Analýza poskytovatelů
sociálních služeb
STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 2019
Analýza poskytovatelů byla zpracována v rámci přípravy nového
komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního
města Havířova.
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Komunitní
plánování dodržuje
principy triády,
rovnosti,
skutečných potřeb,
dohody,
dosažitelnosti
řešení, cyklického
opakování
a kompetence
účastníků

Úvod
Úvod
Analýza poskytovatelů sociálních služeb byla zpracována v rámci
projektu „Zpracování strategických dokumentů SMH“, reg. č. projektu
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365, a klíčové aktivity Aktualizace
Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit
statutárního města Havířova na období 2020-2024.
Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřuje na problematiku
sociální integrace na území města Havířova. Smyslem projektu
je zavést efektivní proces plánování rozvoje sociálních služeb.
Prvním krokem k dosažení tohoto cíle je zmapování aktuálního stavu
v oblasti poskytování sociálních služeb prostřednictvím podrobné
analýzy poskytovatelů, kteří poskytují sociální služby na území města.

Předmět a cíl analýzy
Cílem analýzy bylo především zjistit:












základní údaje o poskytovatelích: sídlo, kontaktní údaje,
právní formu,
zaměření činnosti – typy poskytovaných služeb a jejich popis,
cílovou skupinu uživatelů služeb,
počet uživatelů jednotlivých služeb,
kapacitu pro přijetí dalších uživatelů, plánovanou kapacitu,
identifikování problematických oblastí, chybějících článků péče,
financování,
rizika,
rozvojové aktivity,
problematické oblasti poskytování služeb.
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Metodika sběru dat

Metodika sběru dat
Sběr dat pro analýzu poskytovatelů služeb byl proveden prostřednictvím dotazníků, které
byly všem známým poskytovatelům sociálních služeb rozeslány v elektronické podobě,
a následných strukturovaných rozhovorů.
Hlavním výchozím zdrojem informací o poskytovatelích služeb byl seznam organizací
poskytnutý odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova.
Kritériem pro výběr subjektů, které budou do analýzy zahrnuty, bylo poskytování sociálních
služeb podle typologie MPSV a působnost na území města Havířova. Dotazníky byly
rozesílány v průběhu prosince 2018 až února 2019.
Po vyplnění dotazníku byl s 12 poskytovateli ještě proveden osobní strukturovaný rozhovor
sloužící k ujasnění získaných informací a zjišťování dalších podrobností a jejich názorů.
Zapojení všech poskytovatelů do procesu komunitního plánování sociálních služeb je ve své
podstatě dobrovolné a poskytnutí všech detailních informací záleželo na jejich rozhodnutí
a dobré vůli.
Zjištěná data, jejichž většina byla zpracována souhrnně, slouží jako podklad k vytvoření
celkového pohledu na aktuální stav systému sociálních služeb v Havířově.
Strukturované rozhovory byly prováděny anonymně.
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Seznam poskytovatelů sociálních služeb
Na území města Havířova se nachází celkem 12 poskytovatelů sociálních služeb, zajišťující
celkem 45 služeb.
Na základě dohody se zřizovatelem nebyly oslovovány návazné aktivity.
Dotazník rovněž nevyplnilo soukromé zařízení Komplexní domácí péče Hestia s.r.o.
a SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s.
Tabulka 1: Seznam poskytovatelů sociálních služeb na území města Havířova
Poskytovatel
Sociální služby města Havířova

Počet

15

Odborné sociální poradenství pro seniory (odborné sociální poradenství-3585560)
Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odborné sociální poradenství1406016)
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)
Centrum drogové pomoci (kontaktní centra-8008943)
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 dětmi-5218079)
Poradenské centrum Khamoro (terénní programy-3645646)
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

4

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)

3
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Slezská diakonie

3

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.

10

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.

2

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (pečovatelská služba-5234053)
Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (odlehčovací služby-8777696)
Charita Český Těšín

2

Charitní centrum pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením-3415571)
Charitní středisko sociální rehabilitace – startovací byt (sociální rehabilitace1848801)
SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s.

3

SENECURA SENIORCENTRUM HAVÍŘOV (domovy pro seniory-7302992)
SENECURA SENIORCENTRUM HAVÍŘOV (domovy se zvláštním režimem-4127002)
Občanské sdružení Heřmánek

1

Dům na půli cesty Heřmánek – startovací byt 2 (domy na půl cesty-5295050)
Benjamín, příspěvková organizace

1
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Benjamín, příspěvková organizace (domovy pro osoby se zdravotním postižením4878366)
Spolek PORTAVITA

1

Cesta k domovu (terénní programy-5065877)
Don Bosko Havířov o.p.s.

1

Klub Přístav (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež-9773079)
Celkem sociálních služeb

45

Nejvíce sociálních služeb poskytuje příspěvková organizace města, a to Sociální služby města
Havířova zajišťující 15 služeb. Druhým největším poskytovatelem služeb ve městě je Armáda
spásy v České republice, z.s.
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Druhy poskytovaných sociálních služeb
Následující údaje vypovídají především o zastoupení těch typů sociálních
služeb v Havířově, které jako takové definuje typologie MPSV.
Především poskytování těchto služeb bylo kritériem výběru
poskytovatelů zahrnutých do této analýzy.
Z tabulky je zároveň patrné, které sociální služby v Havířově nejsou
zastoupeny.

Tabulka 2: Druhy poskytovaných sociálních služeb v Havířově
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
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

Počet
6
16
2
3
4
1
3
2
1
23
1
1
2
1
1
1
1
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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 (startovací byt)
Celkem sociálních služeb

2
1
2
3
2
4
1
45

Další organizace poskytující terénní a ambulantní sociální služby na území města, ale nemají
v Havířově své zařízení.
Tabulka 3: Seznam poskytovatelů sociálních služeb z jiných měst
Název organizace
1. Podané ruce - osobní asistence
2. Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava
3. Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.
4. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Druh služby
osobní asistence
raná péče
tlumočnické služby
raná péče
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Cílové skupiny
Komunitní plánování ve městě se zaměřuje na tyto cílové skupiny:
 Děti, mládež a rodina
 Občané se zdravotním postižením (nově Osoby se zdravotním postižením)
 Senioři
 Občané ohroženi drogou (nově Osoby ohrožené závislostmi)
 Občané v přechodné krizi a etnické menšiny (nově Osoby v přechodné krizi a etnické
menšiny)
Služby pro jednotlivé cílové skupiny se (stejně jako v jiných městech) vzájemně prolínají.
Je tedy bezpředmětné rozdělovat služby podle cílových skupin, neboť v některých případech
by se služby opakovaly.
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Výstupy dotazníkového šetření
V rámci dotazníkového šetření byli osloveni všichni poskytovatelé sociálních služeb.
Celkový počet vyplněných dotazníků byl 40.
Při vyhodnocování dotazníku jsme se věnovali primárně těmto oblastem:
1. Zdroje financování
2. Finanční prostředky dle zdrojů
3. Rizika
4. Plány do budoucnosti – rozšíření služby
5. Vznik nové služby
6. Srovnání počtu klientů 2017/2018
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Zdroje financování
Největším poskytovatelem finančních prostředků pro jednotlivé služby je Statutární město
Havířov a MPSV. Následuje Moravskoslezský kraj.
Tabulka 4: Zdroje financování
Zdroje financování

Počet

MPSV
Statutární město Havířov
Moravskoslezský kraj
Úhrady uživatelů
Ostatní (nadace, nadační fondy, ÚP)
Dary
Vlastní zdroje
Zdravotní pojišťovny
Vlastní činnost
Příspěvek na péči
Jiná města/kraje

25
25
18
12
8
6
5
4
3
3
2

Graf 1: Zdroje financování
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Finanční prostředky dle zdrojů
Jak je z níže uvedené tabulky zřejmé, největším poskytovatelem finančních prostředků
je MPSV, příspěvky uživatelů, dále Statutární město Havířov, Moravskoslezský kraj.
Celkem bylo za rok 2017 investováno z různých zdrojů do sociálních služeb ve městě
Havířově cca 179 655 398,- Kč.
Někteří poskytovatelé uváděli do dotací i zdroje z MSK a SMH.
Úhrady uživatelů jsou především u pobytových služeb.
Nebylo možno přesně definovat, zda ostatní dotace od soukromých poskytovatelů
jsou zahrnuty v darech, nebo v ostatních. i pokud bychom tyto částky sečetli, je zřejmé,
že z ostatních zdrojů (primárně soukromých) jsou služby financovány velmi malým
procentem.
Z hlediska vícezdrojového financování je možné tuto oblast do budoucna posílit.
Z hlediska všech zdrojů financování a dotací ze strany SMH, činí podíl SMH 21%.
Tabulka 5: Finanční prostředky dle zdrojů v Kč
Zdroj financování
MPSV
Úhrady uživatelů
Statutární město Havířov
Moravskoslezský kraj
Příspěvek na péči
Zdravotní pojišťovny
Ostatní
Dary
Jiná města/kraje
Vlastní činnost
Vlastní zdroje
Celkem

Částka v Kč
59 943 000
42 722 693
37 328 824
14 551 171
13 923 220
8 367 918
1 326 000
954 709
393 000
109 938
34 925
179 655 398
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Graf 2: Financování dle zdrojů
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Rizika
V každé sociální službě jsou rozdílná rizika. Přesto je uvádíme tak, jak je definovali jednotliví
poskytovatelé.
Tabulka 6: Rizika poskytování sociálních služeb
 Nedostupné následné bydlení pro klienty,
 Prudké zvýšení nezaměstnanosti v regionu,
 Riziko bezdoplatkové zóny na Šumbarku,
 Neobsazenost tréninkových bytů z důvodu čekání na ukončení základního
programu,
 Změna přístupu společnosti vlastnící tréninkové byty,
 Havarijní stav příjezdové komunikace k objektu služby,
 Zvýšená četnost předčasných odchodů z programu.
Dokumentujeme stále zvyšující se závislost klientů na péči, což plně odpovídá charakteru
zařízení, a také cílové skupině – osobám s demencí. Uvedená skutečnost zvyšuje nároky
na odbornou péči a specifický přístup ke klientům s demencí.
Problémem je umísťování klientů do jiných zařízení, kdy už zdravotní stav klienta
neumožňuje dále navštěvovat denní stacionář, rodiny však reagují často pozdě.
S klienty denního stacionáře se musí pracovat individuálně a s akcentem na bezpečnost
služby a znalost životní situace klienta, jeho návyků a nutných životních stereotypů, nároky na výkon práce pracovníků v přímé péči se tak neustále zvyšují.
Zvýšená náročnost poskytované péče pro PSS i pro sociální pracovníky je způsobena
z níže uvedených důvodů a současně důvody možného ohrožení klientely v případě nezajištění adekvátní péče na území našeho města:
 Nárůst počtu osob nad 80 let (riziko zvyšující se závislosti klientů na poskytované
službě).
 Osamělí klienti, 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 (nejsou schopni adekvátně vyhodnocovat své potřeby), objevují se i potíže se spoluprací s těmito klienty. S tím související
i nedostatek psychiatrů.
 Nárůst počtu osob, kde je poskytována péče za účasti pracovníků OSV (klienti významně ohrožení sociálním vyloučením a nepříznivou sociální situací – nezvládání
základních návyků – z důvodu změny zdravotního stavu či jejich absencí v průběhu
života, nebo vlivem životní změny).
 Nárůst počtu klientů, kde je nastaven dlouhodobý proces realizace změny.
 Zvyšuje se i počet klientů, kteří ve službě dožívají a jsou v zajištění životních úkonů
zcela nebo částečně odkázáni na druhou osobu.
 Převaha provádění zejména úkonů osobní péče (blíže v oddílu kapacita služby).
 Nepřipravenost rodin na stáří.
 Žádoucí rozvoj služby významně ohrožuje i nedostatek finančních zdrojů na krytí
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Rizika

stávajících potřeb služby i jejího rozšíření.
 Službu taktéž může výrazně ohrozit nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
 Omezení finančních zdrojů.
Jedním z hlavních rizik je financování služby. Jelikož nejsme zařazeni do krajské sítě
poskytovatelů sociálních služeb (podali jsme opětovnou žádost o podporu Města
Havířova), závisí naše příjmy na ochotě dárců, případně dalších možnostech dotací
a grantů. Neméně významným faktorem při poskytování naší služby je také legislativa,
zejména skutečnost, že stále není přijatý zákon o sociálním bydlení a příprava tohoto
zákona se neustále odkládá. Zároveň panuje nejistota, jak nový zákon sociální bydlení
bude definovat a zda v tomto systému budeme moci být zapojeni jako nestátní nezisková
organizace.
Finanční a personální poddimenzování služby (chybí vedoucí, údržbář).
Náročnost administrativy zejména pro klienty služby.
 Zvyšuje se počet anonymních žadatelů (jednorázový kontakt), kdy žadatelé
potřebují získat zejména orientaci v systému sociální péče
 Nepřipravenost rodin na stáří
 Službu taktéž může výrazně ohrozit nedostatek kvalifikovaných pracovníků
 V roce 2017 jsme se potýkali s velkým počtem neuspokojených žadatelů, z důvodů
nízké kapacity služby
 Nízká kapacita stávající služby
 Chybějící další služba podobného typu na území města Havířova
 Vysoký počet „Žádostí“, z toho plynoucí vysoký počet neuspokojených zájemců
 Dostupnost návykových látek (cena)
 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
 Skryté záškoláctví
 Narůstající administrativa
 Každoroční nejistota získávání finančních prostředků na provoz
 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
 Nepopulární cílová skupina
 Rostoucí počet zadlužených rodin i jednotlivců
 Změny v legislativě
 Vznik bezdoplatkových zón
 Příliv sociálně slabších rodin
Ve městě Havířově je stále nedostatek možností následného sociálního bydlení pro osoby
bez přístřeší. Stávající služby jako Prevence Bezdomovectví, Spolek PORTAVITA disponují
velmi malým množstvím bytů. Poptávka po těchto službách velice převyšuje nabídku.
Osoby bez přístřeší jsou často velmi zadluženy, což jim znemožňuje využít těchto
následných služeb sociálního bydlení. Spolu se stárnoucími a zdravotně handicapovanými
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bezdomovci se proto neustále vracejí nebo jsou dlouhodobými klienty služeb noclehárna
a azylový dům. Z uvedených důvodů bývá kapacita těchto služeb často obsazena. Někteří
bezdomovci nemají zájem o změnu, jsou i takoví, kteří nikdy nebydleli jinak, než na ulici.
Stárnoucí bezdomovci, kteří začínají mít zdravotní problémy, nebo jsou závislí
na návykových látkách, nejsou schopni bydlet samostatně. Stávají se také dlouhodobými
klienty pobytových služeb pro osoby bez přístřeší, jelikož pro ně není dostupná následná
pobytová služba. Pomoc lidem bez domova je potřebná, ale vždy je spojena s velkou
zátěží pro okolí. Vhodné je také posílit služby terénními pracovníky, kteří by byli
v intenzivnějším kontaktu s klienty v jejich přirozeném prostředí a mohli by je nasměrovat
k poskytovatelům sociálních a návazných služeb a snažili se tuto zátěž společně
minimalizovat. Lidem bez domova je potřeba ukázat cestu a více je zapojit do veřejného
života (např. zprostředkování práce a zapojení do úklidu města apod.).
 Změna legislativy, financování – udržitelnost výše financování
 Nedostatek míst v domovech pro seniory
 Stárnutí populace
 Spolupráce s rodinnými příslušníky
 Neukotvení v zákoně
 Rušení ubytoven
 Zadluženost lidí
 Financování
 (NE)dobrovolní klienti – uživateli je nejčastěji OSPOD či jinou doprovodnou
organizací důrazně doporučena spolupráce se SASRD, samotný uživatel svůj
problém nevnímá nebo nechce řešit
 Pracovník nemá možnost ovlivnit např. dostupnost bydlení, postup ÚP X systém,
„historicky“ jsou pracovníci služby vnímáni jako doučovatelé – snaha vymanit se
Nepochopení rozdílu mezi sociální službou a volnočasovou aktivitou ze strany veřejnosti
a zájemců o službu.
 Problém umístit starší klienty do vhodnější služby
 Klienti čekající na noclehárnu – obtěžují uživatele Azylového domu
 Větší nárůst uživatelů závislých na návykových látkách a následné soužití
s uživateli
 Čekání uživatelů na noclehárnu - shromažďují se již od cca 15,00 hod.
Nedostatečná spolupráce a provázanost mezi resorty sociální oblasti, školství
a zdravotnictví – v kontextu péče o dítě a mladé lidi se zdravotním postižením.
Financování služby, kdy až do března aktuálního roku nevíme, v jaké výši nám bude
poskytnuta dotace, příp. zda bude ještě v průběhu roku dofinancování a v jaké výši.
Zákonné změny v oblasti platů a příplatků zaměstnanců, které jsou schvalovány
až koncem roku, kdy už je podána žádost o dotaci i projednán příspěvek zřizovatele.
Ačkoliv se zvyšují důchody, nemění se úhradová vyhláška, která by umožnila navýšit
úhrady za pobyt a stravu uživatelům.
Financování – nízké mzdy, byrokracie, nevyjasněná legislativa, politická situace.
Financování, nejistota, omezená možnost plánovat, neodpovídající ohodnocení
pracovníků, „konkurence“ v podobě ubytoven, nízká motivace klientů k získání a udržení
si práce (plynoucí mj. z nastavení sociálního systému státu).
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Tabulka 7: Nejčastěji uváděná rizika poskytování sociálních služeb
Legislativa
Změna zákona o sociálních službách (zahrnutí některých služeb, sloučení apod.), bezdoplatková zóna na Šumbarku.
Zvýšená administrativní zátěž.
Financování služeb
Zařazení do krajské sítě sociálních služeb, zvyšující
se náročnost
pro
poskytovatele
služeb
vzhledem
k rostoucímu věku klientů, nutnost navýšení sociálních pracovníků, rekonstrukce budov, nejistota ve financování.
Klienti
Stárnoucí klientela (často na 80 let), s tím související zvýšené
nároky na pracovníky. „Nepopulární“ cílová skupina
(dehonestace některých cílových skupin). Rostoucí počet
osob s demencí. Nárůst osob se závislostmi.
Kapacita
Personální kapacita – viz stárnutí populace, kapacita domovů
pro seniory, nárůst klientů v pobytových službách.
Prostory
Nedostatečné či do budoucna nedostatečné prostory
pro zajištění služeb.
Společenské
Rodinní pečovatelé a jejich nároky na zajištění služeb, rozdílné vnímání potřeb uživatelů.
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Plány do budoucnosti – rozšíření služby
Na tuto otázku odpovědělo 13 respondentů.
Jednotlivé odpovědi jsme pro přehlednost vložili do tabulky.
Tabulka 8: Plány do budoucnosti – rozšíření služby
Služba/poskytovatel
Návrh
Potřeby
Služby následné péče Adiktologická poradna
Armáda spásy v České
republice, z.s.
Dům pod Svahem
Terénní program
Rozšíření kapacity stávající Zvýšit úvazky a zároveň personálSpolek PORTAVITA
služby.
ně posílit tým poskytující sociální
práci. S tím souvisí potřeba zařazení do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb a mít možnost získat finanční prostředky
od města i kraje na pokrytí nákladů spojených s poskytováním
sociální služby.
Denní stacionáře
Rozšíření počtu personálu S ohledem na nárůst počtu klienSociální služby města
o 1-2 úvazky dle potřeb kli- tely na Denním stacionáři a jejich
Havířova
entů.
další vývoj je nezbytné zajistit
k dané poptávce po službách
i po-čet pracovníků, abychom
mohli služby poskytovat flexibilně a včas dle potřeb klientů.
Předpokladem pro realizaci služeb je tedy dostatečný počet
pracovníků přímé péče.
Nízkoprahové zařízení Zvýšení
věkové
hranice Máme zanalyzované určité lokapro děti a mládež
NZDM do 19 let
lity.
Armáda spásy v České Terénní program pro děti
republice, z.s.
a mládež od 6 do 19 let
Pečovatelská služba
Rozšíření kapacity služby ve Úkony přímé péče jsou využívány
Sociální služby města
vazbě na postupný již doku- skutečně osobami odkázanými
Havířova
mentovaný nárůst poptávky. na pomoc druhé osoby.
Předpokládaný nárůst počtu Rodiny s rodinným pečujícím
pracovních sil 1-2 pracov- v seniorském věku, či pracující
níci/ročně.
dítě, kteří nejsou schopni zabezpečit právě daný typ úkonů.
Chráněné bydlení
Potřebovali bychom rozšířit Potřeby - nutnost zřídit další
SANTÉ – centrum
již stávající sociální službu typy sociální služby. Zájem máme
ambulantních
chráněné bydlení o další pro- jak z řad havířovské veřejnosti,
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a pobytových
sociálních služeb

Kontaktní centrum
Sociální služby města
Havířova

Dům pro matky
s dětmi
Armáda spásy v České
republice, z.s.
Terénní program
Armáda spásy v České
republice, z.s.
Domov se zvláštním
režimem
Domov pro seniory
Luna

NZDM Přístav
Don Bosko Havířov
o.p.s.
Denní stacionář

story (např. získat od města
další bytové jednotky, nebo prostory bývalých jeslí, či
MŠ).
Rozšíření terénní služby
o sociálního pracovníka.
Vznik adiktologické poradny
s ambulantním programem
pro uživatele látkových a nelátkových závislostí s důrazem na motivační program,
skupinovou terapii a intenzivnější práci s rodinou.

tak od našich klientů a jejich opatrovníků. Vysoký počet „Žádostí“
bohužel nejsme schopni vyhovět
žadatelům.
Poskytování odborného sociálního poradenství, sociální práce,
doprovody a vyřizování na úřady
(ÚP), k lékařům apod.

1-2 pokoje uzpůsobit pro ro- Nerozdělovat rodiny
diny

Rozšíření kapacity

Finance

Rozšíření služby Domova Aktuálně vedeno 78 žádostí o pose zvláštním režimem
skytnutí sociální služby. Tento
počet má akcelerující tendence.
Rozšíření kapacity dle navr- V současné době je evidováno
hované rekonstrukce stře- 619 žádostí o poskytnutí sociální
diska Luna na počet 216 uži- služby Domov pro seniory. Z této
vatelů.
skutečnosti vyplývá požadavek
na zvýšení kapacity nebo zřízení
nové služby.
Rozšířit naše zařízení
o detašované pracoviště i na
Havířov - Šumbark
Rozšíření kapacity denního Větší prostory.
stacionáře.
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Vznik nové služby
Na tuto otázku odpovědělo 19 respondentů.
Ve většině případů se jednalo o služby či související aktivity v rámci realizace dané služby.
Často se objevovaly prostory, které nevyhovují nebo jsou pro službu nedostačující.
V samostatných tabulkách uvádíme odpovědi, které byly delší. V přehledové tabulce pak jsou
zjednodušené formulace.

Služby sociální péče
Pečovatelská služba
Tabulka 9: Pečovatelská služba, Sociální služby města Havířova
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
Již od roku 2013 dochází k postupnému nárůstu počtu vykázaných hodin péče. Současně
dochází ke zvýšení počtu pracovníků a tento trend je s ohledem na níže uvedené požadavky klientely stávající i potencionální nezbytné nadále naplňovat. Současné sociodemografické prognózy uvedený fakt podporují.
Úkony přímé péče:
V případě úkonů přímé péče dochází v meziročním porovnání ke stabilizaci počtu klientů,
kteří využívají jednotlivé úkony pečovatelské služby. Současně však dochází k výraznému
meziročnímu nárůstu počtu hodin vykázané péče.
Patrné jsou časté změny ve struktuře poskytované péče u jednotlivých klientů (péče tedy
flexibilně reaguje na aktuální potřeby klientů).
Za sledované období vykázala Pečovatelská služba 17643 hodin realizované péče
a spolupráce (úkon je poskytován za účasti druhého pracovníka) proběhla v počtu
842 hodin. Což významně zvyšuje nároky na rozšíření personální základny. K potřebám
klientů je nadále přistupováno individuálně s možností navýšení návštěv na až 5x denně.
Stále se zvyšují počty úkonů u klientů PS, které potřebují spolupráci dvou pracovníků PS,
jedná se převážně o zcela závislé osoby na péči.
Nejvíce frekventovaným úkonem je pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
následuje pečovatelská návštěva v délce trvání 30 minut (náplň úkonu: zajištění hygieny,
pomoc při oblékání, veškerá příprava a podání jídla a pití, dohled nad podáním léků,
pomoc při použití WC, výměna pleny, péče o kůži, mytí nádobí, vynášení odpadků), pomoc
a podpora při podání oběda a příprava a podání jídla a pití. Jedná se tedy o úkony,
kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby.
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Odlehčovací služby
Tabulka 10: Odlehčovací služby, Sociální služby města Havířova
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
Domov pro seniory, sociální lůžka, gerontopsychiatrická služba.

Denní stacionáře
Tabulka 11: Denní stacionář, Sociální služby města Havířova
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
Již od roku 2013 dochází k postupnému nárůstu počtu vykázaných hodin péče.
Současně dochází ke zvýšení počtu pracovníků a tento trend je s ohledem na níže uvedené
požadavky klientely stávající i potencionální nezbytné nadále naplňovat.
Současné sociodemografické prognózy uvedený fakt podporují. Statistické ukazatele
dokládají nárůst klientské základny. Současně dochází k nárůstu počtu návštěv zejména u
klientů ve 3. a 4. stupni.
Tabulka 12: Denní stacionář, SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
Z kapacitních důvodů je služba nedostupná, z tohoto důvodu je potřebnost navýšení
kapacity. Stávající budova stacionáře nedovolí rozšíření kapacity, proto je nutné
rekonstrukce budovy „U Jeslí“.

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Tabulka 13: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Benjamín, příspěvková
organizace
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
DOZP pro dospělé, respitní péče pro děti, sociálně-terapeutické dílny pro osoby s nejvyšší
mírou podpory (DOZP).

Domov se zvláštním režimem
Tabulka 14: Domov se zvláštním režimem, Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
Od 1. 1. 2020 dojde k rozšíření služby Domova se zvláštním režimem na plnou kapacitní
možnost střediska Helios, tj. 86 lůžek. Cílovou skupinou budou osoby starší 65ti let
s diagnostikovanou lehkou, středně těžkou a těžkou demencí, Alzheimerovou chorobou.

Chráněné bydlení
Tabulka 15: Chráněné bydlení, SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
Pro tuto cílovou skupinu chybí na území města další typ pobytové služby např. „Domov
pro osoby se zdravotním postižením“ a „Odlehčovací služba“. Důležité při zajištění této
služby je bezbariérovost pro imobilní žadatele, kterou nejsme schopni zajistit.
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Služby sociální prevence
Azylové domy
Tabulka 16: Dům pro matky s dětmi, Armáda spásy v České republice, z.s.
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
Vím, že na území města chybí azylové služby pro samotné ženy, či celé rodiny (nevím, však
jaká je potřebnost).
Také zde chybí pobytová služby pro seniory s alkoholovou demencí, či jinými
onemocněními, kteří jsou lidé bez domova, nebo ohroženi bezdomovectvím (viz. Přístav
Ostrava-Kunčičky).
Armáda spásy je schopna tyto služby provozovat, avšak na základě požadavků ze strany
města.
Tabulka 17: Azylový dům pro muže, Armáda spásy v České republice, z.s.
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
V Havířově není domov pro nízkopříjmové seniory a pro seniory bez domova.
Jedná se o osoby, které mají často problém s alkoholem. Nepotřebují soustavnou
lékařskou pomoc, ale přesto jsou závislé na pomoci jiných osob a z těchto důvodů nejsou
schopny vzhledem ke svému stavu být uživateli azylového domu ani jiné sociální
nebo zdravotní služby.
Azylový dům pro osoby seniorského věku, které žijí rizikovým způsobem života.

Kontaktní centra
Tabulka 18: Kontaktní centrum, Sociální služby města Havířova
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
 Neexistence adiktologické poradny
 Nedostačující kapacita psychiatrické péče (nedostatek psychiatrů, dlouhé čekací lhůty,
nedostatek pedopsychiatrů)
 Nedostatečná kapacita Centra prevence
 Neexistence noclehárny a AD pro ženy
 Nedostatečná komunikace mezi sociální, zdravotní a školskou oblastí
 Chybí následné služby pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením ohrožené
závislostí
 Chybí pobytová služba pro matky s dětmi ohrožené závislostí

Intervenční centra
Tabulka 19: Intervenční centrum, Slezská diakonie
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby




chybí práce s násilnou osobou
chybí možnost ubytování ohrožené osoby po jejím rozhodnutí opustit byt, který obývá
s násilnou osobou – startovací byty, sociální byty, byty s regulovaným nájmem apod.
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Nízkoprahová denní centra
Tabulka 20: Nízkoprahové denní centrum, Sociální služby města Havířova
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
 Chybí domov pro nízkopříjmové seniory a pro seniory bez domova
 Nedostatečná kapacita pobytových sociálních služeb
 Chybí sociální bydlení (osoby, které potřebují doprovodný program)
 Chybí azylové domy pro rodiny
 Problém umístění osob v krizi na městskou ubytovnu – špatná spolupráce s ÚP ve věci
hmotné nouze
 Chybí AD pro ženy a noclehárna pro ženy
 Chybí zdravotní péče pro osoby bez přístřeší

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Tabulka 21: NZDM, Armáda spásy v České republice, z.s.
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
Chybí zde více nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a terénní program pro stejnou
cílovou skupinu. Havířov je jedno z mála měst, které má tak nízký počet NZDM a nemá
žádnou terénní službu pro děti a mládež.
Tabulka 22: NZDM, Don Bosko Havířov o.p.s.
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
Málo terénních služeb pro děti a mládež. Rozšířit NZDM klub Přístav o detašované
pracoviště na Havířov – Šumbark, avšak je třeba mít finance na zajištění provozu a
na pracovníky. Určitě je to v této lokalitě nutné a potřebné.

Sociálně aktivační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Tabulka 23: SAS pro seniory, Charita Český Těšín
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
Dlouhodobě vnímáme a řešíme potřeby cílové skupiny seniorů. Jedná se o pobytové
sociální služby domovy pro seniory v Českém Těšíně a Hnojníku a o terénní sociální služby
– pečovatelskou službu a osobní asistenci. V domovech pro seniory Charity Český Těšín
jsou umístěni občané města Havířova a průběžně evidujeme nové zájemce. Rovněž mezi
zájemci o terénní služby jsou občané města Havířova, zejména z okrajových částí, např.
Havířov – Prostřední Suchá. Rádi bychom v této věci intenzivněji spolupracovali s městem
Havířov.

Terénní programy
Tabulka 24: Terénní programy, Spolek PORTAVITA
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
Potřeba navýšení kapacity naší stávající sociální služby je dána zejména počtem
podnájemníků pobočného spolku Šumbarák, kteří jsou zařazeni do projektu Bydlení
s doprovodným sociálním programem. Vzhledem k naší omezené kapacitě doporučujeme
našim klientům možnost oslovit další sociální služby v okolí, ovšem takový způsob není
efektivní a většinou tuto příležitost klienti nevyužívají.

Str. 25

Vznik nové služby

Navýšení kapacity naší služby se týká všech dosavadních cílových skupin, tedy osob bez
přístřeší, rodin s dětmi i seniorů.
Dalším důvodem k navýšení kapacity je také rozšíření cílové skupiny o mladé dospělé,
opouštějící ústavní výchovu či náhradní rodinnou péči.
Tabulka 25: Terénní programy, Armáda spásy v České republice, z.s.
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
Navýšení kapacity stávající služby – vše závisí na zajištění finančních zdrojů.
Vznik nové služby řešící problematiku lidí, kteří nikdy nebudou schopni bydlet bez pomoci
sociální služby.

Odborné sociální poradenství
Tabulka 26: Občanská poradna, Slezská diakonie
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
Specializované poradenství pro insolvenční řízení.
Tabulka 27: Poradna pro rodinu, Slezská diakonie
Vznik nové sociální služby/navýšení kapacity stávající sociální služby
Psycholog, který by mohl reagovat okamžitě – dětský i pro dospělé.
Pro větší přehlednost jsme jednotlivé odpovědi zpracovali do přehledové tabulky
se zjednodušeným textem.
Nejčastěji se objevovaly požadavky na navýšení kapacity stávající služby (což, jak bylo
uvedeno výše, mělo být v rozvojových aktivitách samotné služby), dále další zařízení
podobného typu. Domovy pro seniory a dostačující psychiatrická péče se také objevila
několikrát, stejně jako Azylový dům pro ženy, případně rodiny.
Tabulka 28: Přehledová tabulka
Poskytovatel/služba
Spolek PORTAVITA
Terénní programy
Sociální služby města Havířova
Denní stacionář
Armáda spásy v České republice, z.s.
NZDM
Sociální služby města Havířova
Pečovatelská služba
SANTÉ - centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb
Chráněné bydlení
Charita Český Těšín
SAS pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Požadavek
Navýšení kapacity stávající sociální služby
Navýšení kapacity stávající sociální služby
Další nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Navýšení kapacity stávající sociální služby
„Domov pro osoby se zdravotním postižením“
„Odlehčovací služba“
Bezbariérovost pro imobilní žadatele
Pobytové sociální služby pro seniory
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Sociální služby města Havířova
Kontaktní centrum

Adiktologická poradna
Psychiatrická péče
Nedostatečná kapacita Centra prevence
Noclehárna a AD pro ženy
Zlepšení komunikace mezi sociální, zdravotní
a školskou oblastí
Následné služby pro starší osoby a osoby
se zdravotním postižením ohrožené závislostí
Pobytová služba pro matky s dětmi ohrožené
závislostí
Sociální služby města Havířova
Domov pro nízkopříjmové seniory a pro seniory
Nízkoprahové denní centrum pro bez domova
osoby bez přístřeší
Nedostatečná kapacita pobytových sociálních
služeb
Sociální bydlení
Azylové domy pro rodiny
AD pro ženy a noclehárna pro ženy
Zdravotní péče pro osoby bez přístřeší
Slezská diakonie
Startovací byty, sociální byty, byty s regulovaným
INTERVENČNÍ CENTRUM
nájmem apod.
Slezská diakonie
Specializované poradenství pro insolvenční řízení
OBČANSKÁ PORADNA Havířov
Slezská diakonie
Psycholog pro děti a dospělé
Poradna pro rodinu
Sociální služby města Havířova
Domov pro seniory
Odlehčovací služby
Sociální lůžka
Gerontopsychiatrická služba
Armáda spásy v České republice, z.s. Pobytová služba pro seniory s alkoholovou
Dům pro matky s dětmi
demencí, či jinými onemocněními, kteří jsou lidé
Azylový dům
bez domova, nebo ohroženi bezdomovectvím
Armáda spásy v České republice, z.s. Navýšení kapacity stávající služby – vše závisí
Terénní program
na zajištění finančních zdrojů.
Vznik nové služby řešící problematiku lidí, kteří
nikdy nebudou schopni bydlet bez pomoci
sociální služby.
Armáda spásy v České republice, z.s. Domov pro nízkopříjmové seniory a pro seniory
Azylový dům pro muže
bez domova
Domov seniorů Havířov, příspěvková Rozšíření služby na plnou kapacitu
organizace
Domov se zvláštním režimem
SANTÉ - centrum ambulantních Navýšení kapacity
a pobytových sociálních služeb
Stávající budova stacionáře nedovolí rozšíření
Denní stacionář
kapacity, proto je nutná rekonstrukce budovy „U
Jeslí“.
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Don Bosko Havířov o.p.s.
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež
Benjamin
Domov pro osoby se zdravotním
postižením

Málo terénních služeb pro děti a mládež. Rozšířit
NZDM klub Přístav o detašované pracoviště
na Havířov – Šumbark.
DOZP pro dospělé, respitní péče pro děti,
sociálně-terapeutické dílny pro osoby s nejvyšší
mírou podpory (DOZP).
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Srovnání počtu klientů 2017/2018
Aby bylo možno vyhodnotit potřebnost rozšíření některých služeb, hodnotili jsme také rozdíl
v počtu klientů 2017/2018.
Jak je z níže uvedené tabulky zřejmé, u většiny služeb došlo k navýšení počtu klientů, a to
u 22 služeb.
Počet neuspokojených klientů je uveden v dotaznících, pro vyhodnocení tento údaj není plně
relevantní vzhledem k rozdílnosti služeb.
Tabulka 29: Srovnání počtu klientů 2017/2018
Služba
1 Následná péče
2 Následná péče
3 Terénní program
4 Tel. krizová pomoc
5 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
6 Denní stacionář
7 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
8 Odlehčovací služba
9 Odborné sociální poradenství senioři
10 Odborné sociální poradenství Děti a rodina
11 Pečovatelská služba
12 Raná péče
13 Chráněné bydlení
14 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
15 Terénní programy
16 Odborné sociální poradenství
17 Odborné sociální poradenství – rodina
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
18
se zdravotním postižením
19 Kontaktní centrum
Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez
20
přístřeší
21 Odborné sociální poradenství – Občanská poradna
Odborné sociální poradenství – Poradna pro
22
rodinu
Odlehčovací služby - Denní a pobytové služby pro
23
seniory - respitní péče
24 Dům pro matky s dětmi Havířov
Terénní program Armáda spásy v České republice,
25
z.s.

2017
34
19
47
345
38
74
173
35
398
42
879
13
28
43
146
102
131

2018
41
27
43
285
24
82
142
36
881
44
796
21
31
55
154
89
121

Rozdíl
7
8
-4
-60
-14
8
-31
1
483
2
-83
8
3
12
8
-13
-10

16

16

0

245

245

0

247

166

-81

506

621

115

75

175

100

186

214

28

116

172

56

44

38

-6
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26 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
27
se zdravotním postižením
28 Azylové domy – azylový dům pro muže
29 Terénní programy
30 Domov pro osoby se zdravotním postižením
31 Noclehárny
32 Domovy se zvláštním režimem
33 Domov pro seniory Helios
34 Domov pro seniory Luna
35 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
36 Denní stacionář MIKADO
Denní stacionář
37 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb
38 Dům na půli cesty Heřmánek
39 Denní stacionář Lipová
40 Intervenční centrum

46

40

-6

40

32

-8

86
67
25
168
65
43
215
86
57

96
49
26
164
68
39
216
93
57

10
-18
1
-4
3
-4
1
7
0

17

18

1

45
24
266

68
23
326

23
-1
60

I z níže uvedeného grafu je zřejmé, že k největšímu nárůstu klientů v roce 2018 došlo
u příspěvkové organizace města Havířova Sociální služby města Havířova u služby odborné
sociální poradenství pro seniory, a to o 45 %. Na druhou stranu je zaznamenáno snížení
počtu klientů u pečovatelské služby, nicméně toto je vysvětleno poskytovatelem vzhledem
k počtu hodin, věnovaných cílové skupině, kterých je mnohem více. Důvodem je zvyšování
věku klientů, a tím potřebě většího množství úkonů u jednoho klienta.
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Graf 3: Počet klientů za rok 2017 a 2018
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Výstupy ze strukturovaných rozhovorů
V rámci analýzy bylo osloveno 15 subjektů s žádostí o strukturovaných rozhovor.
Tři naplánované rozhovory se neuskutečnily z důvodu nemoci nebo pracovního vytížení.
Celkem tedy bylo získáno 12 odpovědí.
Strukturované rozhovory jsme vedli jako SWOT analýzu, tedy to, co je v dané sociální službě
pozitivní, na co jsou respondenti pyšní a zároveň co je trápí, s jakými problémy se potýkají.
Tuto otázku jsme pak rozdělili na další podoblasti, a to problémy vnitřní a vnější. U vnitřních
problémů jsme se zabývali personálem, kapacitou zařízení, případně kapacitou služby.
U vnějších problémů jsme se pak zaměřili na zjištění dopadů okolí na realizaci služby.
Zjišťovali jsme rovněž spolupracující subjekty, propagaci a prezentaci služby a doporučení
pro SMH.
Rozhovory probíhaly vždy ve velmi otevřeném a přátelském duchu, nikde jsme neměli pocit,
že bychom zdržovali nebo obtěžovali. Respondenti měli vyčleněno dostatek času na rozhovor
a byli velmi otevření. Z uvedeného je tedy zřejmé, že všichni zástupci poskytovatelů jsou
připraveni a ochotni ke spolupráci i vůči SMH.
Dle dohody neuvádíme konkrétní služby či zařízení, která jsme navštívili, uvádíme jen souhrn
řečeného.
Tabulka 30: Výstupy ze strukturovaných rozhovorů - silné a slabé stránky
Silné stránky
Slabé stránky
 Máme Individuální plány s klienty
 Financování – rekonstrukce, vybavení,
 Zachytávání pozitivního myšlení klientů
kompenzační pomůcky, pečovatelská
Dobrý personál - sociálně aktivizační
služba, vozidla
pracovnici
 Navýšení počtu personálu
 Pracovní doba – 6,00 – 18,00
 Nabídka aktivizačních činností
 Půjčovna kompenzačních pomůcek
 Cílová skupina ani rodinní příslušníci
 Příprava na stáří - i pro rodiny
nejsou připraveni na „stáří“, tedy
na nemocné stáří, které potřebuji
pomoc
 Pružná reakce na potřeby lidí
 Práce s rodinnými příslušníky – lidé nej Navyšování počtu personálu
sou připraveni na situaci podpory
 (1000 pečovatelských hodin)
v domácím prostředí
 Schopnost reagovat rychle, sanatoria,  Zvyšování počtu hodin – zvyšování závisnemocnice – nastavit dříve
losti klientů
 Služba reaguje na oprávněné klienty –  Zvyšování věku, zvyšování nároků
pomoc s hygienou, pečovatelské nána jednoho klienta
vštěvy - jídlo
 Přibývá klientů s demencí
 Bezpečí pro zaměstnance – nemoci, ag-
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Transformace sociálních služeb
Služba pro děti – přiblížit potřebám dětí
v běžném životě
 Dobrovolníci – ADRA, jedno dítě, jeden
dobrovolník. Občané Havířova nás
berou za své. Strom splněných přání pro
klienty – brzy splněno
 Respekt vůči dětem
 Supervize – kvalitní a potřebné
Od skupinové práce k individuální práci
(kapacita 18 matek, vlastní pokoj s vlastním
soc. zařízení, společná kuchyň pro 3pokoje.
Ranní a odpolední směny, klíčový pracovník,
soc. pracovník, důvěrník, pracovník
v sociálních službách – uživatel).
Práce s dětmi je těžká sociální práce, chceme je aktivizovat, dát jim cíl. Vystoupení
s dětmi (vyhráli taneční soutěže, díky tomu
se zvyšuje motivace k návštěvě NZDM).
Děti chodí samy, 170 smluv uzavřených,
10 návštěv.
 Terénní programy – sociální bydlení
 Práce s lidmi, zajištění bydlení mimo
ubytovny a azylové domy
 Povědomí mezi ostatními poskytovateli,
občany
 2 projekty z IROP, zaměření na sociální
bydlení – 14 bytů, občané Havířova
 Klienti jsou spokojeni
 Rodiny spokojené
 Spokojenost se zaměstnanci
Kvalitní a profesionální zaměstnanci.
Možnost poskytovat službu tak, aby klienti
mohli žít „normální“ život.
Služba je důležitá, jediná svého druhu ve
městě.




rese, hmyz
Nárůst u nízkopříjmových osob
Personál – personální zajištění

Finance uživatelů - dlouhá doba úhrady
ze strany ÚP, než přijdou peníze, zůstávají
dluhy, individuální přístup na úřadu práce.
Děti – záškoláctví.

Není další podobné zařízení, které by nesloužilo jen obyvatelům Šumbarku, ale bylo
by v centru, kde se kumulují další problémy
i mimo etnické skupiny.

Hlavním problém je, že nejsme zasíťovaná
sociální služba, proto se potýkáme také
s financováním služby.
Malá zastupitelnost.
Klienty jsou často tzv. čekatelé na domov
pro seniory, příp. na domov se zvl. režimem.
Chybí sociální lůžka jako návaznost sociální
služby.

Nedostatečné prostory pro službu.
Více bytů pro cílovou skupinu.
Chybí návazná služba pro starší klienty.
Není odlehčovací služba, která je poptávána
ze strany rodinných příslušníků klientů.
Není domov pro osoby se zdravotním postižením pro cílovou skupinu.
Zaměstnanci i přes náročnost služby dobře  Klienti jsou často zadlužení, tedy
zvládají svou práci.
nevyužívají hlavní pracovní poměry,
ale brigády, přivýdělky
 Častější návštěvy ze strany města,
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aby lidé, kteří „rozhodují“ měli jiný
náhled
 Úřad práce například nevěří, že se jedná
opravdu o osoby bez přístřeší (dle
oblečení, čistoty)
 Zdravotní péče pro osoby bez přístřeší –
nemají lékaře, nechodí k němu, nechtějí
je přijmout, Úřad práce neproplácí
prostředky lidem na ubytovně (jen
azylové domy, noclehárny)
 Dostatečný bytový fond – mohl by
pomoct při situaci s bydlením
 Veřejnost špatně vnímá cílovou skupinu
 Problém se syndromem vyhoření, hrozí,
že zaměstnanci službu do budoucna
nebudou zvládat
 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků
 Služba pro ženy – azylový dům
nebo noclehárna pro jiné ženy než
matky
 Podporovaná pracovní místa (pár dní
v týdnu, pár hodin denně, vypěstování
pracovních návyků, zvýšení dovednost
apod.)
 Návazná služba, která by poskytovala
sociální péči i lidem v seniorském věku
Kvalitní personál, zapálený pro cílovou Není služba pro psychiatrické klienty.
skupinu. Mnoho aktivit pro CS pro vyplnění Komplikovaný dojezd do zařízení v Ostravě.
času v zařízení (např. dramaterapie, sportovní aktivity, malování, keramika).
Kvalitní a ochotný personál.
Lokalita a s tím spojená cílová skupina.
Možnost zajistit seniorům aktivní život.
Komplikovaná motivace cílové skupiny.
Podpora proaktivního přístupu, společenských kontaktů.
Dobrá spolupráce v rámci organizace
i mimo ni.
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Výstupy ze strukturovaných rozhovorů

Shrnutí
Níže v tabulce uvádíme nejčastěji se opakující silné a slabé stránky, případně příležitosti
a ohrožení.
Tabulka 31: Shrnutí strukturovaných rozhovorů
Silné stránky
Slabé stránky
 Kvalitní a kvalifikovaný personál
 Nárůst klientů a díky tomu větší nároky
 Schopnost
reagovat
na potřeby
na personál
klientů
 Chybí další NZDM
 Zaměstnanci jsou spokojeni s platy
 Chybí sociální lůžka
 Práce má smysl
 Stárnutí klientů a díky tomu větší
 Spolupráce s dalšími subjekty
potřeba pracovníků
 Přibývání klientů s demencí
 Malá kapacita zařízení
 Nepopulární lokalita
 Nedostatek bytů pro cílové skupiny
 Chybí sociální rehabilitace
 Neexistuje služba pro psychiatrické
pacienty
Příležitosti
Ohrožení
 Legislativa
 Financování
 Legislativa
 Prostory

Spolupracující subjekty
Mezi nejčastěji jmenované spolupracující subjekty patří:
 ADRA
 Potravinová banka
 Mateřské, základní a střední školy
Celkově se dá říci, že odpovědi respondentů při strukturovaných rozhovorech plně
korespondovaly s výstupy dotazníků.
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Závěr

Závěr
Personál
Z analýzy vyplynulo, že ve většině zařízení pracují kvalifikovaní, aktivní a zapálení
zaměstnanci. Z hlediska platů je víceméně spokojenost.
Díky demografickému vývoji stoupá u většiny služeb počet klientů a díky tomu bude stoupat
i potřeba dalších zaměstnanců.
Většina služeb nemá problém se získáváním zájemců o práci, ať už sociálních pracovníků
či pracovníků v sociálních službách.

Financování
Z hlediska financování je největším poskytovatelem finančních zdrojů MPSV, následují
příspěvky uživatelů. Město Havířov se podílí na financování služeb 20%.

Prostory
U dvou služeb (Sociální služby města Havířova, SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb) je nezbytné provést do budoucna rekonstrukci, úpravu či výměnu prostor.
U služeb, které zajišťují bydlení pro občany (ať už handicapované, či sociálně slabé)
je potřeba zajištění většího množství bytů. na druhou stranu u služeb pro osoby s mentálním
postižením není vhodná lokalita na Šumbarku, a to vzhledem k odstranění předsudků občanů
vůči této cílové skupině.
Rozšíření prostor domova se zvláštním režimem.

Chybějící služby
Ve městě není žádná návazná služba pro osoby s mentálním postižením. Chybí rovněž služba
pro psychiatrické klienty. Jedním z návrhů byla sociální rehabilitace. Dle vyjádření služeb,
věnujících se osobám sociálně vyloučeným, chybí adiktologická poradna. Pro danou cílovou
skupinu je rovněž zapotřebí zajistit služby pro staré klienty (včetně zdravotně
znevýhodněných) bez domova.
Vzhledem ke stoupajícím socio-patologickým jevům by bylo vhodné zřídit další zařízení
pro děti a mládež - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Chybí sociální lůžka.
Následné služby pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením ohrožené závislostí.
Pobytová služba pro matky s dětmi ohrožené závislostí.

Spolupráce
Jak již bylo řečeno, nejčastěji spolupracují jednotliví poskytovatelé s dobrovolnickým
centrem ADRA.
Poskytovatelé věnující se práci s osobami sociálně znevýhodněnými pak spolupracují
s Potravinou bankou.
Častými spolupracujícími organizacemi jsou pak mateřské, základní školy, a také Ostravská
univerzita.
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Závěr

Někteří respondenti uvedli, že by se mohla zlepšit komunikace a spolupráce mezi
jednotlivými poskytovateli, což by přispělo k lepší informovanosti.

Komunitní plánování
Takřka všichni respondenti uvedli, že vítají zpracování nového komunitního plánu, který
zlepší vzájemnou informovanost. Vedení procesu rovněž hodnotili kladně. Nicméně
v některých skupinách je hlavním řečníkem vedoucí skupiny.

Str. 37

Seznam tabulek

Seznam tabulek
Tabulka 1: Seznam poskytovatelů sociálních služeb na území města Havířova .................................... 5
Tabulka 2: Druhy poskytovaných sociálních služeb v Havířově ............................................................. 8
Tabulka 3: Seznam poskytovatelů sociálních služeb z jiných měst ........................................................ 9
Tabulka 4: Zdroje financování ............................................................................................................... 12
Tabulka 5: Finanční prostředky dle zdrojů v Kč .................................................................................... 13
Tabulka 6: Rizika poskytování sociálních služeb .................................................................................. 15
Tabulka 7: Nejčastěji uváděná rizika poskytování sociálních služeb .................................................... 18
Tabulka 8: Plány do budoucnosti – rozšíření služby ............................................................................. 19
Tabulka 9: Pečovatelská služba, Sociální služby města Havířova ....................................................... 21
Tabulka 10: Odlehčovací služby, Sociální služby města Havířova ....................................................... 22
Tabulka 11: Denní stacionář, Sociální služby města Havířova ............................................................. 22
Tabulka 12: Denní stacionář, SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb ......... 22
Tabulka 13: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Benjamín, příspěvková organizace ........... 22
Tabulka 14: Domov se zvláštním režimem, Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace ........... 22
Tabulka 15: Chráněné bydlení, SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb ...... 22
Tabulka 16: Dům pro matky s dětmi, Armáda spásy v České republice, z.s. ....................................... 23
Tabulka 17: Azylový dům pro muže, Armáda spásy v České republice, z.s. ........................................ 23
Tabulka 18: Kontaktní centrum, Sociální služby města Havířova ......................................................... 23
Tabulka 19: Intervenční centrum, Slezská diakonie .............................................................................. 23
Tabulka 20: Nízkoprahové denní centrum, Sociální služby města Havířova ........................................ 24
Tabulka 21: NZDM, Armáda spásy v České republice, z.s. .................................................................. 24
Tabulka 22: NZDM, Don Bosko Havířov o.p.s. ..................................................................................... 24
Tabulka 23: SAS pro seniory, Charita Český Těšín .............................................................................. 24
Tabulka 24: Terénní programy, Spolek PORTAVITA ........................................................................... 24
Tabulka 25: Terénní programy, Armáda spásy v České republice, z.s................................................. 25
Tabulka 26: Občanská poradna, Slezská diakonie ............................................................................... 25
Tabulka 27: Poradna pro rodinu, Slezská diakonie ............................................................................... 25
Tabulka 28: Přehledová tabulka ............................................................................................................ 25
Tabulka 29: Srovnání počtu klientů 2017/2018 ..................................................................................... 28
Tabulka 30: Výstupy ze strukturovaných rozhovorů - silné a slabé stránky ......................................... 31
Tabulka 31: Shrnutí strukturovaných rozhovorů.................................................................................... 34

Str. 38

Seznam grafů

Seznam grafů
Graf 1: Zdroje financování ..................................................................................................................... 12
Graf 2: Financování dle zdrojů .............................................................................................................. 14
Graf 3: Počet klientů za rok 2017 a 2018 .............................................................................................. 30

Str. 39

Seznam zkratek

Seznam zkratek
AD
CS
DOZP
IROP

Azylový dům
Cílová skupina
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Integrovaný regionální operační program

MMH

Magistrát města Havířova

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSK

Moravskoslezský kraj

MŠ

Mateřská škola

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

OSPOD

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

OSV
PS
SAS
SASRD

Odbor sociálních věcí
Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SMH

Statutární město Havířov

ÚP

Úřad práce

