižením
Seznam členů pracovní skupiny
Jméno

Funkce v PS

Organizace

Bc. Lucie Kácalová
Mgr. Renáta Vališová, DiS.
Bc. Vladimíra Salvetová
Mgr. Lucie Horňáčková
Mgr. Taťána Chmielová
Marie Gerdová
Karla Hanáková
Marta Marčová

vedoucí PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS

Anna Kožinová
Hana Kočvarová

člen PS
člen PS

Mgr. Eva Liberdová, MBA

člen PS

Mgr. Jiřina Nevrlá

člen PS

Bc. Andrea Nováková

člen PS

MMH, odbor sociálních věcí
Sociální služby města Havířova
Středisko rané péče SPRP Ostrava
Podané ruce Frýdek Místek, z. s.
Benjamín, příspěvková organizace, Petřvald
ADAM – Autistické děti a my z. s.
ZO SPCCH Kardio Havířov
INNA z.s. Havířov, onkologická organizace
Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR
Apropo
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé
o.p.s.
HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí
s postižením
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb

Tabulka 20 Seznam členů PS2

4.3.1

Popis cílové skupiny

Zdravotní postižení významně ovlivňuje život jedince a jeho blízkých. Klade na něho značné
nároky a často přináší sociální handicap, který může vést až k sociálnímu vyloučení.
Zdravotně postižení jsou skupinou se specifickými potřebami.
Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením se zaměřuje na řešení problematiky osob:


s mentálním postižením,



s tělesným postižením,



s kombinovaným postižením,



se zrakovým a sluchovým postižením,



s duševním a psychickým postižením,



s autismem, civilizačními chorobami, a to všech věkových kategorií.

Na pravidelných jednáních pracovní skupiny se schází zástupci z řad poskytovatelů,
zadavatelů a uživatelů sociálních služeb. Zájmy uživatelů služeb ve skupině zastupují rovněž
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pečující osoby a zákonní zástupci. Vzhledem k tomu, že osoby s různým druhem postižení
mají z důvodu svého onemocnění různé požadavky na sociální služby a návazné aktivity,
tvoří členové poměrně velkou nehomogenní skupinu.
Cílem pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením je pokrýt měnící se individuální
potřeby jednotlivých osob, které se liší mírou jejich postižení a soběstačnosti, pomáhat
pečujícím osobám, zlepšovat začlenění osob s postižením do společnosti, odstraňovat bariéry
sociální i architektonické, zajistit informovanost i podporu.
4.3.2

Přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit

Na území města je cílové skupině „Osoby se zdravotním postižením“ poskytováno celkem
8 sociálních služeb s okamžitou kapacitou 172 osob (z toho 112 ambulantní, 8 terénní
a 52 pobytová).
Počet
uživatelů

Odborné
sociální
poradenství
Odlehčovací
služby
Denní
stacionáře
Chráněné
bydlení
Raná péče
Domov
pro osoby se
zdravotním
postižením
Celkem

Počet služeb

Sociální
služby
v roce 2018

Financování

1

44

1 266 726

700 465

540 000

0

0

26 261

1

35

1 238 075

758 295

250 000

0

222 300

7 480

3

101

19 372 881

7 917 450

7 616 000

0

3 217 112

622 319

1

31

7 144 447

1 540 000

2 943 000

0

2 638 339

23 108

1

21

253 114

101 174

150 000

0

0

1 940

1

26

19 116 964

0

10 145 000

2 702 217

4 268 716

2 001 031

8

258 48 392 207 11 017 384 21 644 000

2 702 217

provozní
náklady
celkem

dotace
z rozpočtu
města

státní
dotace

dotace
z kraje

příjmy od
uživatelů

ostatní

10 346 467 2 682 139

Tabulka 21 Přehled služeb pro PS2 dle zdrojů financování
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Související aktivity nejsou registrované sociální služby dle zákona, ale sociální služby
poskytované na území města vhodně doplňují.
Následující tabulka obsahuje související aktivity, které jsou zapojeny do procesu komunitního
plánování ve městě.
Související aktivity

Charakteristika

Podané ruce, z. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v České
republice, z.s.
INNA z.s. Havířov, onkologická organizace
ADAM – autistické děti a my, z.s.

Canisterapie – terapie pomocí psa

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
v ČR, z.s., pobočný spolek Havířov
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
ČR, z. s. oblastní pobočka Havířov
Apropo z.s.
ADRA, o.p.s.
Help klub, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením
MMH – odbor sociálních věcí

Osoby s civilizačními chorobami
Onkologičtí pacienti
Děti s autismem a jejich rodiny
Osoby s mentálním
a kombinovaným postižením
a jejich rodiče
Osoby se zrakovým postižením
Osoby s tělesným postižením
Dobrovolnictví
Rodiče a děti s postižením
Rekondičně ozdravné pobyty
pro osoby se zdravotním
postižením

Tabulka 22 Přehled souvisejících aktivit pro PS2 zapojených do procesu KPSS

Statutární město Havířov se rozhodlo zapojit do projektu MSK „Obálka života do lednice“,
který by měl být realizován na přelomu roku 2019/2020.
Cílem projektu je zajistit potřebné informace o zdravotním stavu osoby, které je přivolána
rychlá záchranná pomoc. Obálka života do lednice obsahuje základní informace o zdravotním
stavu občana (onemocnění, medikace, alergie a další) a kontakt na blízké osoby, které je
v případě nutnosti potřeba informovat o zdravotním stavu nebo hospitalizaci.
Cílová skupina osob:


senioři,



osoby se zdravotním postižením,



osamělé osoby.

Obálky jsou financovány z projektu MSK a MMH, odbor sociálních věcí zajistí jejich
distribuci.
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4.3.3

SWOT analýza
Silné stránky








Široká síť poskytovatelů sociálních služeb
Velký počet příspěvkových organizací
města
Prevence nádorových onemocnění u žáků
ZŠ a SŠ
Výborná spolupráce s Adrou a se studenty
SŠ a VŠ
Ocenění kvalitních jednotlivců
za hodnotnou práci v sociální oblasti ze
strany veřejnosti/klientů
Pracovníci na správném místě (srdcaři)

Slabé stránky










Příležitosti











Finanční podpora k vybudování center
duševního zdraví
Byty a prostory ve vlastnictví města
Osvěta prostřednictvím médií (Radniční
listy, TV Polar apod.)
Projekty
Prezentace poskytovatelů sociálních
služeb prostřednictvím Veletrhu
poskytovatelů, katalogu
Mezioborová spolupráce (školství,
zdravotnictví a sociální oblast)
Rozvoj dobrovolnictví
Osvěta ve školách (informovanost
o osobách s postižením)
Odstranění sociálních bariér osob
se zdravotním postižením
Zapojení města do projektu MSK
„Obálka života do lednice“.

Chybí odlehčovací pobytová služba
pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením od 3 let věku
Chybí pobytová služba pro osoby
se zrakovým postižením
Chybí sociální služby pro osoby
s psychiatrickým onemocněním
Bariérovost (vlakové nádraží, autobusy,
krytý bazén, kulturní objekty apod.)
Nízká informovanost o poskytovatelích
sociálních služeb a návazných aktivit
prostřednictvím internetových stránek
města
Chybí DOZP pro osoby od 19 let věku
s mentálním nebo kombinovaným
postižením
Nedostatek pracovních příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením
Špatná informovanost o komunikačních
potřebách osob se sluchovým postižením
a zrakovým postižením
Chybějící využití již existujících
asistivních technologií (online přepis)
Ohrožení/hrozby








Nízká finanční podpora NNO
Reforma psychiatrické péče
Změny v legislativě
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků
v sociálních službách/sociálních
pracovníků
Nepříznivá sociodemografická prognóza
Měnící se potřeby v průběhu let

Tabulka 23 SWOT analýza PS2
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4.3.4

Přehled cílů a opatření

Cíl 1

Vznik nových sociálních služeb

Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3
Cíl 2

Odlehčovací služba
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Sociální rehabilitace
Rozšíření stávajících sociálních služeb

Není plánován
Cíl 3

Podpora a rozvoj souvisejících aktivit

Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3

Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér
Podpora vzniku pracovních příležitostí
Zvýšit informovanost o komunikačních potřebách osob se smyslovým
postižením

Tabulka 24 Přehled cílů a opatření PS2

Cíl 1

Vznik nových sociálních služeb

Opatření 1.1
Popis opatření

Odlehčovací služba
Posláním odlehčovací služby je podpora fyzických osob, které
v domácím prostředí pečují o svého člena domácnosti. Cílem je
poskytnout rodinným pečovatelům potřebný čas k odpočinku
od náročné péče o jejich blízké, pomoci jim nabrat nové síly proto, aby
se o ně mohli i nadále starat a umožnit osobám s postižením setrvat co
nejdéle v jejich domácím prostředí. Cílem opatření je vznik 1 lůžka
pobytové odlehčovací služby.

Cílová skupina: (od 15 let)
 osoby s mentálním postižením,
 osoby s kombinovaným postižením,
 osoby s tělesným postižením,
 osoby s chronickým nemocněním.
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
Realizátoři
Předpokládané
 podpora pečujících osob, které v domácím prostředí pečují
dopady realizace
o svého člena domácnosti,
opatření
 umožnění nezbytného odpočinku pečující osobě,
 umožnění pečující osobě nechat se ošetřit či hospitalizovat
v nemocničním či lázeňském zařízení.
Náklady vycházejí ze stávajících nákladů služby chráněného bydlení.
Předpokládaná
výše
finančních Není nutné navyšovat personální obsazení, službu zajistí současný
nákladů/rok
personál. Předpokládané náklady na 1 lůžko/rok jsou vyčísleny
na 390 000 Kč.
SmH, MPSV, MSK
Předpokládané
finanční zdroje
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2020-2022
Domov pro osoby se zdravotním postižením
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují sociální
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
Cílovou skupinu služby tvoří osoby s mentálním, případně v kombinaci
s tělesným postižením od 19 let věku. Plánovaná kapacita služby je 1215 klientů.
Zařízení by mělo vzniknout v současných prostorech budovy
Stacionáře Lipová na ul. Lipová 618/12, přičemž Stacionář Lipová
bude přesunut na ul. U Jeslí v Havířově-Šumbarku.
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
Realizátoři
Předpokládané
 poskytnutí celoročního pobytu osobám se zdravotním
dopady realizace
postižením,
opatření
 zajištění kvalitní péče.
63 000 000 Kč (rekonstrukce budovy u Jeslí)
Předpokládaná
výše
finančních Náklady na zřízení DOZP nelze předem odhadnout
nákladů/rok
MPSV, MSK, SmH, SF EU
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
Opatření 1.3
Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je sociální služba směřující k dosažení
Popis opatření
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich
specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem
výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností
alternativním způsobem využívajícím zachované schopnosti,
potenciály a kompetence.
Cílovou skupinu tvoří osoby starší 18 let věku s chronickým duševním
onemocněním.
Služba by měla být poskytována převážně terénní formou a částečně
ambulantně.
NNO, PO
Realizátoři
Předpokládané
 podpora osob s duševním onemocněním získat, udržet si
dopady realizace
a rozvíjet dovednosti potřebné v běžném životě (v oblasti
opatření
bydlení, zaměstnání, vzdělávání, ve vztazích…),
 poskytnutí služby v přirozeném domácím prostředí.
2 200 000 – 2 300 000 Kč
Předpokládaná
výše
finančních
nákladů/rok
MPSV, MZ, MSK, SmH, SF EU
Předpokládané
finanční zdroje
Od 1. 1. 2020
Termín realizace
Termín realizace
Opatření 1.2
Popis opatření
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Cíl 2

Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb

Není plánován
Cíl 3

Podpora a rozvoj souvisejících aktivit

Opatření 3.1
Popis opatření

Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér
Bezbariérovost prostředí je důležitým faktorem pro posuzování kvality
života nejen u osob se zdravotním postižením, ale i u těch, kteří mají
dočasně omezenou schopnost pohybu. Bezbariérové prostředí je
důležité především z hlediska aktivního začlenění jedince
do společnosti. Cílem opatření je podporovat aktivity, které vedou
k začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti.
Opatření spočívá v:
 odstraňování bariér v prostředí,
 podpoře bezbariérového bydlení,
 podpoře bezbariérové dopravy,
 odstraňování sociálních bariér,
 podpoře aktivizačních činností,
 podpoře integračních aktivit,
 vytvoření katalogu bezbariérovosti statutárního města Havířova,
 zavedení předčítací technologie na webových stránkách.
SmH, NNO, PO
Realizátoři
Předpokládané
 zlepšení kvality života obyvatel,
dopady realizace
 prevence před sociálním vyloučením,
opatření
 zlepšení bytové problematiky a dopravní dostupnosti pro osoby
se zdravotním postižením,
 integrace a aktivizace osob se zdravotním postižením
do společenského života.
Nelze předem vyčíslit
Předpokládaná
výše
finančních
nákladů/rok
Nerelevantní
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
Opatření 3.2
Podpora vzniku pracovních příležitostí
Opatření směřuje k podpoře a rozvoji pracovních příležitostí (podpora
Popis opatření
sociálního podnikání, podporovaného zaměstnávání) pro osoby
se zdravotním postižením. Cílem opatření je mimo jiné vytvořit
sociální podnik.
Cílová skupina:
 osoby s mentálním a kombinovaným postižením,
 osoby s chronickým duševním onemocněním,
 osoby s tělesným postižením.
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SmH, NNO, ÚP, PO
Realizátoři
Předpokládané
 vznik pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním
dopady realizace
postižením,
opatření
 integrace osob se zdravotním postižením.
Organizace zaměstnávající osoby se zdravotním postižením jsou
Předpokládaná
výše
finančních podporovány ze strany města prostřednictvím dotací.
nákladů/rok
Náklady na vznik nového sociálního podniku pro osoby se zdravotním
postižením nelze předem vyčíslit.
SmH a další
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
Opatření 3.3
Zvýšit
informovanost
o komunikačních
potřebách
osob
se smyslovým postižením
Opatření směřuje k zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti
Popis opatření
o komunikačních potřebách osob se sluchovým a zrakovým
postižením.
Zvyšování informovanosti bude probíhat prostřednictvím médií,
webových stránek města, Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb
a dalších.
Cílová skupina:
 osoby se sluchovým postižením,
 osoby se zrakovým postižením,
 veřejnost.
SmH, NNO
Realizátoři
Předpokládané
 podpora osob se sluchovým postižením,
dopady realizace
 podpora osob se zrakovým postižením,
opatření
 možnost kvalitnějšího dorozumívání,
 usnadnění přístupu k informacím,
 prevence sociálního vyloučení.
0 Kč
Předpokládaná
výše
finančních
nákladů/rok
Nerelevantní
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
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Senioři

VIZE 2022:
„Město, jehož cílem je podporovat terénní sociální služby, díky kterým mají senioři
možnost setrvat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí.“
„Důstojné stáří.“
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4.4. Senioři
Seznam členů pracovní skupiny
Jméno

Funkce v PS Organizace

Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová
Mgr. Bc. Gabriela Kunčická
Mgr. Irena Vámoš
Ing. Jiří Ptáček
Mgr. Lucie Horňáčková
Marcela Bühnová
Ing. Šárka Prudká
Mgr. Stanislav Laža
Bc. Pavla Mirková
Bohuslava Litavská
Bc. Urszula Anna Kubíčková
Mgr. Hana Vlhová

vedoucí PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS

Sociální služby města Havířova
Domov seniorů Havířov (středisko Helios)
Domov seniorů Havířov (středisko Luna)
Komplexní domácí péče Hestia s.r.o.
Podané ruce, z.s
Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s
RAMONA senior o.p.s
Charita Český Těšín
Armáda spásy v České republice
veřejnost
MMH, odbor sociálních věcí
Multigenerační centrum Lučina

Tabulka 25 Seznam členů PS3

4.4.1

Popis cílové skupiny

Za seniory jsou dle základních charakteristik považovány osoby ve věku 65 a více let.
Z hlediska potřeby péče si zvláštní pozornost zaslouží osoby starší 80 let, kde s přibývajícím
věkem přibývá i závislost na péči druhé osoby. Novou kategorií tvoří osoby starší 50 let, které
se z různých důvodů (zejména pro zhoršující se zdravotní stav) ocitají v tíživé životní situaci
a potřebují sociální služby. Není pochyb o tom, že česká populace stárne, stejně tak obyvatelé
města Havířova. Stále se prodlužuje délka dožití a zároveň se ve společnosti zvyšuje i podíl
starších osob. Toto prodlužování délky života s sebou přineslo i řadu negativních aspektů,
zejména nárůst chronických onemocnění, zvyšující se závislost až úplná nesoběstačnost
seniorů. Pro tento fakt se i přiměřeně zvyšují nároky na poskytované služby, zejména sociálně
zdravotní péče, s cílem zabezpečit přiměřený komfort ve stáří.
Cílovou skupinu vyžadující sociální služby, podporu či pomoc tvoří:


osoby v seniorském věku žijící ve svém přirozeném domácím prostředí nebo pobytové
sociální službě z důvodu věku či snížené soběstačnosti,



osoby v seniorském věku vyžadující pomoc z důvodu zdravotního postižení, změny
zdravotního stavu nebo snížených schopností, např. v důsledku oslabení svých
kognitivních (poznávacích) funkcí nebo chronického duševního onemocnění.
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Tyto osoby vyžadují podporu, pomoc či péči v různých oblastech každodenního života.
Zejména v oblasti zajištění své sebeobsluhy či chodu domácnosti, včetně pomoci udržování
kontaktu s vnějším společenským prostředím, posílení soběstačnosti nebo ubytování.
Smyslem poskytovaných služeb je především přiblížení života ve stáří, podporovaného
službami, normálnímu životu. Aktuální trend v novodobém pojetí sociálních služeb je snaha
udržet seniory co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí a změna způsobu organizace
služeb pro ně tak, aby naplňovaly individuální potřeby seniora a podporovaly jeho soužití
s okolní komunitou. I při požadavku na zkvalitnění služeb bude však určitý podíl starých lidí
potřebovat pobytovou formu péče. S ohledem na nárůst počtu starších osob význam rodiny
právě v kontextu zmíněných aspektů sílí. Rodina je významnou součástí společenské
mikrostruktury, která poskytuje péči a ochranu svým členům, zvláště v obdobích, kdy nejsou
schopni se o sebe postarat.
Při koncipování sociálních služeb i navazujících služeb je třeba vycházet z respektování
specifických potřeb uživatelů služeb s cílem:


zajistit dostupnost terénních, ambulantních i pobytových forem sociálních služeb
zejména rozšířením kapacit terénní a pobytové služby,



zajistit podporu pečujícím osobám, které se starají o seniory,



zajistit dostupné informace veřejnosti o nabídkách sociálních služeb a souvisejících
aktivit,



podpořit mezioborovou spolupráci (zejména se zdravotnickým sektorem a Úřadem
práce),



zajistit podporu a rozvoj subjektů zajišťujících volnočasové aktivity.

Za významnější faktor ovlivňující i do budoucích let zvýšenou potřebu čerpání sociálních
služeb lze považovat vedle demografických prognóz i faktor změn v životním stylu lidí.
V oblasti služeb sociální péče i navazujících služeb půjde o zvyšování kvality života,
zvyšování příjmové situace příjemců důchodů a jejich zájmu přijímat takové sociální služby,
které usnadňují jejich život, napomáhají prodlužovat jejich soběstačnost, pomáhají je
aktivizovat. Senioři budou usilovat o prožívání kvalitního života i v pokročilém věku, který
bude v závislosti na individuálních potřebách podporován sociálními službami právě v jejich
domácnosti.
Rizika, která i do dalších let budou ovlivňovat zvýšenou spotřebu sociálních služeb, tvoří:


nárůst počtu osob nad 80 let (včetně rizika zvyšující se závislosti klientů
na poskytované službě),
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zvýšený podíl osamělých seniorů, kteří by v případě absence péče byli ohroženi
na životě,
seniorské dvojice (kdy jeden je odkázán na péči, a druhý partner není schopen
vzhledem k věku i zdravotnímu stavu svépomocí zajistit odpovídající péči),
zvýšený počet osob s demencí,
nepřipravenost rodin na stáří.

4.4.2

Přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit

Na území města je cílové skupině „Senioři“ poskytováno celkem 13 sociálních služeb

Pečovatelská
služba
Odlehčovací
služby
Denní
stacionáře
Domovy
pro seniory
Domovy
se zvláštním
režimem
SAS pro seniory
a osoby
se zdravotním
postižením
Odborné
sociální
poradenství
Celkem

Počet uživatelů

Sociální služby
v roce 201822

Počet služeb

s okamžitou kapacitou 601 osob.
Financování
provozní
náklady
celkem

dotace
z rozpočtu
města

státní
dotace

dotace příjmy od
z kraje uživatelů

ostatní

2

796

24 673 379

11 644 443

3 700 000

0

8 943 304

385 632

2

214

10 173 058

3 862 718

2 400 000

0

3 259 678

650 662

1

82

5 121 698

2 666 635

1 210 000

0

1 085 918

159 145

3

304

94 707 559

20 677 000

5 778 000

0

38 911 134

29 341 425

2

68

30 418 002

4 823 000

8 373 000

0

12 174 149

5 047 853

2

34

3 044 200

36 000

2 471 000

144 900

0

392 300

1

881

606 096

382 216

220 000

0

0

3 880

24 152 000

144 900

64 374 183

35 980 897

13 1 741 166 462 390 44 092 012

Tabulka 26 Přehled sociálních služeb pro PS3 dle zdrojů financování

Související aktivity zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť
sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám
v nepříznivé sociální situaci byla neúplná.

22

V tabulce nejsou uvedeny údaje od společnosti Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. a SeneCura

SeniorCentrum HŠH a.s.
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Výčet souvisejících aktivit pro cílovou skupinu „Senioři“, které jsou zapojeny do procesu
komunitního plánování ve městě obsahuje následující tabulka.
Související aktivity

Charakteristika

ADRA, o.p.s.
RAMONA real s.r.o
Areál Čapí hnízdo Havířov
Centrum volnočasových aktivit
Podané ruce, z. s.

Dobrovolnictví

SsmH – právní poradenství
Multigenerační centrum Lučina
Kluby seniorů
MMH, odbor sociálních věcí

Bydlení pro seniory
Volnočasové aktivity pro seniory
Canisterapie – terapie pomocí psa
Bezplatné poradenství v oblasti občanského
a rodinného práva
Volnočasové aktivity pro seniory
Volnočasové aktivity pro seniory
Byty zvláštního určení

Tabulka 27 Přehled souvisejících aktivit pro PS3 zapojených do procesu KPSS

Senior doprava
Od ledna 2017 na území města Havířova funguje pro havířovské seniory Senior doprava,
kterou provozuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná. Osobní přepravu mohou
osoby starší 75 let využít pro návštěvu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven nebo
úřadů státní správy či samosprávy. Služba je určena především pro seniory, kteří potřebují
odvoz a doprovod k lékaři, nemají nárok na sanitní vozidlo, mají daleko na autobusovou
zastávku a pro ty, kteří se bojí či nezvládají cestovat MHD. Výhodou služby je to, že je
cenově přístupná. Cena jedné jízdy je 20 Kč a v případě, že osoba potřebuje doprovod, má
doprovod jízdu zdarma. Řidič je proškolený z předlékařské první pomoci a asistenčních
služeb, ve vozidle je nadstandardně vybavená lékárnička.
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4.4.3

SWOT Analýza
Silné stránky







Široká a navzájem provázaná síť
sociálních služeb
Existence Centra pro rodinné pečující
Existence Senior dopravy
Široká nabídka volnočasových aktivit
pro seniory
Dobrovolnictví

Slabé stránky





Příležitosti













Mezioborová spolupráce
Rozvoj terénních služeb
Spolupráce obce a kraje
Dobrovolníci z řad odborníků i široké
veřejnosti
Studentský klub – program
mezigeneračního setkávání (ADRA)
Reforma psychiatrické péče
Bezbariérové byty
Osvěta ve školách, osvěta napříč všemi
věkovými kategoriemi
Schůzka s odborem školství k navázání
spolupráce při mezigeneračním setkávání
Vybudování Senior Pointu
Existence slevových pasů (senior pasy)
Zapojení se do projektu MSK „Obálka
života do lednice“

Nedostatečná kapacita Domova
se zvláštním režimem
Neexistence služby
pro gerontopsychiatrické pacienty
Chybí kapacita pobytového zařízení
pro seniora a rodinné příslušníky (senior
a osoba se zdravotním postižením/dítě)
Nedostatečná kapacita terénních služeb
(pečovatelská služba)
Ohrožení/hrozby












Nedostatek financí
Novela zákona o sociálních službách
Nová sociální rizika (stárnutí populace,
flexibilizace rodiny)
Nepříznivá sociodemografická prognóza
Nepřipravenost na stáří
Reforma psychiatrické péče
Nízká mezigenerační solidarita
Bariérovost prostředí (DPS, byty,
plavecký bazén, linky autobusů atd..)
Nedostatečné vybavení terénních
sociálních služeb
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků
v sociálních službách/sociálních
pracovníků

Tabulka 28 SWOT analýza PS3
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4.4.4

Přehled cílů a opatření

Cíl 1

Vznik nových sociálních služeb

Není plánován
Cíl 2

Rozšíření stávajících sociálních služeb

Opatření 2.1
Opatření 2.2
Opatření 2.3
Cíl 3

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Pečovatelská služba
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit

Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3

Podpora neformálních pečujících
Podpora bytů zvláštního určení
Aktivizační a integrační činnosti pro seniory

Tabulka 29 Přehled cílů a opatření PS3

Cíl 1

Vznik nových sociálních služeb

Není plánován
Cíl 2

Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb

Opatření 2.1
Popis opatření

Domov pro seniory
Domov pro seniory je pobytová služba určená seniorům starším 65 let,
kteří z důvodu vysokého věku, nepříznivého zdravotního stavu či tíživé
sociální situace potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Vzhledem k demografickému vývoji populace v Havířově vyplývá
potřebnost rozšíření kapacity služby domova pro seniory. Středisko
Luna eviduje k 18. 4. 2019 609 žádostí. Z výše uvedeného počtu
žádostí je 24 žadatelů umístěno v jiných pobytových zařízeních mimo
město a mají zájem o přestěhování zpět do Havířova, neboť zde mají
své rodiny a známé. Na středisku Luna jsou rovněž umístění uživatelé
(cca 60 osob) s diagnózou stařecké demence a Alzheimerovy choroby
s nutností jejich umístění na službu DZR.
V současné době je kapacita střediska Luna 184 lůžek.
Rozvoj bude spočívat v:
 rozšíření kapacity služby domova pro seniory o 32 lůžek
prostřednictvím rekonstrukce střediska Luna,
 personálním navýšení, které se bude odvíjet od skutečné
kapacity uživatelů a jejich zdravotního stavu.

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
Realizátoři
Předpokládané
 zabezpečení biopsychosociálních potřeb uživatelů, vč. potřeb
dopady realizace
duchovních,
opatření
 prostřednictvím pobytové sociální služby zajištění trvalé
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podpory a pomoci uživatelům,
 omezení prohlubování nepříznivé sociální situace.
Investiční náklady na rekonstrukci střediska Luna jsou dle projektové
Předpokládaná
výše
finančních dokumentace vyčísleny částkou 175 mil. bez DPH.
Provozní náklady 45 tis. Kč/ měsíc/ lůžko.
nákladů/rok
SmH, MPSV, MSK, úhrada uživatelů, úhrada zdravotních pojišťoven.
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
Opatření 2.2
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem poskytuje odbornou sociální,
Popis opatření
ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči seniorům s nízkou mírou
soběstačnosti a pokročilou ztrátou orientačních a paměťových
schopností. Služba je určena seniorům, kteří potřebují trvalou pomoc,
kterou nelze zajistit v jejich domácím prostředí prostřednictvím
pečující osoby či jiné sociální služby.
V evidenci DZR střediska Helios je k 18. 4. 2019 vedeno 86 žádostí
o poskytnutí sociální služby DZR. Dalších cca 60 osob s diagnózou
demence a Alzheimerovy choroby jsou stávající uživatelé domova
pro seniory - střediska Luna. Z těchto údajů vyplývá dlouhodobá
potřeba rozšíření kapacity služby domova se zvláštním režimem
pro seniory, kteří trpí demencí lehkého až těžkého stupně a
Alzheimerovou chorobou, která neumožňuje pobyt v domově
pro seniory.
Jedná se o přesahové opatření týkající se rovněž cílové skupiny osob se
zdravotním postižením.
Rozvoj bude spočívat v:
 rozšíření kapacity – např. prostřednictvím vzniku nové služby
domova se zvláštním režimem,
 personálním navýšení – bude se odvíjet od skutečné kapacity
uživatelů a jejich zdravotního stavu,
 rozšíření okruhu osob o osoby se smyslovým postižením.
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
Realizátoři
Předpokládané
 zabezpečení biopsychosociálních potřeb uživatelů, vč. potřeb
dopady realizace
duchovních,
opatření
 prostřednictvím pobytové sociální služby zajištění trvalé
podpory a pomoci uživatelům,
 omezení prohlubování nepříznivé sociální situace.
Investiční náklady: nevyčísleny
Předpokládaná
výše
finančních Provozní náklady cca 50 tis. Kč/ měsíc/ lůžko.
nákladů/rok
MPSV, SmH, MSK, úhrada uživatelů, úhrada zdravotních pojišťoven.
Předpokládané
finanční zdroje
I. část Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova
na období 2020-2022
73

Termín realizace
Opatření 2.3
Popis opatření

2020-2022
Pečovatelská služba
Dlouhodobá potřeba navyšování kapacit služeb, které mohou pružně
reagovat na poptávku a adekvátně krátce v čase i na místě potřebném
zabezpečit péči o seniora či osobu se zdravotním postižením v jeho
domácím prostředí, vyplynula z evidence počtu využití kapacit
terénních sociálních služeb pro seniory, vedené v rámci jednotlivých
organizací i z analýzy potřeb občanů města, která byla provedena
v souvislosti s přípravou dokumentu.
Rozvoj
bude
spočívat
v
postupném
personálním
navyšování pracovníků v přímé péči.
Předpokládaný počet uživatelů za rok po navýšení pracovníků: 800.

Sociální služby města Havířova
Realizátoři
Předpokládané
 udržení osob v jejich domácím přirozeném prostředí,
dopady realizace
 zabezpečení základních životních potřeb,
opatření
 posílení a podpora kompetencí klientů,
 omezení sociální izolace,
 posílení soběstačnosti osob.
Výše finančních nákladů na 4,5 úvazku (z toho 0,5 sociální pracovník
Předpokládaná
výše
finančních a 4,0 pracovník v sociálních službách) v roce 2020: 2 155 000 Kč
V dalších letech: nevyčísleno (reakce na potřebnost)
nákladů/rok
MPSV, SmH, MSK, úhrada uživatelů
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
Cíl 3
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Opatření 3.1
Popis opatření

Podpora neformálních pečujících
Neformální pečující nejsou zařazeni v zákoně o sociálních službách
jako cílová skupina. Problematika pečujících se prolíná několika
rezorty (sociální, školství a zaměstnanost). Je obsáhlá a těžko se v ní
orientuje. Informovanost není dostatečná jak na straně pečujících, tak
na straně společnosti.
Cílem opatření je podpořit pečující osoby, aby mohly poskytovat
kvalitní a potřebnou péči.

SmH, NNO, PO
Realizátoři
Předpokládané
 udržení osob v jejich domácím přirozeném prostředí,
dopady realizace
 zvýšení znalostí pečujících osob „jak ony samy mají pečovat“,
opatření
jejich lepší orientaci v systému sociálně zdravotní péče,
 procentuální nárůst osob, které budou schopny kombinovat
formální a neformální péči, jejich proaktivní přístup,
 posílení a podpora kompetencí rodin.
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Předpokládaná
výše
finančních
nákladů/rok
Předpokládané
finanční zdroje
Termín realizace
Opatření 3.2
Popis opatření

Nelze předem vyčíslit

SmH, MSK

2020-2022
Podpora bytů zvláštního určení
Mezi byty zvláštního určení patří:
 byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob
(bezbariérové byty) - viz cílová skupina osoby se zdravotním
postižením,
 byty v Domech s pečovatelskou službou. Ty jsou určeny
občanům, kteří dosáhli důchodového věku a naléhavě potřebují
zajistit ubytování vhodné pro seniory. Město evidovalo
k 1. 1. 2019 celkem 205 žádostí.
Počet bytů v Domech s pečovatelskou službou: 356 bytů.
Počet bytů v Domech zvláštního určení: 79 bezbariérových bytů.
SmH, soukromé subjekty
Realizátoři
Předpokládané
 zajištění bydlení pro seniory v tíživé sociální situaci,
dopady realizace
 prevence před sociálním vyloučením,
opatření
 prevence ztráty bydlení.
Nelze předem vyčíslit
Předpokládaná
výše
finančních
nákladů/rok
SmH, veřejné zdroje
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
Opatření 3.3
Aktivizační a integrační činnosti pro seniory
Cílem opatření je nabízet seniorům aktivity směřující ke smysluplnému
Popis opatření
vyplnění jejich volného času. Veškeré aktivity mají za úkol především
zkvalitnit život ve stáří, posílit pocit potřebnosti a hodnoty života,
posílit funkční schopnosti, podpořit fyzickou i psychickou kondici.
Opatření si klade mimo jiné za cíl podpořit mezigenerační vztahy
a zvýšit zdravotní gramotnost seniorů.
Mezi klubové aktivity patří: kulturně společenské aktivity, vzdělávací
a sportovní akce, přednášky, zájezdy, dovednostní kroužky a cvičení.
Předpokládaný počet účastníků za rok: CVA, MKS cca 2 500
a KC Lučina cca 150.
SmH, KC Lučina
Realizátoři
Předpokládané
 aktivizace seniorů,
dopady realizace
 zlepšení kvality života ve stáří,
opatření
 zlepšení psychického a fyzického stavu,
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 podpora společenského života,
 podpora přirozeného mezigeneračního setkávání,
 zmírnění/neprohlubování mezigenerační propasti,
 zvýšení motivace seniorů a prevence závislostí,
 zvýšení znalostí v oblasti zdravotní gramotnosti.
Klubová činnost: 1 900 000 – 2 300 000 Kč/rok
Předpokládaná
výše
finančních Rekreace: 1 800 000 – 2 000 000 Kč/rok
KC Lučina: 150 000 Kč/rok
nákladů/rok
SmH, Residomo, nadace, účastníci
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
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Osoby ohrožené závislostmi

VIZE 2022:
„Město, které má sociální služby pro osoby ohrožené závislostmi komplexní a stabilní.“
„Prevence, léčba, doléčování.“
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4.5. Osoby ohrožené závislostmi
Seznam členů pracovní skupiny
Jméno

Funkce v PS

Organizace

Mgr. Michal Fabian, DiS.
Mgr. Jan Vincenc
Jan Hamal, DiS.
Mgr. Jiří Kroček
Mgr. Michaela Režňáková, DiS.
Mgr. Michaela Skřížalová
Bc. Monika Krpelíková
Robert Kokeš
Jiří Šišlík

vedoucí PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS

Sociální služby města Havířova
Armáda spásy
Armáda spásy
SP+D Kontakt
Sociální služby města Havířova
Pedagogicko-psychologická poradna
Městská policie Havířov
veřejnost
veřejnost

Tabulka 30 Seznam členů PS4

4.5.1

Popis cílové skupiny

V souhrnu lze říci, že do cílové skupiny Osoby ohrožené závislostí patří každá osoba, která
se v životě setkala s obtížnou životní situací spojenou s užíváním návykových látek
(dále jen NL) včetně alkoholu a patologického hráčství nebo se závislostí látkového či
nelátkového typu. Okruh osob není věkově vymezen, týká se již dětí od MŠ až po osoby
v seniorském věku.
Do cílové skupiny spadají:


uživatelé NL v různé
a způsob aplikace NL,



uživatelé, kteří škodlivě užívají alkohol či jsou na něm závislí,



osoby ohrožené nebo závislé na nelátkových závislostech včetně patologického
hráčství,



osoby, které hledají podporu v abstinenci (osoby po léčbě závislosti, po propuštění
z výkonu trestu, v ambulantní léčbě závislosti),



rodinní příslušníci a blízké sociální okolí uživatelů NL,



skupiny dětí a mládeže ohrožené návykovým chováním, pro které jsou určeny aktivity
specifické a všeobecné primární prevence včetně osvětových aktivit,



pracovníci ve školství, zdravotnictví, sociálních služeb, policie či služeb, kde je
zvýšená pravděpodobnost, že se setkají s lidmi užívajícími NL,



široká veřejnost.

fázi

užívání,

bez

ohledu

na typ,

historii

užívání
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Z hlediska vymezení aktuálních potřeb v oblasti protidrogové prevence je žádoucí:


zajistit udržení stávajícího rozsahu poskytovaných sociálních služeb a návazných
aktivit,



monitorovat počty dětí mladších 15 let, které jsou závislé na NL včetně včasného
záchytu a řešení závislostního chování,



podporovat vznik (sociální) služby, která by komplexně řešila a integrovala celé
spektrum návykového chování, závislost na nelegálních NL, tabáku, alkoholu včetně
patologického hráčství,

 podporovat a rozvíjet aktivity programů zaměřených na prevenci společensky
nežádoucích jevů,


zpracovat prevalenční odhady závislostního chování na území města Havířova,



zpracovat strategii protidrogové politiky statutárního města Havířova.

Řešení drogové problematiky musí být uskutečňováno vyváženě na úrovni snižování
poptávky

po

NL

(primární

prevence,

harm

reduction,

léčba

a resocializace)

a zároveň potlačování nabídky (zákonná represe). Opomenout nelze oblast koordinace.
Zjišťování potřeb služeb pro uživatele NL a osoby, jež jsou tímto jevem ohroženy, je
s ohledem

na vysokou

latenci

tohoto

jevu

mnohdy

obtížné

a představuje

jeden

z klíčových úkolů k nastavení optimální, udržitelné a danému území odpovídající sítě služeb
a návazných aktivit.
Specifika a potřeby cílové skupiny
základní stabilizace
 Možnost řešit nepříznivou sociální situaci, možnost poradit se, možnost materiální
pomoci, možnost udržovat hygienu, možnost pravidelné výměny pomůcek sloužících
pro aplikaci NL, možnost využití pomůcek pro detekci NL a infekčních chorob,
udržování uspokojivého zdravotního stavu a předcházení rizikům spojeným
se zdravotním stavem, znalost důsledků užívání NL včetně alkoholu a patologického
hráčství, znalost důsledků rizikového způsobu života pro zdraví.
motivace k léčbě
 Individuální poradenství, krizová intervence, možnost využití asistence (doprovodu
klienta), zprostředkování léčby závislosti, práce s rodinou.
získání základních dokladů
 Zajištění/vlastnictví platného občanského průkazu, rodného listu, platného cestovního
dokladu, průkazu zdravotní pojišťovny.
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hmotné zabezpečení


Potřeba orientovat se ve finanční oblasti, bezpečné hospodaření s finančními
prostředky, uplatnění dalších zdrojů finančního zabezpečení, identifikace vlastních
dluhů a závazků z nich plynoucích, požádání o nárokové a nenárokové dávky včetně
nároku na různý typ důchodu.

pracovní uplatnění
 Nalezení a získání pracovního uplatnění, dokončení vzdělání, získání rekvalifikace.
bydlení, vedení domácnosti
 Vyhledávání vhodného bydlení, kontaktování vlastníka bytu /nemovitosti a sjednání si
podmínek, plnění finančních závazků spojených s bydlením, udržování domácnosti
v pořádku a s odpovídajícím materiálním vybavením, zajištění hygieny a stravy.
předcházení rizikovému chování a jeho řešení
 Pomoc s řešením následků spáchané trestné činnosti.
kontakt se společenským prostředím
 Obnovení kontaktu s rodinou a styk s rodinou, styk s vrstevníky, řešení vztahových
problémů.
zdraví a bezpečí
 Možnost čerpat zdravotní péči, základní zdravotní ošetření, zprostředkování kontaktu
se zdravotnickým zařízením, doprovod k lékaři.
posilování rodičovských kompetencí
 Zajištění péče o dítě v domácím prostředí, zajištění plnění školních povinností dětí,
péče o zdravotní stav dítěte a předcházení rizikům zhoršení zdravotního stavu,
zajištění péče s ohledem na onemocnění, či zdravotní postižení, udržení kontaktu
s dítětem a plnění závazků k dítěti.
Statistická data
Počet osob závislých na NL je obtížné přesně určit, neboť samotná problematika závislostí je
velmi široká a vyznačuje se vysokou latentností. Lze si vytvořit jakousi širší představu
o počtech závislých z výkaznictví sociálních a zdravotních služeb zabývajících se touto
problematikou. Je však třeba mít na paměti, že tyto výčty nezahrnují jedince, kteří závislostní
problém mají, ale doposud ho neřeší, byť jim samotným a jejich okolí závislost znesnadňuje
život. Prevalenční odhad problémových uživatelů pervitinu a opioidů v Moravskoslezském
kraji činí dle Národního monitorovacího střediska za rok 2017 cca 4 100 osob
(z toho cca 3 600 osob jsou injekční uživatelé NL).
Nejčastější zneužívanou NL v Moravskoslezském kraji zůstává alkohol, z nelegálních drog je
to metamfetamin (pervitin) společně s marihuanou.
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Dostupnými údaji jsou informace od Kontaktního a poradenského centra pro osoby ohrožené
závislostmi, které za rok 2018 poskytlo služby 216 osobám se závislostním chováním
a 29 rodinným příslušníkům, kteří potřebovali odbornou pomoc a podporu v souvislosti
se závislým chováním jejich blízkého člena rodiny.
4.5.2

Přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit

Na území města jsou cílové skupině „Osoby ohrožené závislostmi“ poskytovány celkem
3 sociální služby s okamžitou kapacitou 49 osob (z toho 35 pobytová, 12 ambulantní

Kontaktní
1
centra
Služby
následné 2
péče
Celkem 3

Počet uživatelů

Sociální
služby
v roce
2018

počet služeb

a 2 terénní)
Financování
provozní
náklady
celkem

dotace
z rozpočtu
města

státní
dotace

dotace
z kraje

příjmy od
uživatelů

ostatní

245

2 624 564

1 554 132

550 000

500 000

1 112

20 432

68

8 869 072

300 000

6 147 600 246 000

1 587 890

2 175 472

313 11 493 636 1 854 132 6 697 600 746 000

1 589 002

2 195 904

Tabulka 31 Přehled služeb pro PS4 dle zdrojů financování

Související aktivity nejsou registrované sociální služby dle zákona, ale sociální služby
poskytované na území města vhodně doplňují. Následující tabulka obsahuje přehled
souvisejících aktivit, které jsou zapojeny do procesu komunitního plánování ve městě.
Související aktivity

Charakteristika

SsmH – Centrum prevence
ZIP Zábava Informace Poradenství a Pomoc

Primární prevence u dětí a mládeže
Primární prevence u dětí a mládeže
Osoby ohrožené sociálně patologickými
jevy a drogovou závislostí

Spolek SP+D Kontakt, z. s.

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná,
Pedagogicko-psychologická poradna
příspěvková organizace, místo poskytování
služeb Havířov
Rodiče, děti, pedagogové
Středisko výchovné péče
Manažer prevence kriminality
Městská policie Havířov
a protidrogový koordinátor
Tabulka 32 Přehled souvisejících aktivit pro PS4 zapojených do procesu KPSS
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4.5.3

SWOT Analýza
Silné stránky











Existence procesu komunitního plánování ve
městě
Existence pracovní skupiny – Občané
ohrožení drogou v rámci komunitního
plánování
Zájem a podpora ze strany města
Existence služeb zabývajících se závislostmi
Vznik pobočky střediska výchovné péče
v Havířově
Dostupnost pobytových zařízení
pro mladistvé uživatele
Stabilní síť sociálních služeb
Vysoká odbornost a kvalifikace pracovníků
Existence dotačních titulů pro poskytovatele
sociálních služeb a souvisejících aktivit
(mimo město)

Slabé stránky












Příležitosti














Zapojení vhodných youtuberů a bloggerů
Spolupráce s masmédii
Spolupráce s veřejností (více se prezentovat)
Čerpání dotací/financí z rozpočtů kraje,
ministerstev…
Zapojení peer pracovníků
Efektivnější mezioborová spolupráce
Systematické vzdělávání školních metodiků
prevence
Rozvíjet síť sociálních služeb
Politická podpora (oslovení)
Podpora sociálního podnikání pro osoby
ohrožené závislostí
Dobrovolníci z řad odborníků i veřejnosti
Osvěta ve školách
Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

Neexistence adiktologické poradny
Nedostačující kapacita psychiatrické péče
(nedostatek psychiatrů, dlouhé čekací lhůty,
nedostatek pedopsychiatrů)
Nedostatečná kapacita Centra prevence
Nedostatečná komunikace mezi sociální,
zdravotní a školskou oblastí
Neexistence noclehárny a AD pro ženy
Chybí následné služby pro starší osoby
a osoby se zdravotním postižením ohrožené
závislostmi
Omezené podmínky ve školách v oblasti
primární prevence
Absence kontinuálního vzdělávání pedagogů
v oblasti závislostí
Chybí pobytová služba pro matky s dětmi
ohrožené závislostí
Chybí lékař pro sociálně vyloučené
Nízká společenská prestiž služeb pro osoby
ohrožené závislostmi

Ohrožení/hrozby















Dostupnost návykových látek a činností
Zvyšující se počet osob závislých
na sociálních sítích
Podceňování rizika nelátkových závislostí
Snižující se věk, ve kterém děti začínají
experimentovat s návykovými látkami
a zároveň zvyšující se věk uživatelů
návykových látek
Skryté záškoláctví
Narůstající administrativa
Každoroční nejistota získávání finančních
prostředků na provoz
Nedostatek kvalifikovaného personálu
Vysoká tolerance společnosti k závislostnímu
chování
Přenášení rodičovské odpovědnosti
na instituce
Zvyšující se agresivita u osob ohrožených
závislostí
Podstatné omezení prodeje injekčních
stříkaček v lékárnách
Mýty a stereotypy vztahující se k osobám
závislým na návykových látkách

Tabulka 33 SWOT analýza PS4
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4.5.4

Přehled cílů a opatření

Cíl 1

Vznik nových sociálních služeb

Opatření 1.1
Cíl 2

Odborné sociální poradenství
Rozšíření stávajících sociálních služeb

Není plánován
Cíl 3

Podpora a rozvoj souvisejících aktivit

Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3
Opatření 3.4

Podpora primární prevence
Aktivizační, vzdělávací a poradenské činnosti směřující k prevenci
sociálně patologických jevů
Přiblížit otázku závislostí veřejnosti a zapracovat na zlepšení
mediálního obrazu cílové skupiny
Zmapovat drogovou scénu ve městě

Tabulka 34 Přehled cílů a opatření PS4

Cíl 1

Vznik nových sociálních služeb

Opatření 1.1
Popis opatření

Odborné sociální poradenství
V současné době není v Havířově žádný poskytovatel, který by nabízel
odborné sociální poradenství v tak specializované a rozšířené podobě
(specifikum rozšíření věkové skupiny pod 15 let, řešení „novodobých
moderních“ závislostí, metody práce s rodinným systémem apod.).
SmH deklarovalo potřebnost vzniku adiktologického poradenství již
v předchozím komunitním plánu. Podpora projektů, které směřují
k prevenci sociálně patologických jevů, je zmíněna i v Koncepci
prevence kriminality na léta 2017 až 2020 v Havířově.
Stoupá potřebnost adiktologického poradenství, zejména ze strany
oddělení sociálně-právní ochrany při odboru sociálních věcí Magistrátu
města Havířova, který v roce 2018 zaznamenal 73 případů nezletilých
dětí, které jsou ohroženy závislostí na marihuaně, pervitinu, alkoholu,
informačních technologiích a tabákových výrobcích. Navíc dochází
ke snižování věkové hranice dětí u prvních experimentů s NL.
Ze statistických údajů služby Kontaktního a poradenského centra
pro osoby ohrožené závislostmi, která je registrována pouze jako
kontaktní centrum, vyplývá vzrůstající počet rodinných příslušníků,
osob blízkých uživatelů se závislostním chováním, kteří potřebují
podporu ve zvládání zátěžových situací spojených s důsledkem
závislostního chování blízkého člověka (nutné posílení edukace
a kompetence rodiny při zvládání výchovy dítěte, jež má návykový
problém).
Plánovaný počet uživatelů za rok: až 1000 intervencí (30 min. jednání),
až 100 uživatelů.
NNO, PO

Realizátoři
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Předpokládané
dopady realizace
opatření



Zvýšení dostupnosti adiktologického poradenství pro různé
cílové skupiny osob ohrožených závislostí nebo se závislostí ze
spádové oblasti Havířova a okolí.
 Prevence kriminality a rizikového chování (především u dětí
a mládeže) na území města.
 Včasný záchyt a řešení závislostního chování u dětí a mládeže.
 Poradenství pro rodiny s dětmi, které experimentují nebo
užívají NL, bude směřovat např. ke zklidnění rodinného
prostředí a následnému ukončení experimentu s NL, motivaci
k léčbě, stanovení základních komunikačních a funkčních
pravidel, k přípravě rodiny na situaci, kdy je uživatel v léčbě
nebo se z ní vrací apod. Poskytování orientačních testů
na přítomnost NL v moči jako kontrolní součást procesů v práci
s rodinami ohroženými užíváním NL. Pracovníci poradny
budou také rodinám poskytovat specifické a jasně strukturované
poradenství, během něhož nejen povedou uživatele ke splnění
požadavků potřebných k nástupu do léčby.
Provozní náklady - 1 100 000,-Kč (mzdové a osobní náklady)
Předpokládaná
výše
finančních 100 000,-Kč (energie, služby, materiál)
100 000,-Kč (vybavení služby)
nákladů/rok
Investiční náklady nelze dopředu určit, jejich výše se bude odvíjet
od charakteru objektu, kde bude služba poskytována.
statutární město Havířov, MPSV, MSK, SF EU
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
Cíl 2
Rozšíření stávajících sociálních služeb
Není plánován
Cíl 3
Opatření 3.1
Popis opatření

Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Podpora primární prevence
Podpořit a rozšířit nabídku a realizaci specifické primární prevence
u dětí a mládeže. Programy jsou založeny na vedení ke zdravému
způsobu života a k přijímání vlastní zodpovědnosti, práce s postoji
a chováním dětí a mládeže, podpora zdravých vztahů v třídních
kolektivech a prevence šikany, prevence zneužívání NL a hledání
pozitivních alternativ.
Opatření bude uskutečňováno prostřednictvím:
 interaktivních besed pro děti a mládež,
 adaptačních programů,
 individuálních konzultací (Centrum prevence),
 preventivních besed,
 rozšíření pracovního týmu Centra prevence o 1 lektora.
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SsmH – Centrum prevence, Kontaktní a poradenské centrum pro osoby
ohrožené závislostmi, ZIP, Městská policie Havířov
Realizací různých forem preventivních programů dojde k omezování
Předpokládané
dopady realizace rizikového chování.
Předpokládané dopady na cílovou skupinu:
opatření
 prevence a omezování rizikového chování u školní mládeže,
 podpora zdravého způsobu života dětí a mládeže,
 podpora zdravých vztahů a prevence šikany,
 prevence zneužívání NL,
 nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností
a dovedností.
Rozšíření Centra prevence – při 1 celém úvazku 382 000 Kč.
Předpokládaná
výše
finančních ZIP projekt „Zdravá mládež“ 430 000 Kč.
Městská policie Havířov – protidrogový vlak 260 000 Kč.
nákladů/rok
Realizátoři

Předpokládané
finanční zdroje
Termín realizace
Opatření 3.2

SmH, Městská policie, dary, výnosy z činností

Opatření 3.3

Přiblížit otázku závislostí veřejnosti a zapracovat na zlepšení
mediálního obrazu cílové skupiny
Mnozí poskytovatelé služeb pro osoby závislé na NL jsou veřejností
vnímány jako služby s nízkou společenskou prestiží a se špatným
mediálním obrazem. To je dáno nepochybně charakterem a povahou
cílové skupiny. S ohledem na tuto skutečnost je zapotřebí pracovat
na přiblížení otázky závislostí veřejnosti tak, aby bylo na závislostní
chování nahlíženo jako na problém celé naší společnosti a nikoliv jako

2020-2022
Aktivizační, vzdělávací a poradenské činnosti směřující k prevenci
sociálně patologických jevů
Podpora aktivizačních, vzdělávacích a poradenských činností
Popis opatření
směřujících k prevenci sociálně patologických jevů.
Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi/děti ohrožené sociálně
patologickými jevy a drogovou závislostí.
NNO, PO, OSPOD, PMS, spolek SP+D
Realizátoři
Předpokládané
 omezení výskytu společensky nežádoucích jevů,
dopady realizace
 nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností
opatření
a dovedností,
 pomoc a podpora při řešení obtížných životních situací.
Nelze předem vyčíslit
Předpokládaná
výše
finančních
nákladů/rok
MV, MSK, statutární město Havířov, vlastní zdroje spolek SP+D
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace

Popis opatření
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na selhání úzkého okruhu lidí (např. rodiny).
Cílem opatření je:
 zvýšit informovanost o problematice závislostí prostřednictvím
médií (články, videoreportáže),
 uskutečnit jednání odborné veřejnosti k problematice,
 jiné aktivity vedoucí ke změně pohledu veřejnosti
na problematiku závislostí.
SmH, NNO, PO
Realizátoři
Předpokládané
 zlepšení mediálního obrazu cílové skupiny,
dopady realizace
 vyvracení mýtů a stereotypů o závislých osobách,
opatření
 přiblížení otázky závislostí veřejnosti.
Nerelevantní
Předpokládaná
výše
finančních
nákladů/rok
SmH, NNO a další
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
Opatření 3.4
Zmapovat drogovou scénu ve městě
Cílem opatření je vytvořit analýzu drogové scény v Havířově
Popis opatření
a případně jeho blízkého okolí, která zmapuje počty osob ohrožených
závislostmi a přispěje tak k dalšímu možnému vývoji v oblasti
sociálních služeb a souvisejících aktivit pro osoby ohrožené
závislostmi.
SmH, PO, NNO, ZŠ, SŠ, VŠ
Realizátoři
Předpokládané
 zmapování rizik spojených s užíváním drog ve městě,
dopady realizace
 zvýšení informovanosti o problematice závislostí,
opatření
 možnost reakce na hrozící rizika spojená se závislostmi,
 zmapování vyvíjejících se trendů v oblasti užívání drog.
Nelze předem vyčíslit
Předpokládaná
výše
finančních
nákladů/rok
SmH
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
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Osoby v přechodné krizi a
etnické menšiny

VIZE 2022:
„Město, které má dostatek kvalitních sociálních služeb, aby zvládlo řešit krizové situace
svých občanů.“
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4.6. Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny
Seznam členů pracovní skupiny
Jméno

Funkce v PS Organizace

Ladislav Solana
Bc. Alica Neupauerová
Mgr. Táňa Ševčíková
Mgr. Radim Koziorek
Pavol Danihel
Bc. Dagmar Kiszková
Jana Kotasová
Bc. Vladimíra Waidlichová, DiS.
Bc. Šárka Křivá, DiS.
Mgr. Daniela Brůnová
Mgr. Martin Rédr
Marcela Holková
Mgr. Šárka Wernerová

vedoucí PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS
člen PS

Armáda spásy, Azylový dům pro muže
Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi
Armáda spásy, Prevence bezdomovectví
MMH, odbor sociálních věcí
MMH, odbor sociálních věcí
Sociální služby města Havířova
Sociální služby města Havířova
Sociální služby města Havířova
Slezská diakonie
Občanské sdružení Heřmánek
Spolek PORTAVITA
ADRA o.p.s.
Probační a mediační služba ČR

Tabulka 35 Seznam členů PS5

4.6.1

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinu tvoří především lidé v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží řešit bez
pomoci druhé osoby.
Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách definuje nepříznivou sociální situaci
jako oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu,
pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu
se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné
fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení
podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
Sociální vyloučení - vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj
zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.
Cílová skupina je různorodá a lze ji rozdělit podle důvodu sociálního vyloučení
či potenciálních rizik.
Do této skupiny zahrnujeme zejména:


osoby v krizi,



osoby ohrožené sociálním vyloučením,
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osoby bez přístřeší,



osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách,



oběti domácího násilí,



oběti trestné činnosti,



osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu nezaměstnanosti,



propuštění z vazby a po výkonu trestu,



sociálně slabé rodiny (dlužníci).

Pracovní skupina se při svých jednáních zabývá problematikou cílové skupiny a mapováním
jejích potřeb. Sociální služby reflektují potřeby občanů a snaží se nalézat možnosti, jak jim
pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Z dlouhodobého sledování a mapování situace se na území města Havířova nachází stále více
osob bez přístřeší se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Podporujeme vznik Domova se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší
a osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Tyto osoby nepotřebují
soustavnou lékařskou pomoc, ale přesto jsou závislé na pomoci jiných osob a z těchto důvodů
nejsou schopné vzhledem ke svému stavu být uživateli azylového domu ani jiné sociální
nebo zdravotní služby.
U cílové skupiny osob bez přístřeší je klíčová forma práce prostřednictvím terénních aktivit,
vyhledávání těchto osob a poskytování nezbytné podpory tam, kde se tito lidé nacházejí. Tato
forma spolupráce s klientem zvyšuje její efektivitu, napomáhá prevenci vzniku či alespoň
minimalizaci komplikací závažných situací a napomáhá k pozitivnímu rozhodování klientů
ke změně a k řešení dané situace. Zdravotní stav osob bez přístřeší se vlivem jejich způsobu
života rychle zhoršuje, protože se zanedbávají možnosti prevence a včasné léčby. Tyto osoby
jsou pak více ohroženy infekčními nemocemi, zůstávají v daleko horším stavu, a poté
potřebují intenzívnější a nákladnější následnou péči.
Cílem pracovní skupiny a zároveň vizí do budoucna je, aby Havířov byl městem, které má
dostatek kvalitních sociálních služeb, aby zvládl řešit krizi svých občanů, a jehož cílem je mít
pro všechny občany dostupnou střechu nad hlavou.
4.6.2

Přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit

Na území města je cílové skupině „Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny“ poskytováno
celkem 12 sociálních služeb s okamžitou kapacitou 165 osob (z toho 40 ambulantní,
24 terénní a 101 pobytové).
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Celkem

Počet uživatelů

Odborné
sociální
poradenství
Telefonická
krizová
pomoc
Azylové domy
Domy na půl
cesty23
Nízkoprahová
denní centra
Noclehárny
Terénní
programy

Počet služeb

Sociální
služby v roce
2018

Financování

2

710

1 231 092

201 212

995 000

20 000

0

14 880

1

285

728 478

410 948

310 000

0

0

7 530

2

155

15 277 940

0

0

1

5

3 737 683

60 000

2 684 000

0

619 072

374 611

1

166

2 094 399

1 124 181

950 000

0

5 728

14 490

1

164

2 158 768

300 000

1 443 000

69 000

248 100

98 668

4

316

3 116 020

805 709

1 650 658

195 400

0

464 253

provozní dotace
náklady z rozpočt
celkem
u města

státní
dotace

dotace
z kraje

12 1 637 28 344 380 2 902 050

příjmy
od
ostatní
uživatelů

12 281 234 2 719 232

8 032 658 12 565 634 3 592 132

277 474

1 251
906

Tabulka 36 Přehled služeb pro PS5 dle zdrojů financování

Související aktivity zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť
sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám
v nepříznivé sociální situaci byla neúplná. Následující přehled obsahuje výčet souvisejících
aktivit, které jsou zapojeny do procesu komunitního plánování ve městě.
Související aktivity

Charakteristika

ADRA, o.p.s.
Probační a mediační služba

Charitativní obchod a sociální šatník
Pachatelé a oběti trestné činnosti
Bezplatné právní poradenství v oblasti
rodinného a občanského práva
Komunitní nábytník
Vyplácení dávek
Zprostředkování zaměstnání
Romský asistent
Kurátor pro dospělé

SsmH – právní poradenství
Spolek PORTAVITA
Úřad práce ČR
kontaktní pracoviště Havířov
MMH, odbor sociálních věcí

Tabulka 37 Přehled souvisejících aktivit pro PS5 zapojených do procesu KPSS

23

Rozpočet zahrnuje celkové provozní náklady na Dům na půli cesty Heřmánek, nezohledňuje pouze náklady
na startovací byt, který se na území města nachází.
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4.6.3

SWOT Analýza
Silné stránky












Široká, stabilní a navzájem provázaná síť
sociálních služeb
Kvalitní ambulantní, terénní a pobytové
sociální služby
Existence procesu komunitního plánování
Existence pracovní skupiny Občané
v přechodné krizi a etnické menšiny
Spolupráce mezi poskytovateli
Spolupráce s bytovým fondem
Existence romského asistenta
Možnost zaměstnání (veřejně prospěšné
práce)
Existence informačních směrovek
odkazující na poskytovatele sociálních
služeb ve městě
Dobrovolnictví

Slabé stránky








Příležitosti











Využití síťování
Podpora zaměstnavatelů, kteří
zaměstnávají sociálně slabé
Osvěta sociálně slabých
Osvěta dětí a mládeže ve školách
Využití městských bytů (sociální bydlení)
Projekty
Lepší informovanost o potravinové
pomoci
Jednání zástupců města se společností
RESIDOMO
Spolupráce se zdravotními pojišťovnami
Rozvoj spolupráce s ÚP, oddělením
hmotné nouze

Chybí bezplatný právník (pro všechny
cílové skupiny)
Chybí domov pro nízkopříjmové seniory
a pro seniory bez domova
Nedostatečná kapacita pobytových
sociálních služeb
Chybí sociální bydlení
Chybí azylový dům pro rodiny
Chybí noclehárna pro ženy
Chybí zdravotní péče pro osoby bez
přístřeší (především terénní)

Ohrožení/hrozby







Nepopulární cílová skupina
Rostoucí počet zadlužených rodin
a jednotlivců
Změny v legislativě
Vznik bezdoplatkových zón
Příliv sociálně slabších rodin
Vyloučené lokality

Tabulka 38 SWOT analýza PS5
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4.6.4

Přehled cílů a opatření

Cíl 1

Vznik nových sociálních služeb

Opatření 1.1
Cíl 2

Domov se zvláštním režimem
Rozšíření stávajících sociálních služeb

Opatření 2.1
Opatření 2.2
Cíl 3

Azylový dům
Nízkoprahové denní centrum
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit

Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3

Podpora terénní práce romského asistenta
Podpora při zajištění terénní lékařské péče pro osoby bez přístřeší
Preventivní opatření před umrznutím

Tabulka 39 Přehled cílů a opatření PS5

Cíl 1

Vznik nových sociálních služeb

Opatření 1.1
Popis opatření

Domov se zvláštním režimem
Na území města se nachází stále více osob bez přístřeší se sníženou
soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby, proto je nutný vznik služby domova se zvláštním režimem.
Jedná se o specifické pobytové zařízení, které řeší ubytování a podporu
této cílové skupiny. Jedná se o osoby, které mají často problém
s alkoholem, nepotřebují soustavnou lékařskou pomoc, ale přesto jsou
závislé na pomoci jiné osoby a vzhledem ke svému stavu nejsou
schopni být uživateli azylového domu nebo podobné služby.
Cílová skupina:
 osoby bez přístřeší,
 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
 osoby s chronickým duševním onemocněním,
 osoby se zdravotním postižením,
 senioři.
Předpokládaná kapacita služby je 80 uživatelů.

Realizátoři

PO, NNO

Předpokládané
dopady realizace
opatření
Předpokládaná
výše
finančních
nákladů/rok
Předpokládané
finanční zdroje
Termín realizace




poskytnutí adekvátního zázemí osobám, které nemohou
využívat jinou pobytovou sociální službu,
posílení sítě služeb pro cílovou skupinu osob bez přístřeší.

40 000 000 Kč
Náklad na lůžko: 488 390 Kč
MPSV, MSK, statutární město Havířov
2020-2022
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Cíl 2

Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb

Opatření 2.1
Popis opatření

Azylový dům
Opatření spočívá v rozšíření služby azylového domu o cílovou skupinu
rodin s dětmi. V současné době je služba poskytována, buďto zletilým
těhotným ženám nebo zákonnému zástupci s dětmi v nepříznivé
sociální situaci. Plánem je poskytovat sociální službu nejen jednomu
rodiči s dětmi, ale také celé rodině.
Cílovou skupinu tvoří rodiny s dítětem/dětmi a osoby bez přístřeší.

Armáda spásy v České republice
Realizátoři
Předpokládané
 předcházení rozpadu rodin v tíživé životní situaci spojené
dopady realizace
se ztrátou bydlení,
opatření
 rozšíření sítě služeb pro osoby bez přístřeší o cílovou skupinu
rodin s dětmi.
0 Kč
Předpokládaná
výše
finančních
nákladů/rok
Nerelevantní
Předpokládané
finanční zdroje
Od 1. 1. 2020
Termín realizace
Opatření 2.2
Nízkoprahové denní centrum
U cílové skupiny osob bez přístřeší, které jsou ztrátou bydlení akutně
Popis opatření
ohrožené, je klíčová forma práce prostřednictvím terénních aktivit,
vyhledávání těchto osob a poskytování nezbytné podpory tam, kde
se tito lidé nacházejí. Tato forma spolupráce s klientem zvyšuje její
efektivitu, napomáhá prevenci vzniku či alespoň minimalizaci
komplikací závažných situací a napomáhá k pozitivnímu rozhodování
klientů ke změně a k řešení dané situace.
Rozvoj služby spočívá v:
 rozšíření služby o terénní formu poskytování,
 navýšení kapacity poskytování sociální práce (o 1 sociálního
pracovníka).
SsmH
Realizátoři
Předpokládané
 Rozšíření informovanosti o službě nízkoprahového denního
dopady realizace
centra, a to jak mezi osobami žijícími na ulici, tak i mezi
opatření
pracovníky ÚP, NsP a v ostatních zdravotnických zařízeních.
 Zvýšení dostupnosti služby pro osoby bez přístřeší, které
doposud službu nevyužívají.
 Zkvalitnění poskytování sociální práce + zajištění vzájemné
zastupitelnosti sociálního pracovníka ve službě.
 Poskytnutí individuálního poradenství a sociální práce většímu
počtu potřebných klientů.
 Možnost kontinuální práce s klientem.
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Provozní náklady na navýšení o jednoho sociálního pracovníka:
Předpokládaná
výše
finančních 550 000,-Kč (mzdové a osobní náklady),
nákladů/rok
50 000,-Kč (dovybavení služby)
SmH, MPSV
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
Cíl 3
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Opatření 3.1
Popis opatření

Podpora terénní práce romského asistenta
Podpora terénní práce romského asistenta je důležitá z hlediska
předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově. Terénní romský asistent
provádí dílčí šetření romských komunit a navrhuje optimální řešení
v případě problémů. Poskytuje poradenské a konzultační činnosti
k romské problematice. Spolupracuje s dalšími organizacemi,
především se školami, které navštěvují romské děti, a napomáhá
k řešení vzniklých problémů.
SmH
Realizátoři
Předpokládané
 snížení kriminality,
dopady realizace
 prevence před sociálním vyloučením.
opatření
300 000 Kč
Předpokládaná
výše
finančních
nákladů/rok
SmH, Úřad vlády ČR
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
Opatření 3.2
Podpora při zajištění terénní lékařské péče pro osoby bez přístřeší
Opatření směřuje k zajištění lékařské péče pro osoby bez přístřeší.
Popis opatření
Zdravotní stav lidí bez domova se vlivem jejich způsobu života rychle
zhoršuje, protože zanedbávají možnosti prevence a včasné léčby.
Tyto osoby jsou pak více ohroženy infekčními nemocemi, zůstávají
v daleko horším stavu, a poté potřebují intenzivnější a nákladnější
následnou péči.
Cílem je zajištění lékařské péče poskytované v terénu a případně vznik
ordinace praktického lékaře pro osoby bez přístřeší, sociálně
vyloučené, osamělé seniory a klienty azylových zařízení.
SmH, NNO, PO, zdravotnická zařízení
Realizátoři
Předpokládané
 zlepšení zdraví populace,
dopady realizace
 snížení nemocnosti, včetně výrazného snížení nákladů na léčbu.
opatření
Nelze předem vyčíslit
Předpokládaná
výše
finančních
nákladů/rok
SmH, veřejné zdroje
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
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Opatření 3.3
Popis opatření

Preventivní opatření před umrznutím
Cílem je provést opatření, které slouží jako prevence před umrznutím.
Opatření lze uskutečnit prostřednictvím:
 zřízení „zimní noclehárny“. „Zimní noclehárna“ probíhá ve
speciálním režimu. Nejedná se o registrovanou sociální službu,
ale pouze o prevenci proti umrznutí – záchrana lidských životů.
Lůžka a čaj jsou poskytovány zdarma. Provoz „zimní
noclehárny“ je uzpůsoben dle počasí od -5°C.
 Využití „iglou“, tedy nouzového přístřešku, který chrání osoby
bez přístřeší před umrznutím v zimním období.
Potřebná kapacita služby nelze předem odhadnout, opatření by mělo
flexibilně reagovat na potřebnost.
SmH, NNO, PO
Realizátoři
Předpokládané
 prevence před umrznutím,
dopady realizace
 záchrana lidských životů v případě mrazivého počasí.
opatření
Nelze předem vyčíslit (reakce na potřebnost)
Předpokládaná
výše
finančních
nákladů/rok
Nerelevantní
Předpokládané
finanční zdroje
2020-2022
Termín realizace
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5. NÁVAZNOST CÍLŮ A OPATŘENÍ NA KONCEPT
SMART CITY

Smart City je

jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje

do organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu
života a zefektivnit správu věcí veřejných.
V době zpracování předkládaného komunitního plánu byl vytvářen strategický plán rozvoje
města „Vize města 2020+“, který se zabývá podrobně konceptem Smart City v různých
oblastech života. V sociální oblasti jsou navrženy následující chytré technologie, které
pomáhají zlepšit kvalitu života občanům:
Interaktivní katalog sociálních služeb
Odbor sociálních věcí, ve spolupráci s členy pracovních skupin komunitního plánování,
vytvořil na webových stránkách města tzv. „Interaktivní katalog sociálních služeb
a souvisejících aktivit“24.
Katalog je rozdělen do pěti cílových skupin, na které jsou uvedené služby převážně zaměřeny.
Pro každou cílovou skupinu byl vytvořen seznam sociálních služeb a souvisejících aktivit
s následujícími informacemi:


druh sociální služby či návazné aktivity,



popis,



kontaktní údaje (adresa s odkazem na mapu, telefon, email a odkaz na webové
stránky organizace poskytující sociální službu či návaznou aktivitu).

Interaktivní katalog byl vytvořen s cílem umožnit občanům, skrze webové stránky města, se
lépe a snáze orientovat v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě
Havířov a v jeho okolí. Katalog bude průběžně aktualizován a inovován.
Návaznost na cíle a opatření komunitního plánu – Průřezové cíle a opatření, Cíl 3 Zvýšit
informovanost o sociálních službách

24

Dostupný na https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/katalog-soc-sluzeb
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Katalog bezbariérovosti statutárního města Havířova
Jedním z cílů komunitního plánu pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením je
odstraňovat bariéry ve městě, a to jak komunikační, sociální, tak i bariéry v prostředí.
Bezbariérové prostředí je důležité především z hlediska aktivního začlenění jedince
do společnosti. Cílem opatření je vytvořit katalog bezbariérovosti statutárního města
Havířova. V katalogu by měly být uvedeny veškeré instituce, úřady, kulturní objekty,
zdravotnická zařízení a další nacházející se na území statutárního města Havířova. Dále bude
katalog obsahovat informace týkající se bezbariérovosti.
Návaznost na cíle a opatření komunitního plánu – Osoby se zdravotním postižením, Cíl 3,
Opatření 3.1 Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér
Asistivní technologie - předčítání
Termín asistivní technologie je souhrnné označení pro zařízení nebo systémy, které
kompenzují určitý handicap a přispívají tak k zachování kvality života a samostatnosti osob.
Cílem opatření je usnadnit přístup k informacím nevidomým a slabozrakým osobám
za pomoci tzv. předčítací technologie. Jedná se o technologii, která osobám se zrakovým
postižením převede text na webových stránkách města (příspěvkových organizací)
do hlasového výstupu.
Návaznost na cíle a opatření komunitního plánu – Osoby se zdravotním postižením, Cíl 3,
Opatření 3.1 Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér
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ZÁVĚR
„Město s komplexní sítí kvalitních a dostupných sociálních služeb a souvisejících aktivit
pro všechny cílové skupiny, které reaguje na potřeby občanů a podporuje prevenci.“
Hlavní cílem komunitního plánu je reagovat na potřeby lidí a zajistit jim důstojný život
prostřednictvím široké a navzájem provázané nabídky služeb v sociální oblasti, které jsou
kvalitní, dostupné, podporující individuální přístup k člověku a umožňující žít lidem
co nejdéle v domácím prostředí, a to ve spolupráci se zadavateli, poskytovateli, uživateli
i veřejností. Předkládaný komunitní plán obsahuje celkem 19 cílů a 36 opatření, které jsou
obrazem aktuální potřebnosti ve městě.
Předkládaný strategický dokument „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících
aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2022“ byl zpracován odborem sociálních
věcí Magistrátu města Havířova ve spolupráci s členy pracovních skupin komunitního
plánování. Tímto jim náleží poděkování za jejich aktivní spolupráci.
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Sumarizovaný přehled cílů a opatření
Cíle a opatření

Cíle

Opatření

Průřezové cíle a opatření pro všechny PS

7

8

Děti, mládež a rodina

3

5

Osoby se zdravotním postižením

2

6

Senioři

2

6

Osoby ohrožené závislostmi

2

5

Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny

3

6

Celkem

19

36

Průřezové cíle a opatření
Cíl 1
Opatření 1.1

Cíl 3
Opatření 3.1

Plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit
Zachovat proces komunitního plánování ve městě včetně organizační
struktury
Vznik sítě sociálních služeb statutárního města Havířova
Vytvořit síť sociálních služeb a zajistit její provázanost na financování
z rozpočtu města
Zvýšit informovanost o sociálních službách
Rozšířit informovanost o nabídce sociálních služeb a souvisejících aktivit

Cíl 4
Opatření 4.1
Cíl 5
Opatření 5.1
Opatření 5.2
Cíl 6
Opatření 6.1
Cíl 7
Opatření 7.1

Podpora dobrovolnictví
Podpora a rozvoj dobrovolnických programů
Podpora a rozvoj mezioborové spolupráce
Podpora mezioborové spolupráce se školstvím
Zapojení zástupců Úřadu práce do procesu komunitního plánování
Zvýšit finanční gramotnost
Zvyšování finanční gramotnosti občanů
Dostupnější nebytové prostory pro sociální služby
Podpora organizacím prostřednictvím pronájmu nebytových prostor

Cíl 2
Opatření 2.1

Cíle a opatření Děti, mládež a rodina
Cíl 1

Vznik nových sociálních služeb

Opatření 1.1
Cíl 2

Terénní program
Rozšíření stávajících sociálních služeb

Opatření 2.1
Cíl 3

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit

Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3

Asistované kontakty
Podpora prorodinných aktivit a služeb
Vytvoření koncepčního dokumentu pro rodinnou politiku
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Cíle a opatření Osoby se zdravotním postižením
Cíl 1

Vznik nových sociálních služeb

Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3
Cíl 2

Odlehčovací služba
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Sociální rehabilitace
Rozšíření stávajících sociálních služeb

Není plánován
Cíl 3

Podpora a rozvoj souvisejících aktivit

Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3

Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér
Podpora vzniku pracovních příležitostí
Zvýšit informovanost o komunikačních potřebách osob se smyslovým
postižením
Cíle a opatření Senioři
Cíl 1

Vznik nových sociálních služeb

Není plánován
Cíl 2

Rozšíření stávajících sociálních služeb

Opatření 2.1
Opatření 2.2
Opatření 2.3
Cíl 3

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Pečovatelská služba
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit

Opatření 3.1
Podpora neformálních pečujících
Opatření 3.2
Podpora bytů zvláštního určení
Opatření 3.3
Aktivizační a integrační činnosti pro seniory
Cíle a opatření Osoby ohrožené závislostmi
Cíl 1

Vznik nových sociálních služeb

Opatření 1.1
Cíl 2

Odborné sociální poradenství
Rozšíření stávajících sociálních služeb

Není plánován
Cíl 3

Podpora a rozvoj souvisejících aktivit

Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3
Opatření 3.4

Podpora primární prevence
Aktivizační, vzdělávací a poradenské činnosti směřující k prevenci sociálně
patologických jevů
Přiblížit otázku závislostí veřejnosti a zapracovat na zlepšení mediálního
obrazu cílové skupiny
Zmapovat drogovou scénu ve městě
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Cíle a opatření Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny
Cíl 1

Vznik nových sociálních služeb

Opatření 1.1
Cíl 2

Domov se zvláštním režimem
Rozšíření stávajících sociálních služeb

Opatření 2.1
Opatření 2.2
Cíl 3

Azylový dům
Nízkoprahové denní centrum
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit

Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3

Podpora terénní práce romského asistenta
Podpora při zajištění terénní lékařské péče pro osoby bez přístřeší
Preventivní opatření před umrznutím
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II. část
Výhled ke Komunitnímu plánu rozvoje
sociálních služeb a souvisejících aktivit
statutárního města Havířova na období
2023-2024

Děti, mládež
a rodina

Osoby se
zdravotním
postižením

Osoby
Senioři ohrožené
závislostmi

Osoby
v přechodné
krizi
a etnické
menšiny
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1. ÚVOD
Výhled ke Komunitnímu plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního
města Havířova na období 2023-2024 (dále jen výhled) má za cíl představit cíle a opatření
přesahující realizační období Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících
aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2022. Výhled přímo navazuje
na komunitní plán, a to jak v části analytické, tak v části návrhové.
V případě plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit nestačí mít informace jen
o aktuální situaci v sociální oblasti, ale je nutné predikovat i budoucí vývoj, a proto s ohledem
na demografické prognózy je potřeba vytvořit stabilní síť sociálních služeb, která bude
schopna pružně reagovat na poptávku a potřeby obyvatel města Havířova i po skončení
realizačního období.
V případě rostoucí potřebnosti cílů a opatření uvedených ve výhledu je nutno aktualizovat
komunitní plán o tato opatření.
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2. CÍLE A OPATŘENÍ VÝHLEDU KE KOMUNITNÍMU
PLÁNU
Výčet cílů a opatření výhledu se opírá o předpokládaný budoucí vývoj v potřebnosti
sociálních služeb a návazných aktivit.
Cíl 1

Rozvoj sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3
Cíl 2

Zajištění služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním
Zkvalitnění služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Zajištění odlehčovací služby
Rozvoj sociálních služeb pro seniory

Opatření 2.1
Opatření 2.2
Opatření 2.3

Rozšíření terénních sociálních služeb pro seniory
Rozšíření pobytových sociálních služeb pro seniory
Zajištění pobytové sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit pro osoby v krizi

Cíl 3
Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3

Rozšíření a přesun noclehárny
Vznik krizového bytu
Funkční a dosažitelné právní poradenství v oblasti sepisování
insolvenčních návrhů

Tabulka 40 Cíle a opatření Výhledu ke komunitnímu plánu

Cíl 1

Rozvoj sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Opatření 1.1
Popis opatření

Zajištění služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním
Opatření směřuje k zajištění komplexní sítě sociálních služeb
a souvisejících
aktivit
pro osoby
s chronickým
duševním
onemocněním. V návaznosti na reformu psychiatrické péče je žádoucí
se na cílovou skupinu osob zaměřit. V komunitním plánu je uvedena
potřebnost vzniku sociální rehabilitace pro osoby s chronickým
duševním onemocněním. Další potřebou cílové skupiny je vznik
chráněného bydlení nebo podpora samostatného bydlení, případně
vybudování tzv. Centra duševního zdraví.
Je žádoucí zajistit také návazné aktivity pro osoby s duševním
onemocněním (svépomocná skupina).
SWOT analýza PS2.
Návaznost
na komunitní plán PS2: Cíl 1 opatření 1.3 Sociální rehabilitace.
PO, NNO
Realizátoři
Předpokládané
 zajištění sociálních/sociálně zdravotních služeb pro osoby
dopady realizace
s chronickým duševním onemocněním,
opatření
 zajištění souvisejících aktivit pro osoby s duševním
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onemocněním.
2023+
Zkvalitnění služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením
Opatření směřuje ke zkvalitnění poskytované služby chráněného
Popis opatření
bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.
Cílem je přesun chráněného bydlení z ulice Nerudova 351/12
do objektu v majetku města z důvodu nevyhovujících prostor
a vysokého nájemného.
Kapacita služby bude minimálně 31 osob, což je stávající kapacita
chráněného bydlení (dle potřebnosti bude kapacita v případě přesunu
navýšena).
PS2: Cíl 1 Opatření 1.1 Odlehčovací služba a Opatření 1.2 Domov pro
Návaznost
na komunitní plán osoby se zdravotním postižením.
PO, NNO
Realizátoři
Předpokládané
 zkvalitnění služby chráněného bydlení,
dopady realizace
 navýšení kapacity poskytované služby (dle potřebnosti).
opatření
Termín realizace
Opatření 1.2

Termín realizace
Opatření 1.3
Popis opatření

2023+
Zajištění odlehčovací služby
Cílem opatření je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek
prostřednictvím pobytové odlehčovací služby pro děti se zdravotním
postižením od 3 let věku. V komunitním plánu je uvedena potřebnost
pobytové odlehčovací služby pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením od 15 let věku.

SWOT analýza PS2.
PS2: Cíl 1 Opatření 1.1 Odlehčovací služba.
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
Realizátoři
Předpokládané
 podpora pečujících osob, které v domácím prostředí pečují
dopady realizace
o svého člena domácnosti,
opatření
 umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.
2023+
Termín realizace
Cíl 2
Rozvoj sociálních služeb pro seniory
Návaznost
na komunitní plán

Opatření 2.1
Popis opatření

Návaznost

Rozšíření terénních sociálních služeb pro seniory
Opatření spočívá v postupném rozšiřování terénních sociálních služeb
pro seniory. Cílem je, aby senioři mohli setrvat co nejdéle ve svém
přirozeném
domácím
prostředí.
Z
důvodu
nepříznivých
sociodemografických prognóz, které poukazují na stárnutí populace,
lze předpokládat, že bude do budoucna nutné navyšovat kapacitu
terénních sociálních služeb pro seniory. Předem nelze určit počet
navýšených úvazků.
SWOT analýza PS3.
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na komunitní plán PS3: Cíl 2 Opatření 2.3 Pečovatelská služba.
PO, NNO
Realizátoři
Předpokládané
 umožnit občanům v seniorském věku zůstat co nejdéle v jejich
dopady realizace
přirozeném domácím prostředí,
opatření
 zajištění sociálních služeb pro seniory.
2023+
Termín realizace
Opatření 2.2
Rozšíření pobytových sociálních služeb pro seniory
Cílem opatření je zajistit pro seniory dostatek míst v pobytových
Popis opatření
sociálních službách. Přesto, že prioritou pro město je, aby občané
zůstali co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí, ne vždy je to
možné.
Opatření spočívá v:
 rozšíření kapacity služby domova se zvláštním režimem
v budově města o 40 lůžek (budova Asterix na ulici
M. Kudeříkové),
Jedná se o přesahové opatření, které se týká rovněž cílové skupiny osob
se zdravotním postižením.
SWOT analýza PS3.
Návaznost
na komunitní plán PS3: Cíl 2 Opatření 2.1 Domov pro seniory a Opatření 2.2 Domov se
zvláštním režimem.
PS2: Cíl 3, Opatření 3.1 Podpora aktivit vedoucích k odstraňování
bariér
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
Realizátoři
Předpokládané
 zajištění trvalé podpory a pomoci uživatelům,
dopady realizace
 omezení prohlubování nepříznivé sociální situace.
opatření
2023+
Termín realizace
Opatření 2.3
Zajištění pobytové sociální služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Opatření spočívá v zajištění pobytové služby pro osoby se zdravotním
Popis opatření
postižením a jejich rodiče v seniorském věku v jednom objektu.
Předpokladem je rostoucí potřebnost této služby během několika let,
jelikož osoby pečující o zdravotně hendikepovaného potomka stárnou
a sami budou v brzké době potřebovat pomoc jiné fyzické osoby.
Jedná se o přesahové opatření, které se týká rovněž cílové skupiny osob
se zdravotním postižením.
Předem nelze určit výše kapacity služby.
SWOT analýza PS3.
Návaznost
na komunitní plán PS3: Cíl 2, Opatření 2.1 Domov pro seniory a Opatření 2.2 Domov se
zvláštním režimem.
PO, NNO
Realizátoři
Zajištění pobytové služby pro seniory a osoby se zdravotním
Předpokládané
dopady realizace postižením.
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opatření
Termín realizace
Cíl 3
Opatření 3.1
Popis opatření

2023+
Rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit pro osoby v krizi
Rozšíření a přesun noclehárny
Podle predikce budoucího vývoje se předpokládá nárůst potřebnosti
sociální služby noclehárny a s tím spojenou nutnost navýšení kapacity
služby především v zimním období. Ve stávajících prostorech není
možné kapacitu navýšit, a proto je nezbytné noclehárnu přemístit do
jiného objektu.
Předpokladem budoucího vývoje je i vyšší zájem o službu ze strany
žen. Stávající noclehárna sídlí v objektu azylového domu pro muže
a pro klienty tohoto zařízení je existence noclehárny ve stejném objektu
demotivující.
Rozšíření spočívá v:
 přesunu noclehárny do jiného objektu,
 rozšíření kapacity (dle potřebnosti),
 rozšíření cílové skupiny o ženy.
PS5: Cíl 3, Opatření 3.3 Preventivní opatření před umrznutím.

Návaznost
na komunitní plán
PO, NNO
Realizátoři
Předpokládané
 vyšší motivace osob v azylovém domě pro muže,
dopady realizace
 uspokojení poptávky po službě,
opatření
 zajištění služby noclehárny pro ženy.
2023+
Termín realizace
Opatření 3.2
Vznik krizového bytu
Krizové byty jsou nástrojem pomoci v náhlých krizových situacích.
Popis opatření
Cílem je poskytovat podporu a krátkodobé ubytování osobám v krizi,
spojené s náhlou ztrátou bydlení.
Cílová skupina:
 osoby v krizi,
 oběti domácího násilí,
 oběti trestné činnosti.
Cílem opatření je vznik minimálně 1 krizového bytu, případně
krizového lůžka.
SWOT analýza PS1.
Návaznost
na komunitní plán
PO, NNO
Realizátoři
Předpokládané
 pomoc osobám překlenout náhlou krizovou situaci,
dopady realizace
 zajištění bydlení na přechodnou dobu.
opatření
Termín realizace
Opatření 3.3

2023+
Funkční a dosažitelné právní poradenství v oblasti sepisování
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Popis opatření

Návaznost
na komunitní plán

insolvenčních návrhů
Opatření směřuje ke vzniku bezplatného právního poradenství
zaměřeného na pomoc osobám v dluhové tísni se sepsáním
insolvenčního návrhu. Počet osob v exekuci ve městě stoupá a v rámci
služby odborného sociálního poradenství je po sepisování návrhu
na povolení oddlužení stále vyšší poptávka.
SWOT analýza PS1.
SWOT analýza PS5.

PO, NNO, SmH
Realizátoři
Předpokládané
 bezplatná pomoc se sepsáním insolvenčního návrhu.
dopady realizace
 omezení prohlubování nepříznivé sociální situace.
opatření
2023+
Termín realizace
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3. ZÁVĚR
Hlavním cílem výhledu je reagovat na potřebnost a zajistit dostupné a kvalitní sociální služby
i po skončení realizačního období komunitního plánu.
Předkládaný strategický dokument „Výhled ke Komunitnímu plánu rozvoje sociálních služeb
a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2023-2024“ byl zpracován
odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova ve spolupráci s členy pracovních skupin
komunitního plánování.

Sumarizovaný přehled cílů a opatření výhledu
Cíl 1

Rozvoj sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3
Cíl 2

Zajištění služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním
Zkvalitnění služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Zajištění odlehčovací služby
Rozvoj sociálních služeb pro seniory

Opatření 2.1
Opatření 2.2
Opatření 2.3

Rozšíření terénních sociálních služeb pro seniory
Rozšíření pobytových sociálních služeb pro seniory
Zajištění pobytové sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit pro osoby v krizi

Cíl 3
Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3

Rozšíření a přesun noclehárny
Vznik krizového bytu
Funkční a dosažitelné právní poradenství v oblasti sepisování
insolvenčních návrhů
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Seznam použitých zkratek
CVA

Centrum volnočasových aktivit

ČSÚ

Český statistický úřad

DPS

Domy s pečovatelskou službou

DZU

Domy zvláštního určení

EU

Evropská unie

KP

komunitní plán

KPSS

komunitní plánování sociálních služeb

MMH

Magistrát města Havířova

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSK

Moravskoslezský kraj

MZ

Ministerstvo zdravotnictví

NL

návykové látky

NNO

Nestátní neziskové organizace

NsP

Nemocnice s poliklinikou

NZDM

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

OPZ

oprávněná provozní ztráta

OSPOD

oddělení sociálně-právní ochrany dětí

PO

příspěvkové organizace města

PS

pracovní skupina

RMH

Rada města Havířova

SmH

Statutární město Havířov

SF EU

strukturální fondy Evropské unie

SsmH

Sociální služby města Havířova

SŠ

střední škola

SWOT

Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats

ÚP

Úřad práce

VŠ

vysoká škola

ZMH

Zastupitelstvo města Havířova

ZPCO

Zpráva o plnění cílů a opatření

Zásady

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

ZŠ

základní škola
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PŘÍLOHY
Příloha 1 Základní listina komunitního plánování

Č. j.: OPS/ 47611/2014
Počet listů dokumentu: 4
Počet příloh: 0
Zn.: ZS/14/ZMH/2014

Základní listina komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících
aktivit na území statutárního města Havířova
čl. I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Základní listina komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS)
a souvisejících aktivit na území statutárního města Havířova slouží k vymezení pravidel,
principů a hodnot, kterými se tento proces řídí.
2. Základní listina je veřejný dokument, ke kterému se závazně hlásí všichni účastníci
procesu KPSS.
čl. II
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ KPSS
1. KPSS
Metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby
odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Tato metoda se využívá
při tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb.
2. Plán rozvoje sociálních služeb
Výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území
a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem
je popis způsobu zpracování plánu, popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob,
kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie
zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob
sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování
sociálních služeb.
3. Sociální služby
Činnost
nebo
souhrn
činností
zajišťujících
pomoc
a podporu
osobám
za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Rozsah a forma
pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, dbát na dodržování základních lidských práv
a svobod, působit na osoby aktivně, posilovat a motivovat je k činnostem, které nezhoršují
jejich nepříznivou sociální situaci. Pomoc musí vycházet z potřeb osob, kterým je určena,
musí podporovat rozvoj samostatnosti a zabraňovat sociálnímu vyloučení. Sociální služby
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jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
4. Související aktivity
Zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť sociálních služeb vhodně
doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci byla
neúplná.
5. Účastníci komunitního plánování
Proces plánování je založen na principu partnerství a spolupráci v rámci komunity.
Účastníky procesu komunitního plánování ve městě Havířov se mohou stát všichni, kdo
se dobrovolně hlásí k principům KPSS a aktivně se podílí na jeho realizaci. Jsou to
zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti (princip
triády).
6. Působnost KPSS
Realizace KPSS a souvisejících aktivit probíhá na území statutárního města Havířova.
čl. III
PRINCIPY KPSS
1. Princip dohody
Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se přinejmenším tři strany,
tj. uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti.
Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy. Dohoda musí
být nejen o záměrech a cílech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených
aktivit.
2. Princip „Vše je veřejné“
KPSS se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou veřejně
dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování
jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu.
3. Princip rovnosti
Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy komunitního plánování
musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Každý
má právo starat se o věci veřejné a společné. Každý má právo se vyjádřit a právo mluvit.
4. Princip skutečných potřeb
Zahrnuje aktivní zjišťování skutečných (ne domnělých) potřeb všech zúčastněných stran.
5. Princip kompetence účastníků
V řízení KPSS musí být profesionalita, kompetentní lidé s jasnými zodpovědnostmi
a pozicí. Dobrá koordinace, mediace, koučování a řízení, stejně jako dovednosti budovat
týmy, projektově řídit a plánovat, vede k možnosti svobodně vyjádřit své názory a postoje,
otevírat diskuzi, umožňuje uzavírat dohody.
6. Princip cyklického opakování
Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky
opakují, je nutné se jimi opětovně zabývat a vyhodnocovat je na nové úrovni vývoje.
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7. Princip dosažitelnosti řešení
Komunitní plánování může být zaměřeno na jeden nebo více problémů
v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám,
přání lidí a lidským, finančním i materiálním zdrojům.
8. Princip přímé úměry
Kvalitně probíhající proces plánování je pro občany stejně přínosný jako výstup plánování
- vlastní plán. Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu.
čl. IV
CÍLE KPSS
1. Zajištění dostupnosti sociálních služeb občanům města Havířova.
2. Vytvoření kvalitní sítě sociálních služeb, která bude odpovídat aktuálním potřebám
komunity a bude pružně reagovat na změny potřeb.
3. Zajištění efektivního plánování sociálních služeb, s cílem co nejlépe využívat dostupné
zdroje.
4. Trvale a efektivně podporovat sociální služby a eliminovat nežádoucí sociální jevy.
čl. V
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KPSS
KPSS je proces, který má svou jasně definovanou organizační strukturu. Nejedná
se o strukturu neměnnou, ale lze ji v průběhu celého procesu upravovat v závislosti na obsahu
jednotlivých fází a podle aktuálních úkolů.
Role jednotlivých subjektů v procesu komunitního plánování:
1. Zastupitelstvo města Havířova a Rada města Havířova
Schvalovací orgány města, které deklarují politickou vůli aktivně se na procesu realizace
plánu podílet včetně vyjádření politické podpory celému procesu plánování sociálních
služeb.
2. Komise pro plánování sociálních služeb
Je iniciativním a poradním orgánem Rady města Havířova. Ve vztahu k procesu KPSS plní
řídící roli (řídící skupina). Komise projednává a připomínkuje výstupy celého procesu
komunitního plánování. Činnost komise se řídí jednacím řádem komisí a statutem.
3. Dotčené komise Rady města Havířova
Jsou iniciativními a poradními orgány Rady města Havířova. Projednávají
a připomínkují výstupy z komunitního plánování v oblastech týkajících se jejich činnosti
uvedené statutem komise.
4. Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova
Je garantem procesu KPSS a zodpovídá za zpracování koncepce rozvoje sociálních služeb
(komunitní plán), její následnou implementaci a evaluaci.
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5. Manažer sociálních služeb
Manažerem sociálních služeb je osoba pověřena Radou města Havířova, aby v procesu
komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově zastupovala město.
Koordinuje a metodicky řídí proces plánování sociálních služeb včetně vedení vedoucích
pracovních skupin. Zastupuje a hájí zájmy pracovních skupin v komisi. Zpracovává
komunitní plán.
6. Pracovní skupiny
V rámci organizační struktury je vytvořeno pět pracovních skupin v zastoupení zadavatelé
- zástupci města, poskytovatelé, uživatelé služeb a další subjekty. Pracovní skupiny jsou
v období zpracování komunitního plánu zodpovědné za definování problémových oblastí,
formulaci strategických cílů, priorit a opatření k jejich naplnění. V období realizace
komunitního plánu jsou pracovní skupiny zodpovědné za jeho postupnou implementaci
včetně monitoringu a evaluaci dosažených výsledků.
Činnost pracovních skupin se řídí společným jednacím řádem a společným organizačním
řádem.
7. Vedoucí pracovní skupiny
Osoba zvolená členy skupiny. Zodpovídá za činnost skupiny a její výstupy. Ze své činnosti
je odpovědná manažerovi sociálních služeb.
čl. VI
PROVÁDĚNÍ ZMĚN a DOPLŇOVÁNÍ ZÁKLADNÍ LISTINY
Návrh změn Základní listiny včetně zdůvodnění, může podat kterýkoli účastník komunitního
plánování. Změny a doplnění budou projednány v Komisi pro plánování sociálních služeb
a podléhají schválení Rady města Havířova a Zastupitelstva města Havířova.
čl. VII
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Základní listina KPSS a souvisejících aktivit na území statutárního města Havířova byla
projednána v pracovních skupinách komunitního plánování a v Komisi pro plánování
sociálních služeb. Byla schválena Zastupitelstvem města Havířova dne 23.6.2014 pod
č. usnesení 1196/26ZM/2014 bod 1.
Za Zastupitelstvo města Havířova:

Ing. Zdeněk Osmanczyk
primátor města
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Bc. Daniel Pawlas
náměstek primátor

Příloha 2 Organizační řád pracovních skupin

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit
statutárního města Havířova
Organizační řád pracovních skupin
I.

Úvodní ustanovení

1. Organizační řád (dále jen OŘ) je normou, která upravuje postavení pracovních skupin,
práva a povinnosti jejich členů.
2. OŘ je závazný pro všechny účastníky jednání pracovních skupin (dále jen PS).
3. OŘ včetně následných změn a dodatků navrhují členové PS a tento schvaluje Komise pro
plánování sociálních služeb (dále jen komise). O změnu nebo doplnění OŘ může také
požádat manažer sociálních služeb.
4. PS zřizuje komise (řídící skupina) na návrh manažera sociálních služeb.
5. Postavení a definice PS:
a) PS jsou základním článkem koordinace sociálních služeb na území města Havířova.
PS jsou vždy v dané oblasti složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb bez
ohledu na formu a zřizovatele, zástupců organizací návazných aktivit, uživatelů
sociálních služeb či návazných aktivit, zadavatele, zástupců institucí i široké
veřejnosti.
b) Vedoucí jednotlivých PS jsou jmenování Radou města Havířova po projednání
v komisi. Vedoucí pracovní skupiny odpovídá za výstupy PS.
6. PS zřizuje v případě potřeby pracovní podskupinu (podskupiny).
7. PS jsou ustanoveny pro oblasti služeb pro tyto cílové skupiny:
a) Děti, mládež a rodina
b) Osoby se zdravotním postižením
c) Senioři
d) Osoby ohrožené závislostmi
e) Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny
II.

Role pracovních skupin

1. Zastupují a hájí zájmy poskytovatelů, uživatelů a zadavatele v rámci rozvoje sociálních
služeb v příslušné oblasti.
2. Prosazují principy komunitního plánování sociálních služeb.
3. Zajišťují dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb
občanům města Havířova.
4. Podílejí se na zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb občanů města Havířova.
5. Jsou zapojeny do tvorby komunitního plánu sociálních služeb vždy na dané období.
6. Podílejí se na realizaci a vyhodnocení komunitního plánu sociálních služeb.
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7. V návaznosti na aktuální komunitní plán zpracovávají podklady pro rozvoj sociálních
služeb ve městě Havířově.
8. Podílejí se na propojování a spolupráci jednotlivých služeb i mezi jednotlivými oblastmi
sociálních služeb.
9. Zabývají se realizací společných akcí a aktivit podporujících uvedenou oblast.
10. Svou iniciativu, náměty a stanoviska realizují v jednotlivých oblastech služeb.
11. Členové PS mohou vznést podněty, připomínky, případně stížnosti k procesu komunitního
plánování a to vedoucímu PS, který je předkládá k projednání na nejbližším jednání PS.
12. Výstupy PS jsou doporučujícím dokumentem pro komisi.
13. Metodické vedení, řízení a kontrola úkolů PS a jejich vedoucích je v kompetenci
manažera sociálních služeb, který zastupuje a hájí zájmy PS v komisi.
14. Město Havířov poskytuje PS prostřednictvím manažera sociálních služeb potřebnou
součinnost nezbytnou pro její činnost.
III.

Organizační struktura

1. PS je tvořena členy a vedoucím, kterého ze svého středu navrhují členové PS
nadpoloviční většinou všech svých hlasů. Vedoucí PS si zvolí svého zástupce. V případě
závažného a opakovaného neplnění povinností, může být vedoucí PS odvolán Radou
města Havířova na návrh komise. Vedoucí PS může kdykoliv oznámit rezignaci na svou
funkci. Své rozhodnutí oznámí na jednání PS.
2. Úkolem vedoucího pracovní skupiny je svolávat jednání PS, řídit jejich průběh, pořizovat
zápisy z jednání a kontrolovat plnění úkolů členů skupiny.
3. Jednání PS se řídí jednacím řádem pracovních skupin.
4. Členství v PS je dobrovolné, jednotlivé PS jsou otevřené pro všechny, kteří se chtějí
podílet na rozhodování a poskytování sociálních služeb ve městě Havířově.
5. Členství vzniká za těchto podmínek:
a) na základě písemné přihlášky zájemce,
b) schválením členství manažerem sociálních služeb a členy PS,
c) vyjádřením souhlasu s organizačním a jednacím řádem.
6. Členství zaniká za těchto podmínek:
a) vystoupením člena z PS oznámením vedoucímu pracovní skupiny nebo manažeru
sociálních služeb,
b) opakovanou neomluvenou neúčastí člena na třech po sobě jdoucích setkáních PS.
7. Členové mohou v případě nemožnosti zúčastnit se jednání PS určit svého zástupce, který
v rámci zástupu na daném jednání uplatňuje práva a povinnosti stálého člena skupiny.
Případné delegování oznámí vedoucímu pracovní skupiny nejpozději den před jednáním
PS.
8. Členem PS mohou být i zástupci poskytovatelských subjektů se sídlem v jiných obcích.
Podmínkou je, že mají zařízení sociálních služeb na území města Havířova (případně ve
správním obvodu města Havířova) nebo poskytují terénní sociální služby či jiné aktivity
na území města Havířova (případně ve správním obvodu města Havířova) nebo občanům
města Havířova v případě služeb ambulantních.
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IV.

Závěrečné ustanovení

Změny a doplnění organizačního řádu pracovních skupin podléhají schválení komise.
O změnu nebo doplnění může požádat komise, členové PS a manažer sociálních služeb.
Tento organizační řád pracovních skupin nabývá účinnosti schválením „Komise pro
plánování sociálních služeb“ dne 18. 6. 2019
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Příloha 3 Jednací řád pracovních skupin

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit
statutárního města Havířova
Jednací řád pracovních skupin
I.

Úvodní ustanovení

1. Jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb (dále JŘ) je
vnitřním předpisem, který upravuje činnost pracovních skupin komunitního plánování
sociálních služeb (dále jen PS).
II.

Svolání jednání pracovní skupiny

1. Jednání PS se koná dle potřeby v závislosti na fázi procesu komunitního plánování
(nejméně však 4x ročně).
2. Jednání PS svolává vedoucí pracovní skupiny a to písemně, telefonicky nebo
elektronickou poštou po domluvě s manažerkou sociálních služeb. Členové PS musí být
pozváni nejpozději 10 dní před jednáním.
3. Vedoucí PS svolá jednání vždy, požádá-li o to nejméně jedna polovina členů PS, manažer
sociálních služeb nebo Komise pro plánování sociálních služeb (dále jen komise).
4. Vedoucí pracovní skupiny v součinnosti s manažerem sociálních služeb navrhuje program
jednání PS a členové PS jsou s tímto programem v pozvánce předem seznámeni.
III.

Průběh jednání pracovních skupin

1. Jednání PS je neveřejné.
2. Jednání vede vedoucí pracovní skupiny. Není-li přítomen vedoucí pracovní skupiny, řídí
jednání jeho zástupce, popřípadě manažer sociálních služeb.
3. Jednání PS se mohou účastnit členové PS, manažer sociálních služeb, zástupci zadavatele
a přizvaní hosté. V případě, že některý z členů PS chce přizvat hosta k jednání PS,
uvědomí o této skutečnosti vedoucího PS nejpozději den před jednáním PS.
4. Jednání pracovní skupiny se řídí programem, který je v úvodu jednání schválen členy PS.
5. Členové PS mohou vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným materiálům,
uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů a navrhovat řešení.
6. Z jednání PS pořizuje vedoucí skupiny zápis, v němž je uvedeno datum, čas a místo
jednání, program jednání, jmenný seznam přítomných členů a hostů. Součástí zápisu jsou
přijatá usnesení, stanoviska, náměty nebo doporučení, výsledky hlasování, přidělené úkoly
a prezenční listina přítomných členů a hostů. Usnesení PS jsou závazná pro všechny její
členy.
7. Vedoucí pracovní skupiny, případně zástupce, zasílá písemný zápis z jednání všem
členům PS do 15 dnů elektronicky nebo poštou. Podepsaný zápis v písemné podobě předá
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manažerovi sociálních služeb včetně originálu prezenční listiny. Zápis podepisuje ten, kdo
jednání řídil.
8. Zápisy z jednání jsou k dispozici k nahlédnutí u manažera sociálních služeb.
V elektronické podobě jsou zveřejněny na webových stránkách.
IV.

Rozhodování v pracovní skupině

1. Členové PS rozhodují na základě souhlasného rozhodnutí – konsensu všech zúčastněných.
Rozhodování konsensem je prvořadným postupem.
2. Pokud není konsensu dosaženo, může v těchto případech PS rozhodnout i hlasováním.
Manažer sociálních služeb, zástupci zadavatele a přizvaní hosté mají pouze hlas poradní.
3. Každý člen PS má právo hlasovat. Nastane-li situace, kdy počet zástupců 1 organizace
převýší počet nadpoloviční většiny všech členů PS, má každá organizace, která je
v pracovní skupině zastoupena při hlasování, pouze jeden hlas. Členové PS z téže
organizace utváří tento hlas formou konsensu nebo hlasováním.
4. Pro hlasování platí následující pravidla:
a) PS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů,
b) stanoviska, náměty nebo doporučení PS jsou platná, pokud pro ně hlasovala
nadpoloviční většina přítomných členů,
c) při rovnosti hlasů nejsou stanoviska, náměty nebo doporučení přijata,
d) není-li PS usnášeníschopná, může vedoucí pracovní skupiny rozhodnout o době
a místě opakování jednání. Je povinen o tom vyrozumět všechny členy PS
v přiměřeném časovém předstihu. Není-li PS usnášeníschopná, může jednání
pokračovat, nelze však přijmout žádná stanoviska, náměty nebo doporučení.
V.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplnění jednacího řádu pracovních skupin podléhají schválení komise. O změnu
nebo doplnění může požádat komise, členové PS a manažer sociálních služeb.
Tento jednací řád pracovních skupin nabývá účinnosti schválením „Komise pro plánování
sociálních služeb“ dne 18. 6. 2019.
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Sociální služby spadající do sítě sociálních služeb statutárního města
Havířova
Sociální služby města Havířova
 Odborné sociální poradenství pro seniory (odborné sociální poradenství-3585560
 Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odborné sociální poradenství-1406016)
 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (odborné sociální poradenství3721364)
 Poradenské centrum Khamoro (odborné sociální poradenství-8199869)
 Pečovatelská služba (pečovatelská služba-9753468)
 Denní a pobytové služby pro seniory – Respitní péče (odlehčovací služby-3982387)
 Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odlehčovací služby-9419566)
 Denní a pobytové služby pro seniory – Denní stacionář (denní stacionáře-1180280)
 Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (raná péče-1676477)
 Linka důvěry (telefonická krizová pomoc-8089658)
 Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi (kontaktní centra8008943)
 Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová denní centra6422385)
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi-5509869)
 Poradenské centrum Khamoro (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi5218079)
 Poradenské centrum Khamoro (terénní programy-3645646)
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
 Denní stacionář (denní stacionáře-4039646)
 MIKADO (denní stacionáře-9876569)
 Stacionář Lípová (denní stacionáře-5447282)
 Chráněné bydlení (chráněné bydlení-9250237)
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
 Domov seniorů Havířov (domovy pro seniory-9134461)
 Domov seniorů Havířov (domovy pro seniory-4227258)
 Domov seniorů Havířov (domovy se zvláštním režimem-2621319)
Slezská diakonie
 PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství (odborné sociální
poradenství-1443002)
 OBČANSKÁ PORADNA Havířov, odborné sociální poradenství (odborné sociální
poradenství-5881200)
 INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov (intervenční centra-7219229)
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Armáda spásy v České republice, z. s.
 Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov (azylové domy-1201512)
 Armáda spásy, Noclehárna pro muže Havířov (noclehárny-4502063)
 Armáda spásy, Terénní programy Havířov (terénní programy-9888745)
 Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi Havířov, azylový dům (azylové domy1100631)
 Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov (nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež-1461792)
 Armáda spásy, Dům pod svahem Havířov (služby následné péče-5069181)
 Armáda spásy, Vyhlídka Havířov (služby následné péče-4023688)
 Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Havířov (sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi-4978534)
 Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov-Město (sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením-9583580)
 Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov (terénní programy-3730898)
Charita Český Těšín
 Charitní centrum pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením-3415571)
Občanské sdružení Heřmánek
 Dům na půli cesty Heřmánek – startovací byt 2 (domy na půl cesty-5295050)
Benjamín, příspěvková organizace (krajské zařízení)
 Benjamín, příspěvková organizace (domovy pro osoby se zdr.postižením-4878366)
Don Bosko Havířov o.p.s.
 Klub Přístav (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež-9773079)
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