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I. Úvod 

      Cílem Analýzy sociálních služeb v Havířově bylo nezávislou výzkumnou agenturou popsat 

a aktualizovat situaci v oblasti poskytování sociálních služeb v Havířově. Výsledky analýzy 

budou následně využity v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v období 

2014-2017.  

     Analýza sociálních služeb je členěna do několika oddílů. První a druhý oddíl vymezuje cíl, 

obecnou charakteristiku sociálních služeb, upřesnění souboru sociálních služeb a členění 

služeb dle vybraných charakteristik.   

     Třetí a čtvrtý oddíl analýzy je zaměřen na finanční analýzu sociálních služeb s ohledem na 

finanční nákladovost a efektivitu sociálních služeb. Jednotlivé kapitoly obsahují zmapované 

průměrné náklady za službu, náklady na jednoho uživatele, náklady na jeden úvazek v přímé 

a nepřímé péči, podíl osobních nákladů na celkových nákladech a porovnání struktury 

celkových nákladů služeb. Dále celkovou míru efektivity služeb a míru efektivity vložených 

celkových osobních nákladů služeb.  

     Pátý oddíl se zabývá analýzou dostupnosti služeb, bariérami v poskytování sociálních 

služeb a pokrytím sociálními službami v Havířově. Následující oddíl obsahuje analýzu cílových 

skupin poskytovatelů služeb včetně počtu cílových skupin a využití sociálních služeb cílovými 

skupinami. Dále analýzu poskytovatelů dle cílových skupin. 

     Sedmý oddíl je zaměřen na jednotlivé typy sociálních služeb, jejich kapacitu, specifika 

v poskytování služeb včetně chybějících článků péče. Osmý oddíl popisuje problémy,  s nimiž 

se poskytovatelé služeb potýkají, a další okolnosti ovlivňující poskytování služeb. 

     Závěrečná část analýzy obsahuje přílohy. 

     Součástí analýzy bylo provedeno terénní výzkumné šetření, kterého se zúčastnilo 37 

sociálních služeb v Havířově. Šetření zahrnovalo ekonomické údaje, včetně kvalitativních 

údajů  zaměřených na individuální potřeby poskytovatelů sociálních služeb.  

     Pro řešení analýzy byla použita integrovaná výzkumná strategie s převahou 

kvantitativních výzkumných postupů. Výzkumná databáze obsahovala 37 záznamů, 17 538 

číselných údajů pro finanční analýzu a dalších 15 910 číselných údajů pro analýzu potřeb 

poskytovatelů sociálních služeb v Havířově. Z těchto dat byly odvozeny souhrnné údaje, 

které byly podkladem pro další analytickou činnost. Do obsahového zpracování analýzy byly 

zahrnuty jak informace získané z analýzy sociálních služeb provedené pro Moravskoslezský 

kraj v roce 20121, tak ostatní informace verbálního charakteru. 

 

 

                                                           
 

1
 Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, Ostrava, 2012. 
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II. Obecná charakteristika sociálních služeb v Havířově 

 Sociální služby jsou dle zákona o sociálních službách tříděny na druhy: sociální 

poradenství, sociální péče a sociální prevence. Další variantou je třídění služeb dle formy: 

pobytové, ambulantní, terénní a případně jejich kombinace.  

Druhy sociální péče2: 

- Osobní asistence (terénní služba) 
- Pečovatelská služba (terénní nebo ambulantní služba) 
- Tísňová péče (terénní služba) 
- Průvodcovské a předčitatelské služby (terénní nebo ambulantní služba) 
- Podpora samostatného bydlení (terénní služba) 
- Odlehčovací služby (terénní, ambulantní, pobytová služba) 
- Centra denních služeb (ambulantní služba) 
- Denní stacionáře (ambulantní služba) 
- Týdenní stacionáře (pobytová služba) 
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením (pobytová služba)  
- Domovy pro seniory (pobytová služba) 
- Domovy se zvláštním režimem (pobytová služba) 
- Chráněné bydlení (pobytová služba) 
- Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (pobytová 

služba) 

Druhy sociální prevence: 

- Raná péče (terénní nebo ambulantní služba) 
- Telefonická krizová pomoc (terénní služba) 
- Tlumočnické služby (terénní nebo ambulantní služba) 
- Azylové domy (pobytová služba) 
- Domy na půl cesty (pobytová služba) 
- Kontaktní centra (terénní nebo ambulantní služba) 
- Krizová pomoc (terénní, ambulantní, pobytová služba) 
- Intervenční centra (terénní, ambulantní, pobytová služba) 
- Nízkoprahová denní centra (ambulantní nebo terénní služba) 
- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ambulantní nebo terénní služba) 
- Noclehárny (ambulantní služba) 
- Služby následné péče (ambulantní, pobytová, terénní služba) 
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (terénní nebo ambulantní služba) 
- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (terénní 

nebo ambulantní služba) 
- Sociálně terapeutické dílny (ambulantní služba) 
- Terapeutické komunity (pobytová služba)  
- Terénní programy (terénní služba) 
- Sociální rehabilitace (terénní, ambulantní, pobytová) 

                                                           
 

2
 V závorce jsou uvedeny formy poskytování služeb.  

 



www.sociotrendy.cz                                                                                   6 strana | 193 celkem 

1. Sociální služby poskytované na území města Havířova 

1.1 Specifikace výzkumného souboru 

     Výzkumného šetření se zúčastnili poskytovatelé sociálních služeb: Sociální služby města 
Havířova, SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Domov seniorů 
Havířov, Slezská diakonie, Armáda spásy v České republice, ZIP Zábava Informace 
Poradenství a pomoc a Občanské sdružení Heřmánek. Celkem bylo analyzováno 37 sociálních 
služeb v Havířově. 

     Seznam 37 sociálních služeb a jejich poskytovatelů účastnících se výzkumného šetření  je 

uveden v následující tabulce 1.1.3 

Tabulka 1.1 Sociální služby a jejich poskytovatelé 

Odborné sociální poradenství 

1. Slezská diakonie, Poradna pro rodinu Havířov (Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark) 

2. Slezská diakonie, Občanská poradna Havířov (Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark)
4
 

3. Slezská diakonie, KERIT Havířov (Hornická 855/2, Havířov-Prostřední Suchá)  

4. Sociální služby města Havířova, Poradenství pro osoby se zdravotním postižením (Moskevská 
1103/1 f, Havířov-Město) 

5. Sociální služby města Havířova, Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (Atriová 1297/5, 
Havířov-Město) 

6. Sociální služby města Havířova, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Přemyslova 
1618/12, Havířov-Podlesí) 

7. Sociální služby města Havířova, Poradenské centrum KHAMORO (Jarošova 1194/31b, Havířov-
Šumbark) 

Pečovatelská služba 

1. Sociální služby města Havířova, Pečovatelská služba (Moskevská 1103/1f, Havířov-Město) 

Odlehčovací služby 

1. Sociální služby města Havířova, Denní a pobytové služby pro seniory - Respitní péče (Moskevská 
1103/lf, Havířov-Město) 

2. Sociální služby města Havířova, Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (Atriová 1297/5, 
Havířov-Město) 

Denní stacionáře 

1. SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Denní stacionář (Čelakovského 
1240/4, Havířov-Podlesí) 

2. SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, MIKADO (Lipová 618/12, Havířov-
Město)

5
 

                                                           
 

3
 Jednotkou výzkumného šetření byla sociální služba. Seznam všech služeb poskytovaných v Havířově podle 

druhů a jednotlivých adres, v nichž jsou služby poskytované  je uveden v kapitole 5.2, tabulka 2.2.  
4
 V analýze je zohledněna pouze adresa Opletalova 607/4, organizace působí i na adrese Hornická 855/2, 

Havířov-Prostřední Suchá. 
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3. Sociální služby města Havířova, Denní a pobytové služby pro seniory - Denní stacionář (Moskevská 
1103/1f Havířov-Město) 

Domovy pro seniory 

1. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Domov seniorů Havířov (Lidická 1200/52c, 
Havířov-Šumbark) 

2. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Domov seniorů Havířov (Jaroslava Seiferta 
1530/14, Havířov-Město) 

Domovy se zvláštním režimem 

1. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Domov seniorů Havířov (Jaroslava Seiferta 
1530/14, Havířov-Město) 

Chráněné bydlení 

1. SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Chráněné bydlení (Nerudova 
351/12, Havířov-Město)  

Raná péče 

1. Sociální služby města Havířova, Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (Atriová 1297/5, 
Havířov-Město) 

Telefonická krizová pomoc 

1. Sociální služby města Havířova, Linka důvěry (Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí) 

Azylové domy 

1. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Azylový dům pro muže (Na Spojce 807/2, Havířov-Město) 

2. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi (Dvořákova 235/21, Havířov-Město) 

Domy na půl cesty 

1. Občanské sdružení Heřmánek, Dům na půli cesty Heřmánek - startovací byt 2 (17. listopadu 
1107/28, Havířov-Podlesí) 

Kontaktní centra 

1. Sociální služby města Havířova, Centrum drogové pomoci (Hřbitovní 166/12, Havířov-Šumbark) 

Intervenční centra 

1. Slezská diakonie, Intervenční centrum Havířov (Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark) 

Nízkoprahová denní centra 

1. Sociální služby města Havířova, Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší (Hřbitovní 
168/2, Havířov-Šumbark) 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

1. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Komunitní centrum (Obránců míru 704/15, Havířov-Šumbark) 

2. ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc, NZDM Klub 3NYTY (Selská 394/29, Havířov-Bludovice) 

Noclehárny 

1. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Azylový dům pro muže (Na Spojce 807/2, Havířov-Město) 

                                                                                                                                                                                     
 

5
 V analýze je zohledněna pouze adresa Lipová 618/12, organizace působí i na adrese Tajovského 1156/1, 

Havířov-Podlesí. 
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Služby následné péče 

1. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Dům pod svahem (Pod Svahem 284/1, Havířov-Dolní Suchá) 

2. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Vyhlídka pro ženy (Jarošova 866/3, Havířov-Šumbark) 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

1. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum (Jaroslava Seiferta 1483/8, Havířov-
Město) 

2. Sociální služby města Havířova, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Přemyslova 
1618/12, Havířov-Podlesí) 

3. Sociální služby města Havířova, Poradenské centrum KHAMORO (Jarošova 1194/31b, Havířov-
Šumbark)  

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

1. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Komunitní centrum (Obránců míru 704/15, Havířov-Šumbark) 

2. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum (Jaroslava Seiferta 1483/8, Havířov-
Město) 

Terénní programy 

1. ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc, Streetwork Teens Havířov (Selská 394/29, Havířov-
Bludovice) 

2. Sociální služby města Havířova, Poradenské centrum KHAMORO (Jarošova 1194/31b, Havířov-
Šumbark) 

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí 

     Dle správního členění je město rozděleno na městské části: Město, Šumbark, Podlesí, 

Životice, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně. Počty sociálních služeb 

v městských částech Havířova, kde má služba sídlo nebo primárně působí, jsou uvedeny 

v tabulce 1.2.  

Tabulka 1.2  Počty sociálních služeb v městských částech Havířova, kde služba má sídlo nebo primárně působí, dle druhů  

Městské části Havířova Poradenství Péče Prevence Celkem 

Bludovice 0 0 2 2 

Dolní Suchá 0 0 1 1 

Město 2 8 6 16 

Prostřední Suchá 1 0 0 1 

Podlesí 1 1 3 5 

Šumbark 3 1 8 12 

 Celkem 7 10 20 37 

 

 

1.2 Sociální služby dle druhu služby  

     V Havířově jsou více než jednou čtvrtinou zastoupeny služby sociální péče (27,0 %), více 

než polovinou služby sociální prevence (54,1 %) a pouze necelá pětina (18,9 %) náleží 

službám sociálního poradenství, viz graf 1.1. 
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Graf 1.1 Druhy sociálních služeb v Havířově (%, N=37) 

 

 

     Celkové údaje týkající se pokrytí služeb v jednotlivých městských částech Havířova dle 

druhů jsou uvedeny v  grafech 1.2 až 1.4.  

     Nejvíce služeb odborného sociálního poradenství je poskytováno v Šumbarku. Následuje 

Město, Prostřední Suchá a Podlesí. V ostatních městských částech nebylo respondenty 

uvedeno, že by v nich služby měly sídlo nebo by v nich primárně působily. Počet služeb 

odborného sociálního poradenství je uveden v grafu 1.2. 

Graf 1.2 Počet služeb sociálního poradenství (N=7) 

 

  

     Nejvíce služeb sociální péče je poskytováno ve Městě osmi službami. Následují Šumbark a 
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Graf 1.3 Počet služeb sociální péče (N=10) 

 

 

   Nejvyššího počtu služeb sociální prevence dosahuje Šumbark, 8 služeb. Dále jsou to 

městské části Město s šesti službami, Podlesí, Bludovice a Dolní Suchá, viz graf 1.4. 

 

Graf 1.4 Počet služeb sociální prevence (N=20) 
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Tabulka 1.3  Počty sociálních služeb podle druhu v podrobném členění  a městských částí    

Druh služeb  Bludovice 
Dolní 
Suchá 

Město 
Prostřední 
Suchá 

Podlesí Šumbark 

azylové domy 0 0 1 0 0 0 

azylový dům pro matky s dětmi 0 0 1 0 0 0 

denní stacionář 0 0 2 0 1 0 

domovy pro seniory 0 0 1 0 0 1 

domovy se zvláštním režimem 0 0 1 0 0 0 

dům na půl cesty 0 0 0 0 1 0 

chráněné bydlení 0 0 1 0 0 0 

intervenční centra 0 0 0 0 0 1 

kontaktní centra 0 0 0 0 0 1 

nízkoprahová denní centra 0 0 0 0 0 1 

nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

1 0 0 0 0 1 

noclehárny 0 0 1 0 0 0 

odborné sociální poradenství 0 0 2 1 1 3 

odlehčovací služby 0 0 2 0 0 0 

pečovatelská služba 0 0 1 0 0 0 

raná péče 0 0 1 0 0 0 

služby následné péče 0 1 0 0 0 1 

sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 

0 0 1 0 1 1 

sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

0 0 1 0 0 1 

telefonická krizová pomoc 0 0 0 0 1 0 

terénní programy 1 0 0 0 0 1 

 
 
 
 
 

1.3 Sociální služby dle formy poskytování 

      Nejčastější forma poskytované služby v Havířově je ambulantní, ambulantní a terénní, viz 

tabulka 1.4. V grafu 1.5 je uveden podíl jednotlivých forem poskytovaných sociálních služeb. 

Pobytové služby jsou zastoupeny v Havířově více než čtvrtinou (27,0 %), ambulantní služby 

necelou třetinou (27,9 %), ambulantní a terénní služby stejným podílem, terénní služby jsou 

zastoupeny pouze zhruba desetinou procent (13,5 %). 
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Tabulka 1.4  Počty sociálních služeb v městských částech Havířova, kde služba má sídlo nebo primárně působí, dle forem 

Městské části Havířova Pobytová Ambulantní Terénní Ambulantní a terénní Celkem 

Bludovice 0 1 1 0 2 

Dolní Suchá 1 0 0 0 1 

Město 6 3 2 5 16 

Prostřední  Suchá 0 1 0 0 2 

Podlesí 1 2 1 1 4 

Šumbark 2 4 1 5 12 

Celkem 10 11 5 11 37 

 

 

Graf 1.5  Podíl jednotlivých forem poskytování v rámci sítě sociálních služeb (N=37) 

 

 

     Nejvyšší počet pobytových služeb se nachází v časti Město, počtem 6 služeb. Dále se jedná 

o městské části Šumbark se dvěma službami, Podlesí a Dolní Suchá, mají po jedné službě.  

Graf 1.6  Počet pobytových služeb (N=10) 
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     Nejvyšší počet ambulantních služeb je v městské části Šumbark a to  

4 služby. Dále se jedná o městské části Město se třemi službami, Podlesí se dvěma službami, 

dále Prostřední Suchá a Bludovice, které mají po jedné službě. 

 

Graf 1.7  Počet ambulantních služeb (N=11) 

 

 

 
 

     Dvě terénní služby se nacházejí v části Město. Šumbark, Podlesí a Bludovice mají  

po jedné terénní službě. 

Graf 1.8  Počet terénních služeb (N=5) 
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Graf 1.9  Počet terénních a ambulantních služeb (N=11) 

 

 

 

2. Shrnutí 

     

     V Havířově jsou více než jednou čtvrtinou zastoupeny služby sociální péče, více než 

polovinou služby sociální prevence a necelá pětina náleží službám sociálního poradenství. 

     Nejvíce služeb odborného sociálního poradenství je poskytováno v Šumbarku. Následuje 

Město, Prostřední Suchá a Podlesí. V ostatních městských částech nebylo respondenty 

uvedeno, že by v nich služby měly sídlo nebo by v nich primárně působily.  Nejvíce služeb 

sociální péče je poskytováno ve Městě osmi službami. Následují Šumbark a Prostřední Suchá.   

Nejvyššího počtu služeb sociální prevence dosahuje Šumbark osmi službami. Dále jsou to 

městské části Město s šesti službami, Podlesí, Bludovice a Dolní Suchá. 

    Nejčastější forma poskytované služby je ambulantní, dále v kombinaci ambulantní a 

terénní. Pobytové služby jsou zastoupeny více než čtvrtinou, ambulantní služby necelou 

třetinou, kombinace ambulantních a terénních služeb stejným podílem a terénní služby jsou 

zastoupeny více než desetinou. Nejvyšší počet pobytových služeb je v  části Město s šesti 

službami. Dále následují části Šumbark se dvěma službami, Podlesí a Dolní Suchá, které mají 

po jedné službě. Nejvyšší počet ambulantních služeb je v městské části Šumbark se čtyřmi 

službami. Město má tři ambulantní služby, Podlesí dvě služby. Prostřední Suchá a Bludovice, 

po jedné službě. Město má dvě terénní služby, městské části Šumbark, Podlesí a Bludovice 

mají po jedné službě. Město a Šumbark má po pěti terénních a ambulantních službách, jednu 

má městská část Podlesí. 
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III.  Finanční analýza sociálních služeb - finanční nákladovost  

     Analýza sociálních služeb ve městě Havířově  se zaměřením na finanční nákladovost byla 
zjišťována u poskytovatelů sociálních služeb dotazy na finanční a ekonomické ukazatele. 
Následující část analýzy je orientována na souhrnné údaje tříděné dle forem a druhů služeb.  

 

1. Průměrné náklady za službu  

1.1 Průměrné náklady služeb dle forem a druhů  

     Průměrné náklady za služby dle forem a druhů služeb ve vývoji posledních tří let jsou 
uvedeny v tabulkách a grafech níže. Průměrné náklady jsou vypočteny jako podíl celkových 
nákladů služby bez investičních výdajů a počtu služeb v dané skupině služeb.  

     Náklady na pobytové služby jsou výrazně vyšší než na ostatní formy služeb a za celé 
sledované období mají vzrůstající tendenci. Průměrné náklady za služby ambulantní, terénní,  
terénní a ambulantní jsou ve srovnání s předchozími roky relativně stabilní, nicméně 
s ohledem na rok 2010 jsou mírně klesající. Průměrné náklady služeb zařazených do skupiny 
terénní a ambulantní vykazují stejný vývoj průměrných nákladů jako služby ambulantní. 

 

Tabulka 1.1 Průměrné náklady dle forem služby v Kč 

 
2010 2011 2012 

Pobytová 12 821 535 14 265 809 14 640 577 

Ambulantní 3 126 426 3 215 449 2 653 586 

Terénní 486 381  499 275  409 058  

Terénní, ambulantní  2 995 030   2 890 979   2 598 264  

 

Graf  1.1  Průměrné náklady dle forem služby 
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     Výrazně nejvyšší jsou průměrné náklady služeb péče. Průměrné náklady na poradenské 
služby mezi léty 2010 až 2012 mírně vzrostly. U služeb péče náklady mezi léty 2010 – 2011 
mírně vzrostly, zatímco v následujícím roce mírně poklesly. Obdobný vývoj, s nižším 
nárůstem průměrných nákladů v roce 2010, lze vysledovat u služeb sociální prevence. 
 

Tabulka 1.2  Průměrné náklady dle druhu služby v Kč 

 

  2010 2011 2012 

Péče 17 164 380 19 588 792 19 074 128 

Poradenství 761 438 797 047 813 949 

Prevence 1 969 243 2 075 531 1 752 114 

 
 

Graf  1.2  Průměrné náklady dle druhu služby v Kč 

 
 

1.2  Náklady jednotlivých služeb  

1.2.1 Náklady dle forem služeb 

     Celkové náklady jednotlivých služeb v členění podle forem jsou uvedeny v tabulkách níže. 
Jednotlivé služby jsou z grafických důvodu značeny kódy. Pobytové služby jsou značeny 
symboly P1 až P9, ambulantní A1 až A11, terénní T1 až T5 a ambulantní a terénní kódy TA1 
až TA11. Jednotlivým kódům odpovídají služby, které jsou uvedeny jak v tabulkách, tak v 
textu. Vynechané údaje v analýze znamenají, že některé finanční ukazatele a jiné údaje 
nebyly od respondentů k dispozici.  
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a) Náklady pobytových služeb 

Tabulka 1.3 Celkové náklady za služby pobytové 

 Legenda Služby 2010 2011 2012 

P1 
Armáda spásy, Azylový dům pro matky s 
dětmi 

6 417 342 6 587 271 6 609 063 

P2 Armáda spásy, Azylový dům pro muže 5 978 757 6 186 972 5 497 177 

P3 
Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace, domovy se zvláštním režimem 

    9 708 400 

P4 
SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory 
- Respitní péče 

7 507 851 7 513 401 7 879 623 

P5 
Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace, domovy pro seniory, Město 

32 763 096 38 047 699 41 871 388 

P6 Armáda spásy, Dům pod svahem 4 111 615 4 756 845 4 566 743 

P7 
Občanské sdružení Heřmánek, Dům na půli 
cesty Heřmánek 

2 592 363 2 388 455 2 581 157 

P8 
Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace, domovy pro seniory, Šumbark 

38 661 388 44 339 863 48 344 897 

P9 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, Chráněné 
bydlení 

4 539 868 4 305 967 4 706 744 

Průměrné 
náklady 

 12 821 535 14 265 809 14 640 577 

 
 
 

Graf  1.3  Celkové náklady za služby pobytové 

 
     Mezi sledovanými službami jsou služby P5 (Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace, Město) a P8 (Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Šumbark), jejichž 
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tyto dvě služby vykázaly ve sledovaném období poměrně výrazný nárůst celkových vložených 
nákladů. Celkové náklady vložené do ostatních pobytových služeb byly poměrně stabilní. 

b) Náklady ambulantních služeb 

Tabulka 1.4 Celkové náklady za služby ambulantní v Kč 

 Legenda Služby 2010 2011 2012 

A1 
SSmH, Denní a pobytové služby 
pro seniory - Denní stacionář 

3 752 576 3 671 785 3 703 226 

A2 
Slezská diakonie, Poradna pro 
rodinu Havířov 

654 200 718 449 539 969 

A3 
Armáda spásy, Komunitní 
centrum, nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež 

619 159 709 452 891 982 

A4 Slezská diakonie  - KERIT Havířov 492 000 427 199 426 515 

A5 
SSmH, Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy 

1 358 363 1 440 054 1 475 645 

A6 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, 
Denní stacionář, Podlesí 

  5 410 950 5 811 933 

A7 
Armáda spásy, Azylový dům pro 
muže - noclehárna 

1 441 785 1 767 461 1 745 437 

A8 ZIP - NZDM Klub 3NYTY 1 777 830 1 666 723 1 322 200 

A9 
SSmH, Nízkoprahové denní 
centrum pro osoby bez přístřeší 

1 007 896 1 926 102 1 618 493 

A10 
SSmH, Poradenské centrum 
Khamoro – odborné poradenství 

    171 083 

A11 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, 
MIKADO, Denní stacionář, Město 

17 034 022 14 416 312 11 482 958 

Průměrné 
náklady 

 
3 126 426 3 215 449 2 653 586 
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Graf  1.4  Celkové náklady za služby ambulantní 

 
      Dle výše uvedené tabulky a grafu byly nejvyšší celkové náklady v každém ze sledovaných 
období vloženy do služby A11 (SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních 
služeb, MIKADO, Denní stacionář). Tato služba vykazuje ve sledovaném období výrazně 
klesající celkové náklady, což pravděpodobně způsobilo omezení některých činností 
poskytovaných v rámci služby. Výše celkových nákladů vložená do většiny ostatních 
hodnocených služeb byla ve sledovaném období konstantní nebo se pohybovala jen mírně.  
 
 

c) Náklady terénních služeb 

Tabulka 1.5 Celkové náklady za služby terénní v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

T1 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a 
dítě "RaD" – raná péče 

178 944 132 781 198 451 

T2 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – 
terénní programy 

    337 302 

T3 ZIP, Streetwork Teens Havířov 519 848 547 380 257 005 

T4 SSmH, Linka důvěry 425 042 432 042 427 766 

T5 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a 
dítě "RaD" – odlehčovací služby 

821 688 884 895 824 768 

Průměrné 
náklady 

 486 381 499 275 409 058 
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Graf  1.5  Celkové náklady za služby terénní 

 
     Celkové náklady vložené do jednotlivých terénních služeb byly ve sledovaném období 
konstantní, výjimkou je služba T3 (Streetwork Teens Havířov), jejíž celkové náklady mezi léty 
2011 a 2012 výrazně poklesly. 
   

d) Náklady terénních a ambulantních služeb 

Tabulka 1.6 Celkové náklady za služby terénní a ambulantní v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

TA1 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" – 
odborné sociální poradenství 

982 967 1 258 825 1 119 104 

TA2 
SSmH, Poradenství pro osoby se zdravotním 
postižením 

362 701 320 102 344 612 

TA3 
Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, Město 

1 226 838 1 187 426 932 263 

TA4 
Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

1 275 935 1 508 723 1 172 182 

TA5 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – SAS pro 
rodiny s dětmi 

    664 248 

TA6 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy - SAS pro rodiny s dětmi 

529 876 714 567 708 783 

TA7 Slezská diakonie, Občanská poradna 718 396 617 650 1 620 714 

TA8 Slezská diakonie, Intervenční centrum 1 970 327 1 970 120 1 009 763 

TA9 SSmH, Centrum drogové pomoci 2 690 164 2 076 108 2 056 898 

TA10 
Armáda spásy, Komunitní centrum, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, Šumbark 

713 411 725 600 693 248 

TA11 SSmH, Pečovatelská služba 19 479 680 18 530 669 18 259 088 
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Graf  1.6  Celkové náklady za služby terénní a ambulantní 

 
     Výše celkových nákladů terénních a ambulantních služeb je ve všech případech 
srovnatelná a ve sledovaném období v podstatě konstantní. Pouze služba TA11 (SSmH, 
Pečovatelská služba) vykazuje řádově vyšší celkové náklady, které mezi léty 2010 a 2012 
mírně poklesly. 
 

1.2.2 Náklady dle druhů služeb 

a) Náklady služeb poradenství 

Tabulka 1.7 Celkové náklady za služby poradenství v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

PO1 
Slezská diakonie, Poradna pro rodinu 
Havířov 

654 200 718 449 539 969 

PO2 Slezská diakonie, KERIT Havířov 492 000 427 199 426 515 

PO3 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy 

1 358 363 1 440 054 1 475 645 

PO4 SSmH, Poradenské centrum Khamoro 
  

171 083 

PO5 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a 
dítě "RaD" 

982 967 1 258 825 1 119 104 

PO6 
SSmH, Poradenství pro osoby se 
zdravotním postižením 

362 701 320 102 344 612 

PO7 Slezská diakonie, Občanská poradna 718 396 617 650 1 620 714 

Průměrné náklady  761 438 797 047 813 949 

  
 

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

2010 2011 2012

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

TA11

Průměrné náklady



www.sociotrendy.cz                                                                                   22 strana | 193 celkem 

Graf 1.7 Celkové náklady za služby poradenství v Kč 

 
 
     Celkové náklady služeb poradenství byly ve sledovaném období ve většině případů 
konstantní nebo mírně klesající. Výjimkou je služba PO7 (Slezská diakonie, Občanská 
poradna), jejíž celkové náklady mezi roky 2011 a 2012 výrazně vzrostly. 
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b) Náklady služeb péče 

Tabulka 1.8 Celkové náklady za služby péče v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

PE1 
Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace - Domovy se zvláštním 
režimem 

    9 708 400 

PE2 
SSmH, Denní a pobytové služby pro 
seniory - Respitní péče 

7 507 851 7 513 401 7 879 623 

PE3 
Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace - Domovy pro seniory, 
Město 

32 763 096 38 047 699 41 871 388 

PE4 
Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace - Domovy pro seniory, 
Šumbark 

38 661 388 44 339 863 48 344 897 

PE5 
SSmH, Denní a pobytové služby pro 
seniory - Denní stacionář 

3 752 576 3 671 785 3 703 226 

PE6 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, Denní 
stacionář, Podlesí 

  5 410 950 5 811 933 

PE7 
SSmH, Poradenské středisko pro 
rodinu a dítě "RaD" – odlehčovací 
služby 

821 688 884 895 824 768 

PE8 SSmH, Pečovatelská služba 19 479 680 18 530 669 18 259 088 

PE10 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, 
Chráněné bydlení 

4 539 868 4 305 967 4 706 744 

PE11 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, 
MIKADO, denní stacionář, Město 

17 034 022 14 416 312 11 482 958 

Průměrné náklady  17 164 380 19 588 792 19 074 128 
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Graf 1.8 Celkové náklady za služby péče v Kč 

 
     Služby PE3 (Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace - Domovy pro seniory, 
Město) a PE4 (Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace - Domovy pro seniory, 
Šumbark) výrazně převyšují průměrné hodnoty vložených celkových nákladů do služeb péče. 
Náklady těchto služeb ve sledovaném období rostly, náklady ostatních služeb byly 
konstantní. 
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c) Náklady služeb prevence 

Tabulka 1.9 Celkové náklady za služby prevence v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

PR1 
Armáda spásy, Azylový dům pro matky s 
dětmi 

6 417 342 6 587 271 6 609 063 

PR2 
Armáda spásy, Azylový dům pro muže, 
azylový dům 

5 978 757 6 186 972 5 497 177 

PR3 Armáda spásy, Dům pod svahem 4 111 615 4 756 845 4 566 743 

PR4 
Občanské sdružení Heřmánek, Dům na půli 
cesty Heřmánek 

2 592 363 2 388 455 2 581 157 

PR6 Armáda spásy, Komunitní centrum, NZDM  619 159 709 452 891 982 

PR7 
Armáda spásy, Azylový dům pro muže, 
noclehárna 

1 441 785 1 767 461 1 745 437 

PR8 ZIP, NZDM Klub 3NYTY 1 777 830 1 666 723 1 322 200 

PR9 
SSmH, Nízkoprahové denní centrum pro 
osoby bez přístřeší 

1 007 896 1 926 102 1 618 493 

PR11 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a 
dítě "RaD" – raná péče 

178 944 132 781 198 451 

PR12 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – 
terénní programy 

    337 302 

PR13 ZIP, Streetwork Teens Havířov 519 848 547 380 257 005 

PR14 SSmH, Linka důvěry 425 042 432 042 427 766 

PR15 
Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, 
sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením, Město 

1 226 838 1 187 426 932 263 

PR16 
Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

1 275 935 1 508 723 1 172 182 

PR17 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – SAS 
pro rodiny s dětmi 

    664 248 

PR18 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy - SAS pro rodiny s dětmi 

529 876 714 567 708 783 

PR19 Slezská diakonie, Intervenční centrum 1 970 327 1 970 120 1 009 763 

PR20 SSmH, Centrum drogové pomoci 2 690 164 2 076 108 2 056 898 

PR21 
Armáda spásy, Komunitní centrum, 
sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením, Šumbark 

713 411 725 600 693 248 

Průměrné náklady   1 969 243 2 075 531 1 752 114 
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Graf 1.9 Celkové náklady za služby prevence v Kč 

 
     Mezi výší vložených celkových nákladů do služeb prevence jsou poměrně výrazné rozdíly. 
Ve většině případů však nedošlo k růstu celkových nákladů vložených do služeb mezi léty  
2011 a 2012, u několika sledovaných služeb, např. PR2 (Armáda spásy, Azylový dům pro 
muže)  je zřetelný výrazný pokles.  
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2. Průměrné náklady na jednoho uživatele (klienta) služby, cena služby 

 

2.1 Průměrné náklady na jednoho uživatele dle forem a druhů služeb 

     Průměrné náklady na jednoho uživatele/klienta za rok, které označují cenu poskytované 
služby,  jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech. 

     Průměrné náklady pro jednoho klienta za rok za služby terénní a terénní  
a ambulantní jsou ve srovnání s předchozími roky poměrně stabilní. Náklady na ambulantní 
služby vzrostly v roce 2011 a následně v roce 2012 mírně poklesly, náklady na pobytové 
služby od roku 2010 stále rostly. 

  

Tabulka 2.1  Průměrné náklady na jednoho klienta dle forem služeb v Kč 

 
2010 2011 2012 

Pobytová 124 950 138 044 192 621 

Ambulantní 39 118 68 355 59 544 

Terénní 14 168 14 459 11 956 

Terénní, ambulantní 18 955 18 710 19 421 

 

Graf 2.1  Průměrné náklady na jednoho klienta dle forem služeb v Kč 

 

 
    Nejnižší průměrné náklady na jednoho klienta jsou u služeb poradenství a prevence tyto 
náklady poměrně vyrovnané, u služeb péče tyto náklady rostly v celém sledovaném období. 
 

Tabulka 2.2  Průměrné náklady na jednoho klienta dle druhů služeb v Kč 

 
2010 2011 2012 

Poradenství 6 566 7 255 8 157 

Péče 156 708 188 69 237 744 

Prevence 32 443 33 968 29 740 
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Graf 2.2  Průměrné náklady na jednoho klienta dle druhů služeb v Kč 

 

 

 

  

2.2  Průměrné náklady na jednoho uživatele dle jednotlivých forem a druhů služeb  

     V následujících tabulkách a grafech je zachycen vývoj průměrných nákladů na jednoho 
klienta (tyto náklady vyjadřují cenu služby) u jednotlivých služeb v členění nejprve podle 
forem a dále pak podle druhů služeb. 
 

2.2.1 Formy sociálních služeb  

a) Náklady pobytových služeb 

     V tabulce a grafu níže jsou uvedeny průměrné náklady za jednotlivé pobytové služby, 
které jsou označeny  kódy P1 až P9. V grafu je uveden vývoj průměrných údajů, který je 
znázorněn šrafovanou čárou.  
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Tabulka 2.3 Náklady na jednoho klienta pobytových služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

P1 
Armáda spásy, Azylový dům pro 
matky s dětmi 

103 505 109 787 110 151 

P2 
Armáda spásy, Azylový dům pro 
muže 

170 822 176 770 157 062 

P3 
Domov seniorů Havířov, 
příspěvková organizace, domovy se 
zvláštním režimem 

    373 400 

P4 
SSmH, Denní a pobytové služby pro 
seniory - Respitní péče 

341 265 341 518 358 164 

P5
6
 

Domov seniorů Havířov, 
příspěvková organizace, domovy pro 
seniory, Město 

380 966 442 415 697 856 

P6 Armáda spásy, Dům pod svahem 128 488 158 562 114 169 

P7 
Občanské sdružení Heřmánek, Dům 
na půli cesty Heřmánek  

123 446 113 736 122 912 

P8 
Domov seniorů Havířov, 
příspěvková organizace, domovy pro 
seniory, Šumbark 

204 558 235 850 257 154 

P9 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, 
Chráněné bydlení 

162 138 153 785 168 098 

Průměrné náklady   124 950 138 044 192 621 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

6
 Ukazatel „cena služby“ (náklady) na jednoho uživatele (průměr za rok) byla v roce 2012 ovlivněna povinností 

vytvoření účetní rezervy. Vytvořená rezerva byla v roce 2013 v plné výši zrušena. Cena služby byla v roce 2012 
na jednoho uživatele po odečtení rezervy 465 189,- Kč ročně.   
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Graf 2.3 Náklady na jednoho klienta pobytových služeb v Kč 

 

 
     Náklady na jednoho klienta pobytových služeb jsou ve většině případů relativně stabilní, 
nejvíce rozkolísaná cena služeb je u pobytových služeb s nejvyššími průměrnými náklady na 
jednoho klienta. Nejvyšší průměrná cena za jednoho klienta je u služby P5 (Domov seniorů 
Havířov, příspěvková organizace, Město, v rozmezí 380 - 700 tisíc Kč ve sledovaném období). 
Průměrná cena většiny ostatních služeb nepřekračuje hranici 400 tisíc Kč. 
 

b) Náklady ambulantních služeb 

     V tabulce a grafu níže jsou uvedeny průměrné náklady za jednotlivé ambulantní služby, 
které jsou označeny  kódy A1 až A11. V grafu je uveden vývoj průměrných údajů, který je 
znázorněn šrafovanou čárou.  

     Průměrné náklady na jednoho klienta ambulantních služeb jsou u všech služeb ve 
sledovaném období poměrně stabilní. Mezi roky 2011 a 2012 cena jednotlivých služeb ve 
většině případů mírně poklesla. 

     Průměrná cena za ambulantní služby se mezi léty 2010 a 2011 výrazně zvýšila, od roku 
2011 je již stabilizovaná v rozmezí od 60 do 70 tisíc Kč. 
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Tabulka 2.4 Náklady na jednoho klienta ambulantních služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

A1 
SSmH, Denní a pobytové služby pro 
seniory - Denní stacionář 

89 347 78 123 67 331 

A2 
Slezská diakonie, Poradna pro rodinu 
Havířov 

8 077 6 415 6 000 

A3 
Armáda spásy, Komunitní centrum, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

6 318 3 565 6 464 

A4 Slezská diakonie  - KERIT Havířov 8 066 8 060 14 707 

A5 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy 

7 303 7 579 6 896 

A6 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, Denní 
stacionář, Podlesí 

  318 291 341 878 

A7 
Armáda spásy, Azylový dům pro muže - 
noclehárna 

6 135 10 521 9 486 

A8 ZIP - NZDM Klub 3NYTY 10 044 12 627 8 815 

A9 
SSmH, Nízkoprahové denní centrum pro 
osoby bez přístřeší 

3 847 9 535 7 161 

A10 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – 
odborné poradenství 

    3 979 

A11 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, MIKADO, 
Denní stacionář, Město 

212 925 228 830 182 269 

Průměrné náklady   39 118 68 355 59 544 
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Graf 2.4 Náklady na jednoho klienta ambulantních služeb v  Kč 

 

 

c) Náklady terénních služeb 

     V tabulce a grafu níže jsou uvedeny průměrné náklady za jednotlivé terénní služby, které 
jsou označeny  kódy T1 až T5. V grafu je uveden vývoj průměrných údajů, který je znázorněn 
šrafovanou čárou.  

     Průměrná cena terénních služeb mírně vzrostla mezi roky 2010 a 2011 a pohybovala se 
nad hranicí 14 tisíc Kč, v následujícím období pak mírně poklesla pod 12 tisíc Kč za jednoho 
klienta a rok. Z tabulky a grafu vyplývá, že náklady na služby jsou relativně stabilní, nedochází 
zde k výraznějším výkyvům. 

Tabulka 2.5 Náklady na jednoho klienta terénních služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

T1 
SSmH, Poradenské středisko 
pro rodinu a dítě "RaD" – raná 
péče 

22 368 18 969 18 041 

T2 
SSmH, Poradenské centrum 
Khamoro – terénní programy 

    5 530 

T3 ZIP, Streetwork Teens Havířov 10 609 9 775 7 343 

T4 SSmH, Linka důvěry 1 486 1 440 1 375 

T5 
SSmH, Poradenské středisko 
pro rodinu a dítě "RaD" – 
odlehčovací služby 

22 208 27 653 27 492 

Průměrné náklady   14 168 14 459 11 956 
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Graf 2.5 Náklady na jednoho klienta terénních služeb v Kč 

 
      

d) Náklady terénních a ambulantních služeb 

     V tabulce a grafu níže  jsou uvedeny průměrné náklady za jednotlivé terénní a ambulantní 
služby, které jsou označeny  kódy TA1 až TA11. V grafu je uveden vývoj průměrných údajů, 
který je znázorněn šrafovanou čárou.  

     Průměrné náklady na jednoho klienta a rok terénních a ambulantních služeb jsou ve 
sledovaném období konstantní a pohybují se kolem hranice 19 tisíc Kč. Tento vývoj 
nekopíruje pouze služba TA3 (Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Město), jejíž průměrné náklady na 
jednoho klienta za rok mezi roku 2011 a 2012 výrazně vzrostly. 
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Tabulka 2.6 Náklady na jednoho klienta terénních a ambulantních služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

TA1 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě 
"RaD" – odborné sociální poradenství 

14 246 17 983 19 633 

TA2 
SSmH, Poradenství pro osoby se zdravotním 
postižením 

754 2 783 4 054 

TA3 
Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum 
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, Město 

35 053 42 408 62 151 

TA4 
Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

18 228 17 145 14 838 

TA5 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – SAS pro 
rodiny s dětmi 

    17 032 

TA6 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy - SAS pro rodiny s dětmi 

27 888 21 654 22 149 

TA7 Slezská diakonie, Občanská poradna 953 707 1 831 

TA8 Slezská diakonie, Intervenční centrum 7 881 7 636 3 960 

TA9 SSmH, Centrum drogové pomoci 12 173 9 523 9 101 

TA10 
Armáda spásy, Komunitní centrum, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, Šumbark 

47 561 42 682 34 662 

TA11 SSmH, Pečovatelská služba 24 815 24 576 24 216 

Průměrné náklady   18 955 18 710 19 421 
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Graf 2.6 Náklady na jednoho klienta terénních a ambulantních služeb v Kč 

 

 

 

2.2.2 Druhy sociálních služeb  

a) Náklady služeb poradenství 

     V tabulce a grafu níže jsou uvedeny průměrné náklady za jednotlivé služby poradenství, 
které jsou označeny kódy PO1 až PO7. V grafu je uveden vývoj průměrných údajů, který je 
znázorněn šrafovanou čárou.  

     Průměrné náklady na jednoho klienta služeb poradenství byly ve sledovaném období 
rostoucí, největší podíl na růstu průměrné hodnoty ceny služeb poradenství měly zejména 
služby s nejvyššími průměrnými náklady PO2 (Slezská diakonie, KERIT Havířov) a PO5 (SSmH, 
Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD"). 
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Tabulka 2.7 Náklady na jednoho klienta služeb poradenství v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

PO1 
Slezská diakonie, Poradna pro rodinu 
Havířov 

8 077 6 415 6 000 

PO2 Slezská diakonie, KERIT Havířov 8 066 8 060 14 707 

PO3 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy 

7 303 7 579 6 896 

PO4 SSmH, Poradenské centrum Khamoro     3 979 

PO5 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a 
dítě "RaD" 

14 246 17 983 19 633 

PO6 
SSmH, Poradenství pro osoby se 
zdravotním postižením 

754 2 783 4 054 

PO7 Slezská diakonie, Občanská poradna 953 707 1 831 

Průměrné náklady   6 566 7 255 8 157 

 
 

Graf 2.7 Náklady na jednoho klienta služeb poradenství v Kč 
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poměrně stabilní, v průměru za služby prevence došlo k nárůstu ceny v celém sledovaném 
období. 

Tabulka 2.8 Náklady na jednoho klienta služeb péče v Kč 
7
 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

PE1 
Domov seniorů Havířov, 
příspěvková organizace - 
Domovy se zvláštním režimem 

    373 400 

PE2 
SSmH, Denní a pobytové služby 
pro seniory - Respitní péče 

341 265 341 518 358 164 

PE3
8
 

Domov seniorů Havířov, 
příspěvková organizace - 
Domovy pro seniory, Město 

380 966 442 415 697 856 

PE4 
Domov seniorů Havířov, 
příspěvková organizace- 
Domovy pro seniory, Šumbark 

204 558 235 850 257 154 

PE5 
SSmH, Denní a pobytové služby 
pro seniory - Denní stacionář 

89 347 78 123 67 331 

PE6 
 SANTÉ - centrum ambulantních 
a pobytových sociálních služeb, 
Denní stacionář, Podlesí 

  318 291 341 878 

PE7 
SSmH, Poradenské středisko pro 
rodinu a dítě "RaD" – 
odlehčovací služby 

22 208 27 653 27 492 

PE8 SSmH, Pečovatelská služba 24 815 24 576 24 216 

PE10 
SANTÉ - centrum ambulantních 
a pobytových sociálních služeb, 
Chráněné bydlení 

162 138 153 785 168 098 

PE11 

SANTÉ - centrum ambulantních 
a pobytových sociálních služeb, 
MIKADO, denní stacionář, 
Město 

212 925 228 830 182 269 

Průměrné náklady   156 708 188 690 237 744 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

7
 Údaje zahrnují služby pobytové, ambulantní, terénní, ambulantní a terénní, proto uvedené hodnoty mohou  

být výrazně diferencované. 
8
 Ukazatel „cena služby“ (náklady) na jednoho uživatele (průměr za rok) byla v roce 2012 ovlivněna povinností 

vytvoření účetní rezervy. Vytvořená rezerva byla v roce 2013 v plné výši zrušena. Cena služby byla v roce 2012 
na jednoho uživatele po odečtení rezervy 465 189,- Kč ročně.   
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Graf 2.8 Náklady na jednoho klienta služeb péče v Kč 
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Tabulka 2.9 Náklady na jednoho klienta služeb prevence v Kč 
9
 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

PR1 
Armáda spásy, Azylový dům pro matky s 
dětmi 

41 402 40 915 43 769 

PR2 
Armáda spásy, Azylový dům pro muže, 
azylový dům 

48 608 56 761 56 094 

PR3 Armáda spásy, Dům pod svahem 128 488 158 562 114 169 

PR4 
 Občanské sdružení Heřmánek, Dům na 
půli cesty Heřmánek 

123 446 113 736 122 912 

PR6 
Armáda spásy, Komunitní centrum, 
NZDM 

6 318 3 565 6 464 

PR7 
Armáda spásy, Azylový dům pro muže, 
noclehárna 

6 135 10 521 9 486 

PR8 ZIP, NZDM Klub 3NYTY 10 044 12 627 8 815 

PR9 
SSmH, Nízkoprahové denní centrum pro 
osoby bez přístřeší 

3 847 9 535 7 161 

PR11 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a 
dítě "RaD" – raná péče 

22 368 18 969 18 041 

PR12 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – 
terénní programy 

    5 530 

PR13 ZIP, Streetwork Teens Havířov 10 609 9 775 7 343 

PR14 SSmH, Linka důvěry 1 486 1 440 1 375 

PR15 

Armáda spásy, Sbor a komunitní 
centrum, sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením, Město 

35 053 42 408 62 151 

PR16 
Armáda spásy, Sbor a komunitní 
centrum,  sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

18 228 17 145 14 838 

PR17 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – 
SAS pro rodiny s dětmi 

    17 032 

PR18 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy - SAS pro rodiny s 
dětmi 

27 888 21 654 22 149 

PR19 Slezská diakonie, Intervenční centrum 7 881 7 636 3 960 

PR20 SSmH, Centrum drogové pomoci 12 173 9 523 9 101 

PR21 

Armáda spásy, Komunitní centrum, 

sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením, 
Šumbark 

47 561 42 682 34 662 

Průměrné náklady   32 443 33 968 29 740 

                                                           
 

9 Jedná se o formy pobytové, terénní, ambulantní, ambulantní a terénní. 
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Graf 2.9 Náklady na jednoho klienta služeb prevence v Kč 
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3.  Průměrné náklady na jeden úvazek v přímé i nepřímé péči  

     Průměrné náklady na jeden úvazek jsou stanoveny jako podíl celkových nákladů služeb 
bez investic a průměrného ročního počtu úvazků u jednotlivých služeb. Tento ukazatel 
vyjadřuje celkové náklady služby přepočtené na jednoho zaměstnance a rok.10  
  

3.1 Celkové průměrné náklady na jeden úvazek v přímé i nepřímé péči dle forem  

a druhů služeb 

     V tabulkách a grafech níže jsou porovnávány průměrné náklady sociálních služeb podle 
jejich forem a druhů. 

     Vývoj průměrných nákladů na jeden úvazek je u všech forem služeb srovnatelný, 
nejnižších hodnot dosahují služby terénní formy, u ostatních forem služeb jsou průměrné 
hodnoty nákladů na jeden úvazek v podstatě vyrovnané. 

 

Tabulka 3.1 Průměrné náklady na jeden úvazek dle forem služeb v Kč 

 
2010 2011 2012 

Pobytová 367 672 360 981 368 135 

Ambulantní 342 546 380 464 372 236 

Terénní 312 601 297 155 322 391 

Terénní, ambulantní 373 747 358 826 369 358 

 

Graf 3.1 Průměrné náklady na jeden úvazek dle forem služeb v Kč 

 
 
      Nejvyšší hodnoty vykazují služby péče a nejnižší služby prevence při porovnání nákladů na 
jeden úvazek podle druhů služeb. Vývoj tohoto ukazatele je u všech druhů služeb konstantní. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

10
 Údaje byly vyplněny ze strany poskytovatelů sociálních služeb, v ojedinělých případech byly údaje v rámci procesu čištění 

dat vynechány. 
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Tabulka 3.2 Průměrné náklady na jeden úvazek dle druhů služeb v Kč 

 
2010 2011 2012 

Poradenství  369 485    399 038    365 419   

Péče 491 121 451 705 472 557 

Prevence 296 594 320 574 319 130 

 

Graf 3.2 Průměrné náklady na jeden úvazek dle druhů služeb v Kč 
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Tabulka 3.3 Náklady na jeden úvazek pobytových služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

P1 Armáda spásy, Azylový dům pro matky s dětmi 300 688 316 735 300 688 

P2 Armáda spásy, Azylový dům pro muže 291 458 295 422 303 341 

P4 
SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory - 
Respitní péče 

625 654 577 954 583 676 

P6 Armáda spásy, Dům pod svahem 265 584 295 479 308 409 

P9 
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, Chráněné bydlení 

354 977 319 317 344 561 

Průměrné náklady  367 672 360 981 368 135 

 

Graf 3.3 Náklady na jeden úvazek pobytových služeb v Kč 
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Tabulka 3.4 Náklady na jeden úvazek ambulantních služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

A1 
SSmH, Denní a pobytové služby pro 
seniory - Denní stacionář 

682 287 667 597 822 939 

A2 
Slezská diakonie, Poradna pro rodinu 
Havířov 

210 646 326 567 260 787 

A3 
Armáda spásy, Komunitní centrum, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

255 075 292 708 236 130 

A4 Slezská diakonie  - KERIT Havířov 273 333 244 998 216 351 

A5 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy 

452 788 480 018 492 882 

A6 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, Denní 
stacionář, Podlesí 

 
318 199 324 235 

A7 
Armáda spásy, Azylový dům pro muže - 
noclehárna 

279 112 268 782 300 086 

A8 ZIP - NZDM Klub 3NYTY 269 700 232 320 246 882 

A9 
SSmH, Nízkoprahové denní centrum 
pro osoby bez přístřeší 

335 965 642 034 537 498 

A10 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – 
odborné poradenství   

342 166 

A11 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, MIKADO, 
Denní stacionář, Město 

324 007 331 414 314 637 

Průměrné náklady  342 546 380 464 372 236 

 

Graf 3.4 Náklady na jeden úvazek ambulantních služeb v Kč 
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c) Náklady terénních služeb 

     V tabulce a grafu níže jsou uvedeny hodnoty průměrných nákladů na jeden úvazek v 
přímé i nepřímé péči u terénních služeb.  

     Náklady na jeden úvazek terénních služeb jsou v průběhu celého sledovaného období u 
všech služeb v podstatě konstantní, nejvyšší jsou ve všech letech u služby T4 (SSmH, Linka 
důvěry). 

 

Tabulka 3.5 Náklady na jeden úvazek terénních služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

T1 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě 
"RaD" – raná péče 

298 240 221 302 330 752 

T2 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – 
terénní programy   

337 302 

T3 ZIP, Streetwork Teens Havířov 253 225 240 222 241 213 

T4 SSmH, Linka důvěry 425 042 432 129 427 766 

T5 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě 
"RaD" – odlehčovací služby 

273 896 294 965 274 923 

Průměrné náklady  312 601 297 155 322 391 

 

Graf 3.5 Náklady na jeden úvazek terénních služeb v Kč 
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služby TA7 (Slezská diakonie, Občanská poradna) až k 643 tisíc Kč. u služby TA11 (SSmH, 
Pečovatelská služba).  
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Tabulka 3.6 Náklady na jeden úvazek terénních a ambulantních služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

TA1 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu 
a dítě "RaD" – odborné sociální 
poradenství 

409 570 524 510 466 293 

TA2 
SSmH, Poradenství pro osoby se 
zdravotním postižením 

604 502 533 503 574 353 

TA3 

Armáda spásy, Sbor a komunitní 
centrum, sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením, Město 

279 387 295 080 297 919 

TA4 
Armáda spásy, Sbor a komunitní 
centrum, sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

231 230 270 926 307 135 

TA5 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – 
SAS pro rodiny s dětmi   

332 124 

TA6 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy - SAS pro rodiny s 
dětmi 

240 852 
 

283 513 

TA7 Slezská diakonie, Občanská poradna 266 073 284 631 205 100 

TA8 Slezská diakonie, Intervenční centrum 237 298 303 960 253 246 

TA9 SSmH, Centrum drogové pomoci 538 033 415 222 408 780 

TA10 

Armáda spásy, Komunitní centrum, 
sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením, 
Šumbark 

244 616 286 286 291 549 

TA11 SSmH, Pečovatelská služba 685 904 652 488 642 926 

Průměrné náklady  373 747 358 826 369 358 
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Graf 3.6 Náklady na jeden úvazek terénních a ambulantních služeb v Kč 

 

 
 

2.2.2 Druhy sociálních služeb  

     V tabulkách a grafech níže je přehled nákladů na jeden úvazek zpracován podle druhů 
služeb. 
 

a) Náklady služeb poradenství 

     Vývoj nákladů na jeden úvazek služeb poradenství je v průběhu sledovaného období 
poměrně různorodý. Rovněž hodnoty vykazují v každém ze sledovaných obdobích velký 
rozptyl, pohybují se od 200 do 600 tisíc Kč. 
 

Tabulka 3.7 Náklady na jeden úvazek služeb poradenství v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

PO1 
Slezská diakonie, Poradna pro rodinu 
Havířov 

210 646 326 567 260 787 

PO2 Slezská diakonie, KERIT Havířov 273 333 244 998 216 351 

PO3 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy 

452 788 480 018 492 882 

PO4 SSmH, Poradenské centrum Khamoro 
  

342 166 

PO5 
SSmH, Poradenské středisko pro 
rodinu a dítě "RaD" 

409 570 524 510 466 293 

PO6 
SSmH, Poradenství pro osoby se 
zdravotním postižením 

604 502 533 503 574 353 

PO7 Slezská diakonie, Občanská poradna 266 073 284 631 205 100 

Průměrné náklady  369 485 399 038 365 419 
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Graf 3.7 Náklady na jeden úvazek služeb poradenství v Kč 

 
      

b) Náklady služeb péče 

     Vývoj nákladů na jeden úvazek u služeb péče je u všech sledovaných služeb poměrně 
konstantní s výjimkou služby PE5 (SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory - Denní 
stacionář), u které došlo mezi roku 2011 a 2012 k nárůstu tohoto ukazatele. Nicméně 
absolutní hodnoty se u jednotlivých služeb výrazně liší, pohybují se od cca 300 tisíc Kč až po 
800 tisíc Kč 
 

Tabulka 3.8 Náklady na jeden úvazek služeb péče v Kč 

 Legenda Služby 2010 2011 2012 

PE2 
SSmH, Denní a pobytové služby pro 
seniory - Respitní péče 

625 654 577 954 583 676 

PE5 
SSmH, Denní a pobytové služby pro 
seniory - Denní stacionář 

682 287 667 597 822 939 

PE6 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, Denní 
stacionář, Podlesí 

  318 199 324 235 

PE7 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu 
a dítě "RaD" – odlehčovací služby 

273 896 294 965 274 923 

PE8 SSmH, Pečovatelská služba 685 904 652 488 642 926 

PE10 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, Chráněné 
bydlení 

354 977 319 317 344 561 

PE11 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, MIKADO, 
denní stacionář, Město 

324 007 331 414 314 637 

Průměrné náklady   491 121 451 705 472 557 
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Graf 3.8 Náklady na jeden úvazek služeb péče v Kč 

 
     

c) Nákladovost služeb prevence 

     Přestože průměrné hodnoty nákladů na jeden úvazek jsou v průběhu celého sledovaného 
období poměrně vyrovnané, u většiny služeb jednotlivě tento vývoj vyrovnaný není, lze 
vysledovat rozdíly v hodnotách v průběhu let, jak je uvedeno v grafu níže.  
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Tabulka 3.9 Náklady na jeden úvazek služeb prevence v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

PR1 
Armáda spásy, Azylový dům pro 
matky s dětmi 

300 688 316 735 300 688 

PR2 
Armáda spásy, Azylový dům pro 
muže, azylový dům 

291 458 295 422 303 341 

PR3 Armáda spásy, Dům pod svahem 265 584 295 479 308 409 

PR6 
Armáda spásy, Komunitní 
centrum, NZDM 

255 075 292 708 236 130 

PR7 
Armáda spásy, Azylový dům pro 
muže, noclehárna 

279 112 268 782 300 086 

PR8 ZIP, NZDM Klub 3NYTY 269 700 232 320 246 882 

PR9 
SSmH, Nízkoprahové denní 
centrum pro osoby bez přístřeší 

335 965 642 034 537 498 

PR11 
SSmH, Poradenské středisko pro 
rodinu a dítě "RaD" – raná péče 

298 240 221 302 330 752 

PR12 
SSmH, Poradenské centrum 
Khamoro – terénní programy   

337 302 

PR13 ZIP, Streetwork Teens Havířov 253 225 240 222 241 213 

PR14 SSmH, Linka důvěry 425 042 432 129 427 766 

PR15 

Armáda spásy, Sbor a komunitní 
centrum, sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, Město 

279 387 295 080 297 919 

PR16 
Armáda spásy, Sbor a komunitní 
centrum, sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi 

231 230 270 926 307 135 

PR17 
SSmH, Poradenské centrum 

Khamoro – SAS pro rodiny s dětmi   
332 124 

PR18 
SSmH, Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy - 
SAS pro rodiny s dětmi 

240 852 
 

283 513 

PR19 
Slezská diakonie, Intervenční 
centrum 

237 298 303 960 253 246 

PR20 SSmH, Centrum drogové pomoci 538 033 415 222 408 780 

PR21 

Armáda spásy, Komunitní 
centrum, sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, Šumbark 

244 616 286 286 291 549 

Průměrné náklady  296 594 320 574 319 130 
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Graf 3.9 Náklady na jeden úvazek služeb prevence v Kč 
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4.  Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic  

 

4.1 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic dle forem služeb 

 
     Podíl osobních nákladů na celkových bez investic uvádí, jaká část z celkových nákladů za 

rok se vynakládá do nákladů na zaměstnance.  V následujících tabulkách a grafech je tento 

podíl stanoven v členění dle forem služeb. 

     Z tabulky a grafu níže je vidět, že nejvyšší podíl osobních nákladů na celkových nákladech 

vykazují terénní služby, naopak nejnižší je u pobytových služeb. 

Tabulka 4.1 Průměrný podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic v členění dle forem služeb v Kč 

 
2010 2011 2012 

Pobytová 58% 54% 55% 

Ambulantní 69% 67% 69% 

Terénní 84% 83% 85% 

Terénní, ambulantní 60% 66% 72% 

 

Graf 4.1 Průměrný podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic v členění dle forem služeb v Kč 
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4.2 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic dle jednotlivých 

forem služeb 

 4.2.1 Formy sociálních služeb   

a) Náklady pobytových služeb 

     U pobytových služeb se náklady na mzdy v posledním sledovaném roce pohybují 
v rozmezí přibližně 36% až 71 %, což poukazuje na velký rozptyl. Služba P5 (Domov seniorů 
Havířov, příspěvková organizace, domovy pro seniory, Město) vykazuje pouze 36 % podílem 
prostředky na mzdy (viz graf a tabulka níže). 
 

Tabulka 4.2 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic pobytových služeb v Kč 

 Legenda Služby 2010 2011 2012 

P1 Armáda spásy, Azylový dům pro matky s dětmi 52% 53% 52% 

P2 Armáda spásy, Azylový dům pro muže 51% 47% 54% 

P3 
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, 
domovy se zvláštním režimem 

    62% 

P4 
SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory - 
Respitní péče 

70% 69% 71% 

P5 
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, 
domovy pro seniory, Město 

60% 55% 36% 

P6 Armáda spásy, Dům pod svahem 52% 50% 54% 

P7 
Občanské sdružení Heřmánek, Dům na půli cesty 
Heřmánek 

71%     

P8 
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, 
domovy pro seniory, Šumbark 

48% 49% 55% 

P9 
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, Chráněné bydlení 

      

Průměrný podíl   58% 54% 55% 
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Graf 4.2 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic pobytových služeb v Kč 
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Tabulka 4.3 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic ambulantních služeb v Kč 

 Legenda Služby 2010 2011 2012 

A1 
SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory - 
Denní stacionář 

59% 60% 60% 

A2 Slezská diakonie, Poradna pro rodinu Havířov 55% 58% 58% 

A3 
Armáda spásy, Komunitní centrum, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

72% 72% 79% 

A4 Slezská diakonie  - KERIT Havířov 66% 77% 53% 

A5 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy 

85% 85% 85% 

A6 
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, Denní stacionář, Podlesí 

      

A7 
Armáda spásy, Azylový dům pro muže - 
noclehárna 

63% 60% 68% 

A8 ZIP - NZDM Klub 3NYTY 82% 85% 87% 

A9 
SSmH, Nízkoprahové denní centrum pro osoby 
bez přístřeší 

68% 38% 47% 

A10 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – 
odborné poradenství 

    80% 

A11 
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, MIKADO (Lipová 618/12, 
Havířov-Město), Denní stacionář, Město 

   

Průměrný podíl   69% 67% 69% 

 

Graf 4.3 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic ambulantních služeb v Kč 
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c) Náklady  terénních služeb 

     U terénních služeb se náklady na mzdy v posledním sledovaném roce pohybují v úzkém 
rozmezí přibližně 90 % až 94 %  (viz graf a tabulka níže).  
 

Tabulka 4.4 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic terénních služeb v Kč 

 Legenda Služby 2010 2011 2012 

T1 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě 
"RaD" – raná péče 

78% 75% 85% 

T2 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – terénní 
programy 

    80% 

T3 ZIP, Streetwork Teens Havířov 90% 92% 94% 

T4 SSmH, Linka důvěry 83% 83% 82% 

T5 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě 
"RaD" – odlehčovací služby 

84% 83% 86% 

Průměrný podíl   84% 83% 85% 

 

Graf 4.4 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic terénních služeb v Kč 
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(viz graf a tabulka níže).  
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Tabulka 4.5 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic terénních a ambulantních služeb v Kč 

 Legenda Služby 2010 2011 2012 

TA1 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" – 
odborné sociální poradenství 

65% 62% 73% 

TA2 SSmH, Poradenství pro osoby se zdravotním postižením 74% 76% 79% 

TA3 
Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, Město 

40% 47% 60% 

TA4 
Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

70% 70% 79% 

TA5 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – SAS pro rodiny 
s dětmi 

    80% 

TA6 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy - SAS pro rodiny s dětmi 

68% 82% 83% 

TA7 Slezská diakonie, Občanská poradna 72% 78% 72% 

TA8 Slezská diakonie, Intervenční centrum 47% 60% 82% 

TA9 SSmH, Centrum drogové pomoci 54% 72% 69% 

TA10 
Armáda spásy, Komunitní centrum, sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 
Šumbark 

51% 59% 63% 

TA11 SSmH, Pečovatelská služba 54% 54% 53% 

Průměrný podíl   60% 66% 72% 

 
 
 

Graf 4.5 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic terénních a ambulantních služeb v Kč 
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5. Porovnání struktury celkových nákladů služeb 

     V následujícím textu jsou porovnávány podíly osobních nákladů, provozních nákladů a 

investičních výdajů služeb v průběhu let 2010 – 2012 v členění dle forem služeb. Porovnány 

jsou jak absolutní hodnoty, tak i procentuální podíly vložených nákladů dle jednotlivých 

druhů. Provozními náklady jsou zde celkové náklady služby bez investic a bez osobních 

nákladů. 

a) Struktura nákladů pobytových služeb 

Tabulka 5.1 Struktura nákladů pobytových služeb v tisíc Kč 

Služba 
2 010 2 011 2 012 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Celkem 
Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Celkem 
Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Celkem 

P1 3 110 3 308 0 6 417 3 103 3 484 973 7 560 3 146 3 463 0 6 609 

P2 2 918 3 060 0 5 979 3 292 2 895 0 6 187 2 524 2 973 430 5 927 

P3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 676 6 032 63 9 772 

P4 2 235 5 273 0 7 508 2 345 5 168 0 7 513 2 311 5 569 0 7 880 

P5 13 224 19 539 1 356 34 119 17 296 20 751 481 38 529 26 858 15 014 0 41 871 

P6 1 987 2 125 0 4 112 2 393 2 364 0 4 757 2 099 2 467 0 4 567 

P7 763 1 830 0 2 592 490 1 898 0 2 388 686 1 895 0 2 581 

P8 19 926 18 735 965 39 626 22 502 21 838 3 725 48 065 21 711 26 634 2 050 50 395 

P9 2 055 2 485 0 4 540 2 262 2 044 0 4 306 1 943 2 763 0 4 707 

Průměr 
za 1 
službu 

5 135 6 262 258 11 655 5 965 6 716 575 13 256 7 217 7 423 283 14 923 

Celkem 46 218 56 355 2 321 104 893 53 684 60 442 5 178 119 305 64 955 66 811 2 544 134 309 

P1 Armáda spásy, Azylový dům pro matky s dětmi 

P2 Armáda spásy, Azylový dům pro muže 

P3 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, domovy se zvláštním režimem 

P4 SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory - Respitní péče 

P5 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, domovy pro seniory, Město 

P6 Armáda spásy, Dům pod svahem 

P7 Občanské sdružení Heřmánek, Dům na půli cesty Heřmánek 

P8 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, domovy pro seniory, Šumbark 

P9 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Chráněné bydlení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iregistr.mpsv.cz/poskytovatel/detailposkytovatele/1961


www.sociotrendy.cz                                                                                   59 strana | 193 celkem 

Tabulka 5.2 Struktura nákladů pobytových služeb v % 

Služba 

2 010 2 011 2 012 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

P1 48% 52% 0% 41% 46% 13% 48% 52% 0% 

P2 49% 51% 0% 53% 47% 0% 43% 50% 7% 

P3             38% 62% 1% 

P4 30% 70% 0% 31% 69% 0% 29% 71% 0% 

P5 39% 57% 4% 45% 54% 1% 64% 36% 0% 

P6 48% 52% 0% 50% 50% 0% 46% 54% 0% 

P7 29% 71% 0% 21% 79% 0% 27% 73% 0% 

P8 50% 47% 2% 47% 45% 8% 43% 53% 4% 

P9 45% 55% 0% 53% 47% 0% 41% 59% 0% 

P1 Armáda spásy, Azylový dům pro matky s dětmi 

P2 Armáda spásy, Azylový dům pro muže 

P3 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, domovy se zvláštním režimem 

P4 SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory - Respitní péče 

P5 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, domovy pro seniory, Město 

P6 Armáda spásy, Dům pod svahem 

P7 Občanské sdružení Heřmánek, Dům na půli cesty Heřmánek 

P8 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, domovy pro seniory, Šumbark 

P9 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Chráněné bydlení 

 
     U většiny pobytových služeb tvoří osobní náklady nejvyšší podíl z celkových nákladů 
služeb. Na nákup dlouhodobého majetku použila finanční prostředky téměř polovina 
pobytových služeb, což je v porovnání s ostatními formami služeb výrazný podíl. Nejvyšší 
podíl investičních výdajů v poměru k celkovým nákladům byl u služby P1 (Armáda spásy, 
Azylový dům pro matky s dětmi) v roce 2011, v roce 2012 již služba neinvestovala další 
prostředky, zvýšil se podíl odpisů na provozních nákladech služby. 
 

Tabulka 5.3 Struktura nákladů pobytových služeb celkem v tisíc Kč 

  2010 2011 2012 

Provozní náklady 46 218 53 684 64 955 

Osobní náklady 56 355 60 442 66 811 

Celkové výdaje na dlouhodobý majetek 2 321 5 178 2 544 

Celkem 104 893 119 305 134 309 
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Graf 5.1 Struktura nákladů pobytových služeb celkem v tisíc Kč 

 
     Z grafu je zřejmé, že celkové náklady pobytových služeb meziročně vzrůstají, vzrůstají jak 
osobní tak provozní náklady. Osobní náklady stále převyšují provozní náklady, ale rozdíl se 
stále zmenšuje.  

b) Struktura nákladů ambulantních služeb 

Tabulka 5.4 Struktura nákladů ambulantních služeb v tisíc Kč 

Služba 
2 010 2 011 2 012 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Celkem 
Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Celkem 
Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Celkem 

A1 1 520 2 232 0 3 753 1 452 2 220 0 3 672 1 472 2 231 0 3 703 

A2 296 358 0 654 301 417 0 718 227 313 0 540 

A3 173 446 0 619 197 512 0 709 184 708 0 892 

A4 165 327 0 492 96 331 0 427 199 227 0 427 

A5 208 1 150 0 1 358 210 1 230 0 1 440 220 1 255 0 1 476 

A6 0 0 0 0 2 127 3 284 0 5 411 1 710 4 102 0 5 812 

A7 535 907 0 1 442 706 1 062 0 1 767 560 1 185 0 1 745 

A8 321 1 456 0 1 778 250 1 417 0 1 667 174 1 148 0 1 322 

A9 321 687 0 1 008 1 188 738 0 1 926 857 761 0 1 618 

A10 0 0 0 0 0 0 0 0 34 137 0 171 

A11 4 550 12 484 0 17 034 4 835 9 581 0 14 416 3 419 8 064 0 11 483 

Průměr za 
1 službu 

899 2 228 0 3 126 1 262 2 310 0 3 573 823 1 830 0 2 654 

Celkem 8 090 20 048 0 28 138 11 362 20 792 0 32 154 9 057 20 133 0 29 189 

A1 SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory - Denní stacionář 

A2 Slezská diakonie, Poradna pro rodinu Havířov 

A3 Armáda spásy, Komunitní centrum, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

A4 Slezská diakonie  - KERIT Havířov 

A5 SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

A6 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Denní stacionář, Podlesí 

A7 Armáda spásy, Azylový dům pro muže - noclehárna 

A8 ZIP - NZDM Klub 3NYTY 

A9 SSmH, Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

A10 SSmH, Poradenské centrum Khamoro – odborné poradenství 

A11 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, MIKADO, Denní stacionář, Město 
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Tabulka 5.5 Struktura nákladů ambulantních služeb v % 

Služba 

2 010 2 011 2 012 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

A1 41% 59% 0% 40% 60% 0% 40% 60% 0% 

A2 45% 55% 0% 42% 58% 0% 42% 58% 0% 

A3 28% 72% 0% 28% 72% 0% 21% 79% 0% 

A4 34% 66% 0% 23% 77% 0% 47% 53% 0% 

A5 15% 85% 0% 15% 85% 0% 15% 85% 0% 

A6       39% 61% 0% 29% 71% 0% 

A7 37% 63% 0% 40% 60% 0% 32% 68% 0% 

A8 18% 82% 0% 15% 85% 0% 13% 87% 0% 

A9 32% 68% 0% 62% 38% 0% 53% 47% 0% 

A10             20% 80% 0% 

A11 27% 73% 0% 34% 66% 0% 30% 70% 0% 

A1 SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory - Denní stacionář 

A2 Slezská diakonie, Poradna pro rodinu Havířov 

A3 Armáda spásy, Komunitní centrum, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

A4 Slezská diakonie  - KERIT Havířov 

A5 SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

A6 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Denní stacionář, Podlesí 

A7 Armáda spásy, Azylový dům pro muže - noclehárna 

A8 ZIP - NZDM Klub 3NYTY 

A9 SSmH, Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

A10 SSmH, Poradenské centrum Khamoro – odborné poradenství 

A11 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, MIKADO, Denní stacionář, Město 

 

     Podíl osobních nákladů na celkových nákladech ambulantních služeb je vyšší než u 

pobytových služeb. U všech sledovaných ambulantních služeb tvoří nadpoloviční podíl 

nákladů. Za celé sledované období žádná služba nenakupovala dlouhodobý majetek – 

vložené investiční prostředky jsou nulové, nedochází tedy ani k prosté reprodukci 

využívaného majetku. 

Tabulka 5.6 Struktura nákladů ambulantních služeb celkem v tisíc Kč 

  2010 2011 2012 

Provozní náklady 8 090 11 362 9 057 

Osobní náklady 20 048 20 792 20 133 

Celkové výdaje na dlouhodobý majetek 0 0 0 

Celkem 28 138 32 154 29 189 

 

     U ambulantních služeb osobní náklady výrazně převyšují provozní náklady, ale jejich 

hodnota se celkově nezvyšuje. To znamená, že vzhledem k inflaci ve sledovaném období  (v 

roce 2012 3,3%) dochází ke snižování reálných mezd zaměstnanců v ambulantních službách. 
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c) Struktura nákladů terénních služeb 

Tabulka 5.7 Struktura nákladů terénních služeb v tisíc Kč 

Služba 

2 010 2 011 2 012 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Celkem 
Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Celkem 
Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Celkem 

T1 39 140 0 179 33 100 0 133 30 168 0 198 

T2 0 0 0 0 0 0 0 0 69 269 0 337 

T3 51 468 0 520 43 504 0 547 16 241 0 257 

T4 71 354 0 425 73 359 0 432 78 350 0 428 

T5 130 692 0 822 152 733 0 885 118 707 0 825 

Průměr za 
1 službu 

73 414 0 486 75 424 0 499 62 347 0 409 

Celkem 291 1 655 0 1 946 301 1 696 0 1 997 310 1 735 0 2 045 

T1 SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" – raná péče 

T2 SSmH, Poradenské centrum Khamoro – terénní programy 

T3 ZIP, Streetwork Teens Havířov 

T4 SSmH, Linka důvěry 

T5 SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" – odlehčovací služby 

 
 
 
 

Tabulka 5.8 Struktura nákladů terénních služeb v % 

Služba 
2 010 2 011 2 012 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

T1 22% 78% 0% 25% 75% 0% 15% 85% 0% 

T2             20% 80% 0% 

T3 10% 90% 0% 8% 92% 0% 6% 94% 0% 

T4 17% 83% 0% 17% 83% 0% 18% 82% 0% 

T5 16% 84% 0% 17% 83% 0% 14% 86% 0% 

T1 SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" – raná péče 

T2 SSmH, Poradenské centrum Khamoro – terénní programy 

T3 ZIP, Streetwork Teens Havířov 

T4 SSmH, Linka důvěry 

T5 SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" – odlehčovací služby 

 

     Podíl osobních nákladů terénních služeb je nejvyšší v porovnání s ostatními formami 

služeb. U všech služeb překračuje 75 % celkových nákladů. Podobně jako u ambulantních 

služeb ani u terénních nedochází k investování do dlouhodobého majetku. 

Tabulka 5.9 Struktura nákladů terénních služeb celkem v tisíc Kč 

  2010 2011 2012 

Provozní náklady 291 301 310 

Osobní náklady 1 655 1 696 1 735 

Celkové výdaje na dlouhodobý majetek 0 0 0 

Celkem 1 946 1 997 2 045 
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Graf 5.2 Struktura nákladů terénních služeb celkem v tisíc Kč 
 

 

     Celkové náklady vložené do terénních služeb mírně rostou. Nárůst je ale způsoben růstem 

provozních nákladů, výše osobních nákladů stagnuje.  

d) Struktura nákladů terénních a ambulantních služeb 

Tabulka 5.10 Struktura nákladů terénních a ambulantních služeb v tisíc Kč 

Služba 

2 010 2 011 2 012 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Celkem 
Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Celkem 
Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Celkem 

TA1 345 638 0 983 479 780 0 1 259 307 813 0 1 119 

TA2 93 269 0 363 77 243 0 320 74 271 0 345 

TA3 738 489 0 1 227 634 553 0 1 187 374 559 0 932 

TA4 380 896 0 1 276 459 1 050 0 1 509 251 921 0 1 172 

TA5 0 0 0 0 0 0 0 0 130 535 0 664 

TA6 169 361 0 530 128 586 0 715 122 587 0 709 

TA7 198 520 0 718 136 481 0 618 462 1 159 0 1 621 

TA8 1 045 925 0 1 970 785 1 185 0 1 970 187 823 0 1 010 

TA9 1 228 1 462 0 2 690 586 1 490 0 2 076 631 1 426 0 2 057 

TA10 346 367 0 713 296 429 0 726 256 437 0 693 

TA11 8 999 10 481 0 19 480 8 575 9 955 0 18 531 8 504 9 756 0 18 259 

Průměr za 
1 službu 

1 354 1 641 0 2 995 1 216 1 675 0 2 891 1 027 1 571 0 2 598 

Celkem 13 542 16 408 0 29 950 12 156 16 754 0 28 910 11 296 17 285 0 28 581 

TA1 SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" – odborné sociální poradenství 

TA2 SSmH, Poradenství pro osoby se zdravotním postižením 

TA3 Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Město 

TA4 Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

TA5 SSmH, Poradenské centrum Khamoro – SAS pro rodiny s dětmi 

TA6 SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - SAS pro rodiny s dětmi 

TA7 Slezská diakonie, Občanská poradna 

TA8 Slezská diakonie, Intervenční centrum 

TA9 SSmH, Centrum drogové pomoci 

TA10 Armáda spásy, Komunitní centrum, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Šumbark 

TA11 SSmH, Pečovatelská služba 
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Tabulka 5.11 Struktura nákladů terénních a ambulantních služeb v % 

Služba 

2 010 2 011 2 012 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Investiční 
výdaje 

TA1 35% 65% 0% 38% 62% 0% 27% 73% 0% 

TA2 26% 74% 0% 24% 76% 0% 21% 79% 0% 

TA3 60% 40% 0% 53% 47% 0% 40% 60% 0% 

TA4 30% 70% 0% 30% 70% 0% 21% 79% 0% 

TA5             20% 80% 0% 

TA6       18% 82% 0% 17% 83% 0% 

TA7 28% 72% 0% 22% 78% 0% 28% 72% 0% 

TA8 53% 47% 0% 40% 60% 0% 18% 82% 0% 

TA9 46% 54% 0% 28% 72% 0% 31% 69% 0% 

TA10             37% 63% 0% 

TA11 46% 54% 0% 46% 54% 0% 47% 53% 0% 

TA1 SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" – odborné sociální poradenství 

TA2 SSmH, Poradenství pro osoby se zdravotním postižením 

TA3 Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Město 

TA4 Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

TA5 SSmH, Poradenské centrum Khamoro – SAS pro rodiny s dětmi 

TA6 SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - SAS pro rodiny s dětmi 

TA7 Slezská diakonie, Občanská poradna 

TA8 Slezská diakonie, Intervenční centrum 

TA9 SSmH, Centrum drogové pomoci 

TA10 Armáda spásy, Komunitní centrum, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Šumbark 

TA11 SSmH, Pečovatelská služba 

 

 

     Skupina terénních a ambulantních služeb nevykazuje rovněž žádné investice do 

dlouhodobého majetku. Rozložení provozních a osobních nákladů je zde nerovnoměrné, 

mezi službami jsou velké rozdíly. 

Tabulka 5.12 Struktura nákladů terénních a ambulantních služeb celkem v tisíc Kč 

  2010 2011 2012 

Provozní náklady 13 542 12 156 11 296 

Osobní náklady 16 408 16 754 17 285 

Celkové výdaje na dlouhodobý majetek 0 0 0 

Celkem 29 950 28 910 28 581 
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Graf 5.3 Struktura nákladů terénních a ambulantních služeb celkem v tisíc Kč 

 

     Celkové náklady skupiny terénních a ambulantních služeb v průběhu sledovaného období 

klesají. Pokles je zde způsoben poklesem provozních nákladů, osobní náklady meziročně 

vzrůstají a to jak relativně v poměru k celkovým nákladům, tak i absolutně. 
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6. Shrnutí 

     Náklady na pobytové služby jsou výrazně vyšší než na ostatní formy služeb. Celkové 

náklady za služby ambulantní, terénní, terénní a ambulantní jsou ve srovnání s předchozími 

léty relativně stabilní, nicméně s ohledem na rok 2010 jsou mírně klesající. Výrazně nejvyšší 

jsou celkové náklady vložené do služeb péče. Náklady na poradenské služby  i na služby péče 

mezi léty 2010 a 2011 mírně vzrostly, zatímco v následujícím roce mírně klesly. Obdobný 

vývoj, s nižším nárůstem nákladů v roce 2010, lze sledovat u služeb sociální prevence. 

     Průměrné náklady pro jednoho klienta za rok za služby pobytové, terénní, terénní a 

ambulantní jsou ve srovnání s předchozími léty relativně stabilní. Vývoj nákladů na pobytové 

služby jsou od roku 2011 rostoucí. Náklady na ambulantní služby výrazně vzrostly v roce 

2011 a následně v roce 2012 mírně poklesly. Nejvyšší průměrné náklady na jednoho klienta 

vykazují služby pobytové. 

    Průměrné náklady na jeden úvazek jsou stanoveny jako podíl celkových nákladů služeb bez 

investic a průměrného ročního počtu úvazků u jednotlivých služeb. Tento ukazatel vyjadřuje 

celkové náklady služby přepočtené na jednoho zaměstnance a rok. Vývoj průměrných 

nákladů na jeden úvazek je u všech forem služeb srovnatelný, nejnižších hodnot dosahují 

služby terénní formy, u ostatních forem služeb jsou průměrné hodnoty nákladů na jeden 

úvazek v podstatě vyrovnané. Při porovnání nákladů na jeden úvazek podle druhů služeb 

vyplývá, že nejvyšší hodnoty vykazují služby péče a nejnižší služby prevence. Vývoj tohoto 

ukazatele je u všech druhů služeb konstantní. 

     Podíl osobních nákladů na celkových bez investic charakterizuje, jaká část z celkových 

nákladů za rok se vynakládá do nákladů na zaměstnance. Nejvyšší podíl osobních nákladů na 

celkových nákladech vykazují terénní služby, naopak nejnižší je u pobytových služeb. U 

pobytových, ambulantních a terénních a ambulantních služeb se náklady na mzdy 

v posledním sledovaném roce pohybují v rozmezí velkého rozptylu. U terénních služeb se 

náklady na mzdy v posledním sledovaném roce pohybují v těsném rozmezí.  

     U většiny pobytových služeb tvoří osobní náklady nejvyšší podíl z celkových nákladů 

služeb. Na nákup dlouhodobého majetku použila finanční prostředky téměř polovina 

pobytových služeb, což je v porovnání s ostatními formami služeb výrazný podíl. Celkové 

náklady pobytových služeb meziročně vzrůstají. Vzrůstají jak osobní tak provozní náklady. 

Osobní náklady stále převyšují provozní náklady, ale rozdíl se stále zmenšuje.  

     Podíl osobních nákladů na celkových nákladech ambulantních služeb je vyšší než u 

pobytových služeb. U všech sledovaných ambulantních služeb tvoří nadpoloviční podíl 

nákladů. Za celé sledované období žádná ambulantní služba nenakupovala dlouhodobý 

majetek. Vložené investiční prostředky jsou nulové, nedochází tedy ani k prosté reprodukci 

využívaného majetku. U ambulantních služeb osobní náklady výrazně převyšují provozní 

náklady, ale jejich hodnota se celkově nezvyšuje. To znamená, že vzhledem k inflaci ve 
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sledovaném období dochází ke snižování reálných mezd zaměstnanců v ambulantních 

službách. 

     Podíl osobních nákladů terénních služeb je nejvyšší v porovnání s ostatními formami 

služeb. U všech služeb překračuje tři čtvrtiny celkových nákladů. Podobně jako u 

ambulantních služeb ani u terénních nedochází k investování do dlouhodobého majetku.  

     Terénní a ambulantní služby nevykazují žádné investice do dlouhodobého majetku. 

Celkové náklady terénních a ambulantních služeb v průběhu sledovaného období klesají. 

Pokles je zde způsoben poklesem provozních nákladů, osobní náklady meziročně vzrůstají a 

to jak relativně v poměru k celkovým nákladům, tak i absolutně. 
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IV.  Finanční analýza sociálních služeb - efektivita služeb  

     Analýza sociálních služeb zaměřená na finanční efektivitu služeb byla zjišťována u 

poskytovatelů sociálních služeb v Havířově. V následující části se analýza zaměřuje na popis 

vybraných finančních ukazatelů a třídění dle forem a druhů sociálních služeb.  

     Efektivita vyjadřuje účinnost, míru získaného užitku s ohledem na vložené finanční zdroje. 

Analýza se zabývá finanční efektivitou služeb, která je měřitelná. Finanční efektivita služeb 

neposuzuje celospolečenskou potřebu sociálních služeb.  

     Ukazatelé finanční efektivity služeb vyjadřují poměr mezi jednotlivými druhy výnosů a 

nákladů a vypovídají o míře zhodnocení vložených nákladů. Vzhledem k tomu, že neziskové 

organizace (na rozdíl od ziskových) již ze své povahy usilují o vyrovnané hospodaření, je 

měření efektivity celkových nákladů služeb více diskutabilní. Vhodnější pro posuzování 

finanční efektivity může být longitudinální měření a porovnávání míry zhodnocení 

jednotlivých nákladových skupin mezi obdobími, např. porovnání celkového zhodnocení 

osobních nákladů (podíl celkových výnosů a osobních nákladů), zhodnocení osobních 

nákladů příjmy od uživatelů (podíl celkových úhrad od uživatelů a osobních nákladů), 

zhodnocení odpisů dlouhodobého majetku (podíl celkových výnosů a odpisů dlouhodobého 

majetku). 

 
 

1.  Celková míra efektivity služeb  

     Celková míra efektivity vyjadřuje poměr mezi celkovými výnosy a celkovými náklady 

jednotlivých služeb. Efektivitu lze vyhodnocovat absolutně – hodnota ukazatele větší než 

jedna znamená, že výnosy služby jsou vyšší než vložené náklady, tedy služba je efektivní, 

nebo relativně ve vztahu k jiným službám. Čím vyšší poměr mezi výnosy a náklady, tím 

efektivnější je služba. 

 
 

1.1 Celková míra efektivity služeb dle forem a druhů  

     V následujících tabulkách a grafech je porovnána celková efektivita služeb v členění dle 

jejich forem a druhů s možností porovnání i vývoje v rámci sledovaných období. 

     Dle provedených výpočtů jsou u všech forem služeb mírně vyšší náklady než výnosy, což 

znamená, že je nízká finanční efektivita služeb. U všech forem služeb lze navíc pozorovat 

pokles ukazatele efektivity vložených nákladů. Nejvýraznější je pokles u pobytových,  

terénních a ambulantních služeb. 
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Tabulka 1.1 Celková míra efektivity v členění dle forem služeb v Kč 

Forma / období 2010 2011 2012 

Pobytová 1,026 1,003 0,954 

Ambulantní 0,965 0,954 0,947 

Terénní 1,000 1,021 0,997 

Terénní, ambulantní 0,959 0,950 0,912 

 

Graf 1.1 Celková míra efektivity v členění dle forem služeb v Kč 

 
 

     Nejvyšší efektivitu služeb v členění podle druhů vykazují služby poradenství, efektivita ve 

všech sledovaných obdobích je u tohoto druhu služby stabilní. Nejnižší finanční efektivitu 

vykazují služby prevence, výrazná je klesající tendence. 

 
 

Tabulka 1.2 Celková míra efektivity v členění dle druhů služeb v Kč 

Druh / období 2010 2011 2012 

Poradenství 1,000 1,000 1,000 

Péče 1,016 1,008 0,958 

Prevence 0,965 0,949 0,918 

 
 

Graf 1.2 Celková míra efektivity v členění dle druhů služeb v Kč 
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1.2 Míra efektivity jednotlivých služeb dle jejich forem a druhů  

1.2.1 Míra efektivity dle forem služeb 

 
     V následujících tabulkách a grafech je uvedena míra efektivity jednotlivých služeb 
rozčleněných podle forem. Služby jsou označeny kódy - pobytové symboly P1 až P9, 
ambulantní A1 až A11, terénní T1 až T5 a ambulantní a terénní kódy TA1 až TA11. 
Jednotlivým kódům odpovídají služby, které jsou uvedeny jak v tabulkách, tak v textu. Lze 
porovnat vývoj celkové efektivity u jednotlivých služeb v průběhu sledovaného období  
i celkovou efektivitu mezi jednotlivými službami navzájem. 
 

a) Míra efektivity pobytových služeb  

     Finanční efektivita jednotlivých služeb je vyrovnaná a ve většině případů blízká hodnotě 1. 
Výjimkou je služba P5 (Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Město), u které v 
období roku 2012 vložené náklady výrazně převýšily výnosy a tudíž ukazatel efektivity je 
nízký. 
 

Tabulka 1.3 Míra efektivity pobytových služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

P1 
Armáda spásy, Azylový dům pro 
matky s dětmi 

0,95 0,97 0,98 

P2 
Armáda spásy, Azylový dům pro 
muže 

0,98 1,00 1,01 

P3 
Domov seniorů Havířov, 
příspěvková organizace, domovy 
se zvláštním režimem 

    1,00 

P4 
SSmH, Denní a pobytové služby 
pro seniory - Respitní péče 

1,00 1,00 1,00 

P5 
Domov seniorů Havířov, 
příspěvková organizace, domovy 
pro seniory, Město 

1,10 1,05 0,70 

P6 Armáda spásy, Dům pod svahem 0,99 1,01 0,99 

P7 
Občanské sdružení Heřmánek, 
Dům na půli cesty  

1,18     

P8 
Domov seniorů Havířov, 
příspěvková organizace, domovy 
pro seniory, Šumbark 

1,00 1,00 1,00 

Průměr  1,03 1,00 0,95 
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Graf 1.3 Míra efektivity pobytových služeb v Kč 

 
 

b) Míra efektivity ambulantních služeb  

     Finanční efektivita byla zejména v období roku 2012 u většiny služeb srovnatelná 
(ukazatel celkové efektivity = 1), výjimkou je služba A3 (Armáda spásy, Komunitní centrum, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež), která v celém sledovaném období vykazuje nízkou 
a klesající míru celkové efektivity vložených nákladů. U služeb A6 (SANTÉ - centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb, Denní stacionář, Podlesí) a A11 (SANTÉ - 
centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, MIKADO, Denní stacionář) nebyly k 
dispozici požadované údaje. 
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Tabulka 1.4 Míra efektivity ambulantních služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

A1 
SSmH, Denní a pobytové služby pro 
seniory - Denní stacionář 

1,00 1,00 1,00 

A2 
Slezská diakonie, Poradna pro rodinu 
Havířov 

1,00 1,00 1,00 

A3 
Armáda spásy, Komunitní centrum, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

0,87 0,70 0,63 

A4 Slezská diakonie  - KERIT Havířov 1,00 1,00 1,00 

A5 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy 

1,00 1,00 1,00 

A6 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, Denní 
stacionář, Podlesí 

      

A7 
Armáda spásy, Azylový dům pro muže - 
noclehárna 

0,97 0,79 0,89 

A8 ZIP - NZDM Klub 3NYTY 0,89 1,14 1,00 

A9 
SSmH, Nízkoprahové denní centrum pro 
osoby bez přístřeší 

1,00 1,00 1,00 

A10 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – 
odborné poradenství 

    1,00 

A11 
SANTÉ - centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb, MIKADO, 
Denní stacionář, Město 

      

Průměr  0,97 0,95 0,95 
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Graf 1.4 Míra efektivity ambulantních služeb v Kč 

 

    c) Míra efektivity terénních služeb  

     Efektivita všech terénních služeb byla v celém sledovaném období srovnatelná a velmi 
stabilní (ukazatel celkové efektivity = 1), výjimkou je pouze služba T3 (ZIP, Streetwork Teens 
Havířov), u které v roce 2011 míra efektivity výrazně vzrostla a v roce 2012 se vrátila naopak 
pod hodnotu 1. 
 
 

Tabulka 1.5 Míra efektivity terénních služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

T1 
SSmH, Poradenské středisko pro 
rodinu a dítě "RaD" – raná péče 

1,00 1,00 1,00 

T2 
SSmH, Poradenské centrum 
Khamoro – terénní programy 

    1,00 

T3 ZIP, Streetwork Teens Havířov 1,00 1,08 0,98 

T4 SSmH, Linka důvěry 1,00 1,00 1,00 

T5 
SSmH, Poradenské středisko pro 
rodinu a dítě "RaD" – 
odlehčovací služby 

1,00 1,00 1,00 

Průměr  1,00 1,02 1,00 
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Graf 1.5 Míra efektivity terénních služeb v Kč 

 
 

     d) Míra efektivity terénních a ambulantních služeb  

     Dle tabulky a grafu níže je u většiny hodnocených služeb ukazatel celkové efektivity = 1, 
tedy služby mají vyrovnané výnosy a vložené náklady. Výjimkou jsou služby TA4 (Armáda 
spásy, Sbor a komunitní centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), u této 
služby byla efektivita v prvních dvou sledovaných obdobích velmi vysoká, naopak v roce 2012 
výrazně poklesla. Služba TA10 (Armáda spásy, Komunitní centrum, sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením) má po celé sledované období poměrně 
nízkou finanční efektivitu. 
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Tabulka 1.6 Míra efektivity terénních a ambulantních služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

TA1 
SSmH, Poradenské středisko pro 
rodinu a dítě "RaD" – odborné 
sociální poradenství 

1,00 1,00 1,00 

TA2 
SSmH, Poradenství pro osoby se 
zdravotním postižením 

1,00 1,00 1,00 

TA3 

Armáda spásy, Sbor a komunitní 
centrum, sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, Město 

0,58 0,64 0,81 

TA4 
Armáda spásy, Sbor a komunitní 
centrum, sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

1,28 1,19 0,56 

TA5 
SSmH, Poradenské centrum 

Khamoro – SAS pro rodiny s dětmi 
    1,00 

TA6 
SSmH, Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy - SAS 
pro rodiny s dětmi 

1,00 1,00 1,00 

TA7 Slezská diakonie, Občanská poradna 1,00 1,00 1,00 

TA8 
Slezská diakonie, Intervenční 
centrum 

1,00 1,00 1,00 

TA9 SSmH, Centrum drogové pomoci 1,00 1,00 1,00 

TA10 

Armáda spásy, Komunitní centrum, 
sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením, Šumbark 

0,73 0,67 0,66 

TA11 SSmH, Pečovatelská služba 1,00 1,00 1,00 

Průměr  0,96 0,95 0,91 
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Graf 1.6 Míra efektivity terénních a ambulantních služeb v Kč 

 

 

1.2.2 Míra efektivity dle druhů služeb 

     V následujících tabulkách a grafech je porovnána celková efektivita v členění dle druhů 
služeb. 
 

a) Míra efektivity služeb poradenství 

     Všechny sledované služby vykazovaly v obdobích let 2010-2012 vložené náklady i výnosy 
ve stejné výši, tudíž ukazatel celkové efektivity byl roven 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2010 2011 2012

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

TA11

Průměr



www.sociotrendy.cz                                                                                   77 strana | 193 celkem 

Tabulka 1.7 Míra efektivity služeb poradenství v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

PO1 
Slezská diakonie, Poradna pro rodinu 
Havířov 

1,00 1,00 1,00 

PO2 Slezská diakonie, KERIT Havířov 1,00 1,00 1,00 

PO3 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy 

1,00 1,00 1,00 

PO4 SSmH, Poradenské centrum Khamoro     1,00 

PO5 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a 
dítě "RaD" 

1,00 1,00 1,00 

PO6 
SSmH, Poradenství pro osoby se 
zdravotním postižením 

1,00 1,00 1,00 

PO7 Slezská diakonie, Občanská poradna 1,00 1,00 1,00 

Průměr  1,00 1,00 1,00 

 

Graf 1.7 Míra efektivity služeb poradenství v Kč 

 
 
      

b) Míra efektivity služeb péče 

     Z tabulky a grafu níže je viditelné, že všechny hodnocené služby vykazují ukazatel celkové 
efektivity roven 1, pouze služba PE3 (Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace - 
Domovy pro seniory, Město) vykazuje v období roku 2012 poměrně nízkou hodnotu 
ukazatele finanční efektivity (0,7), naopak v předchozích dvou letech byla její efektivita 
nejvyšší ze všech hodnocených služeb. 
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Tabulka 1.8 Míra efektivity služeb péče v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

PE1 
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace- Domovy 
se zvláštním režimem 

    1,00 

PE2 
SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory - Respitní 
péče 

1,00 1,00 1,00 

PE3 
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace - 
Domovy pro seniory, Město 

1,10 1,05 0,70 

PE4 
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace - 
Domovy pro seniory, Šumbark 

1,00 1,00 1,00 

PE5 
SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory - Denní 
stacionář 

1,00 1,00 1,00 

PE6 
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních 
služeb, Denní stacionář, Podlesí 

      

PE7 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" – 
odlehčovací služby 

1,00 1,00 1,00 

PE8 SSmH, Pečovatelská služba 1,00 1,00 1,00 

PE10 
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních 
služeb, Chráněné bydlení 

 
  

PE11 
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních 
služeb, MIKADO, denní stacionář, Město 

 
  

Průměr  1,02 1,01 0,96 

 

Graf 1.8 Míra efektivity služeb péče v Kč 
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c) Míra efektivity služeb prevence 

     Z tabulky a grafu níže je vidět poměrně velkou rozdílnost v celkové efektivitě jednotlivých 
služeb prevence – pohybuje se od hodnoty 0,56 (služba PR16 Armáda spásy, Sbor a 
komunitní centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) až po 1,01 u služby PR2 
(Armáda spásy, Azylový dům pro muže). 
 

Tabulka 1.9 Míra efektivity služeb prevence v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

PR1 Armáda spásy, Azylový dům pro matky s dětmi 0,95 0,97 0,98 

PR2 Armáda spásy, Azylový dům pro muže, azylový dům 0,98 1,00 1,01 

PR3 Armáda spásy, Dům pod svahem 0,99 1,01 0,99 

PR4 Občanské sdružení Heřmánek, Dům na půli cesty Heřmánek 1,18     

PR6 Armáda spásy, Komunitní centrum, NZDM 0,87 0,70 0,63 

PR7 Armáda spásy, Azylový dům pro muže, noclehárna 0,97 0,79 0,89 

PR8 ZIP, NZDM Klub 3NYTY 0,89 1,14 1,00 

PR9 SSmH, Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 1,00 1,00 1,00 

PR11 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" – raná 
péče 

1,00 1,00 1,00 

PR12 SSmH, Poradenské centrum Khamoro – terénní programy     1,00 

PR13 ZIP, Streetwork Teens Havířov 1,00 1,08 0,98 

PR14 SSmH, Linka důvěry 1,00 1,00 1,00 

PR15 
Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Město 

0,58 0,64 0,81 

PR16 
Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi 

1,28 1,19 0,56 

PR17 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – SAS pro rodiny s 
dětmi 

    1,00 

PR18 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - 
SAS pro rodiny s dětmi 

1,00 1,00 1,00 

PR19 Slezská diakonie, Intervenční centrum 1,00 1,00 1,00 

PR20 SSmH, Centrum drogové pomoci 1,00 1,00 1,00 

PR21 
Armáda spásy, Komunitní centrum, sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Šumbark 

0,73 0,67 0,66 

Průměr  0,97 0,95 0,92 
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Graf 1.9 Míra efektivity služeb prevence v Kč 
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     Závěrem lze konstatovat, že ukazatel celkové efektivity u žádné ze služeb výrazně 
nepřekračuje hodnotu 1 a u většiny služeb se pohybuje těsně u této hranice. Tato skutečnost 
nemusí nutně vyjadřovat skutečnou finanční efektivitu jednotlivých služeb, ale může souviset 
spíše se snahou o vyrovnané hospodaření jednotlivých služeb. 

 

2. Efektivita vložených celkových osobních nákladů služeb  

 

2.1  Efektivita vložených osobních nákladů služeb dle jejich forem a druhů 

     Efektivita vložených osobních nákladů vyjadřuje míru, s jakou jsou vložené osobní náklady 

zhodnoceny ve formě výnosů jednotlivých služeb. Čím vyšší ukazatel efektivity osobních 

nákladů, tím vyšší výnosy tyto vložené náklady přinášejí. 

     Nejefektivněji jsou osobní náklady zhodnoceny u pobytové formy služeb, naopak u 

terénních nejméně. Vyplývá to ze skutečnosti, že u terénních služeb tvoří osobní náklady 

největší podíl na celkových nákladech. 

 

Tabulka 2.1 Průměrná efektivita vložených osobních nákladů dle forem služeb v Kč 

 
2010 2011 2012 

Pobytová 1,8 1,9 1,7 

Ambulantní 1,4 1,5 1,4 

Terénní 1,2 1,2 1,2 

Terénní, ambulantní 1,6 1,5 1,3 

 

Graf 2.1 Průměrná efektivita vložených osobních nákladů dle forem služeb v Kč 

 
      
     Nejvyšší průměrnou efektivitu vložených osobních nákladů vykazují služby péče (1,6), 
efektivita druhých dvou druhů služeb je srovnatelná (1,4). 
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Tabulka 2.2 Průměrná efektivita vložených osobních nákladů dle druhů služeb v Kč 

 
2010 2011 2012 

Poradenství 1,5 1,4 1,4 

Péče 1,7 1,7 1,6 

Prevence 1,6 1,6 1,4 

 

Graf 2.2 Průměrná efektivita vložených osobních nákladů dle druhů služeb v Kč 

 
 
 

2.2 Efektivita vložených celkových osobních nákladů jednotlivých služeb dle jejich 

forem a druhů  

2.2.1 Míra efektivity dle forem služeb 

a) Míra efektivity pobytových služeb  

     Z tabulky a grafu níže je zřejmá rozdílnost v míře efektivity vložených osobních nákladů 
jednotlivých služeb, pohybuje se od 1,41 u služby P4 (SSmH, Denní a pobytové služby pro 
seniory - Respitní péče) až po 1,96 u služby P5 (Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace, Město).  
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Tabulka 2.3 Míra efektivity vložených osobních nákladů pobytových služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

P1 Armáda spásy, Azylový dům pro matky s dětmi 1,84 1,83 1,86 

P2 Armáda spásy, Azylový dům pro muže 1,91 2,13 1,87 

P3 
Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace, domovy se zvláštním režimem 

    1,61 

P4 
SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory - 
Respitní péče 

1,42 1,45 1,41 

P5 
Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace, domovy pro seniory, Město 

1,84 1,92 1,96 

P6 Armáda spásy, Dům pod svahem 1,91 2,02 1,83 

P7 
Občanské sdružení Heřmánek, Dům na půli 
cesty Heřmánek 

1,67 1,45 1,57 

P8 
Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace, domovy pro seniory, Šumbark 

2,06 2,03 1,82 

P9 
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, Chráněné bydlení 

1,88 2,11 1,70 

Průměr  1,82 1,87 1,74 

 

Graf 2.3 Míra efektivity vložených osobních nákladů pobytových služeb v Kč 

 
 

b) Míra efektivity ambulantních služeb  

 

     Dle níže uvedených údajů jsou velmi výrazné rozdíly mezi efektivitou vložených osobních 
nákladů jednotlivých služeb. Výrazně nejvyšší efektivitu v roce 2012 vykazovala služba A9  
(SSmH, Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší; 2,13). Efektivita vložených 
osobních nákladů je u této služby rovněž nejvíce rozkolísaná. V roce 2012 zaznamenala tato 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2010 2011 2012

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Průměr



www.sociotrendy.cz                                                                                   84 strana | 193 celkem 

služba výrazný vzrůst efektivity vložených osobních nákladů. U služby, kde je efektivita 
vložených osobních nákladů pod hodnotou 1, nepokryly výnosy ani vložené osobní náklady.  

 

Tabulka 2.4 Míra efektivity vložených osobních nákladů ambulantních služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

A1 
SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory - 
Denní stacionář 

1,68 1,65 1,66 

A2 Slezská diakonie, Poradna pro rodinu Havířov 1,83 1,72 1,73 

A3 
Armáda spásy, Komunitní centrum, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

1,21 0,97 0,79 

A4 Slezská diakonie  - KERIT Havířov 1,51 1,29 1,88 

A5 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy 

1,18 1,17 1,18 

A6 
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, Denní stacionář, Podlesí 

  1,65 1,42 

A7 
Armáda spásy, Azylový dům pro muže - 
noclehárna 

1,53 1,32 1,31 

A8 ZIP - NZDM Klub 3NYTY 1,08 1,34 1,15 

A9 
SSmH, Nízkoprahové denní centrum pro osoby 
bez přístřeší 

1,47 2,61 2,13 

A10 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – odborné 
poradenství 

    1,25 

A11 
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, MIKADO, Denní stacionář, 
Město 

1,36 1,50 1,45 

Průměr  1,43 1,52 1,45 
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Graf 2.4 Míra efektivity vložených osobních nákladů ambulantních služeb v Kč 

 
 

c) Míra efektivity terénních služeb  

     Z uvedených dat je zřejmá vyrovnanost efektivity vložených osobních nákladů u 
jednotlivých terénních služeb. Vzhledem k tomu, že v porovnání s ostatními formami služeb, 
tvoří u terénních služeb osobní náklady nejvyšší podíl na celkových nákladech, je ukazatel 
efektivity vložených osobních nákladů poměrně nízký, pohybuje se do hodnoty 1,3. 
 

Tabulka 2.5 Míra efektivity vložených osobních nákladů terénních služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

T1 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" – 
raná péče 

1,28 1,33 1,18 

T2 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – terénní 
programy 

    1,26 

T3 ZIP, Streetwork Teens Havířov 1,11 1,18 1,05 

T4 SSmH, Linka důvěry 1,20 1,20 1,22 

T5 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" – 
odlehčovací služby 

1,19 1,21 1,17 

Průměr  1,19 1,23 1,17 
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Graf 2.5 Míra efektivity vložených osobních nákladů terénních služeb v Kč 

 
      

d) Míra efektivity terénních a ambulantních služeb  

     U terénní a ambulantní služby je ukazatel efektivity vložených osobních nákladů velmi 
rozdílný, pohybuje se od hodnot blízkých 1 až po 1,87. U služby, kde je efektivita vložených 
osobních nákladů pod hodnotou 1, nepokryly výnosy ani vložené osobní náklady.  
 

Tabulka 2.6 Míra efektivity vložených osobních nákladů terénních a ambulantních služeb v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

TA1 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě 
"RaD" – odborné sociální poradenství 

1,54 1,61 1,38 

TA2 
SSmH, Poradenství pro osoby se zdravotním 
postižením 

1,35 1,32 1,27 

TA3 
Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, 
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením , Město 

1,45 1,38 1,36 

TA4 
Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

1,82 1,71 0,72 

TA5 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – SAS pro 
rodiny s dětmi 

    1,24 

TA6 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy - SAS pro rodiny s dětmi 

1,47 1,22 1,21 

TA7 Slezská diakonie, Občanská poradna 1,38 1,28 1,40 

TA8 Slezská diakonie, Intervenční centrum 2,13 1,66 1,23 

TA9 SSmH, Centrum drogové pomoci 1,84 1,39 1,44 

TA10 
Armáda spásy, Komunitní centrum, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, Šumbark 

1,43 1,13 1,05 

TA11 SSmH, Pečovatelská služba 1,86 1,86 1,87 

Průměr  1,63 1,46 1,29 
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Graf 2.6 Míra efektivity vložených osobních nákladů terénních a ambulantních služeb v Kč 

 
 
 

2.2.2 Míra efektivity dle druhů služeb 

a) Míra efektivity služeb poradenství 

Tabulka 2.7 Míra efektivity vložených osobních nákladů služeb poradenství v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

PO1 Slezská diakonie, Poradna pro rodinu Havířov 1,83 1,72 1,73 

PO2 Slezská diakonie, KERIT Havířov 1,51 1,29 1,88 

PO3 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy 

1,18 1,17 1,18 

PO4 SSmH, Poradenské centrum Khamoro     1,25 

PO5 SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 1,54 1,61 1,38 

PO6 SSmH, Poradenství pro osoby se zdravotním postižením 1,35 1,32 1,27 

PO7 Slezská diakonie, Občanská poradna 1,38 1,28 1,40 

Průměr  1,46 1,40 1,44 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2010 2011 2012

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

TA11

Průměr



www.sociotrendy.cz                                                                                   88 strana | 193 celkem 

Graf 2.7 Míra efektivity vložených osobních nákladů služeb poradenství v Kč 

 

     Efektivita vložených osobních nákladů u služeb poradenství je u jednotlivých služeb 
rozdílná, pohybuje se od hodnoty 1,18 u služby PO3 (SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy) až po 1,88 u služby PO2 (Slezská diakonie - KERIT Havířov, u této služby je 
efektivita nejvyšší). 

 

b) Míra efektivity služeb péče 

     Služby péče vykazují nejvyšší průměrnou hodnotu ukazatele efektivity vložených osobních 
nákladů, ale rozptyl je mezi jednotlivými službami poměrně vysoký. Nejnižší hodnotu (1,17) 
vykazuje služba PE7 (SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" – odlehčovací 
služby), naopak nejvyšší (1,96) služba PE3 (Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, 
Město). 

 

Graf 2.8 Míra efektivity vložených osobních nákladů služeb péče v Kč 
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Tabulka 2.8 Míra efektivity vložených osobních nákladů služeb péče v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

PE1 
Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace - Domovy se zvláštním režimem 

    1,61 

PE2 
SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory - 
Respitní péče 

1,42 1,45 1,41 

PE3 
Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace - Domovy pro seniory, Město 

1,84 1,92 1,96 

PE4 
Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace - Domovy pro seniory, Šumbark 

2,06 2,03 1,82 

PE5 
SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory - 
Denní stacionář 

1,68 1,65 1,66 

PE6 
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, Denní stacionář, Podlesí 

  1,65 1,42 

PE7 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě 
"RaD" – odlehčovací služby 

1,19 1,21 1,17 

PE8 SSmH, Pečovatelská služba 1,86 1,86 1,87 

PE10 
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, Chráněné bydlení  
1,88 2,11 1,70 

PE11 
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, MIKADO, denní stacionář, 
Město 

1,36 1,50 1,45 

Průměr  1,66 1,71 1,61 

 
     

c) Míra efektivity služeb prevence 

     Služby prevence vykazují nejnižší míru efektivity vložených osobních nákladů v porovnání 
s ostatními druhy služeb a zároveň rozdílnost v hodnotách ukazatele je mezi jednotlivými 
službami nejvyšší v porovnání s ostatními druhy služeb.11 U služeb, kterých je efektivita 
vložených osobních nákladů pod hodnotou 1, nepokryly výnosy ani vložené osobní náklady.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

11
 Služby prevence mohou nabývat různých forem (pobytová, terénní, ambulantní) a z této samotné podstaty vyplývá 

rozdílnost ve výši vložených osobních nákladů. 
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Tabulka 2.9 Míra efektivity vložených osobních nákladů služeb prevence v Kč 

Legenda Služby 2010 2011 2012 

PR1 Armáda spásy, Azylový dům pro matky s dětmi 1,84 1,83 1,86 

PR2 
Armáda spásy, Azylový dům pro muže, azylový 
dům 

1,91 2,13 1,87 

PR3 Armáda spásy, Dům pod svahem 1,91 2,02 1,83 

PR4 
Občanské sdružení Heřmánek, Dům na půli cesty 
Heřmánek 

1,67 1,45 1,57 

PR6 Armáda spásy, Komunitní centrum, NZDM 1,21 0,97 0,79 

PR7 Armáda spásy, Azylový dům pro muže, noclehárna 1,53 1,32 1,31 

PR8 ZIP, NZDM Klub 3NYTY 1,08 1,34 1,15 

PR9 
SSmH, Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez 
přístřeší 

1,47 2,61 2,13 

PR11 
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě 
"RaD" – raná péče 

1,28 1,33 1,18 

PR12 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – terénní 
programy 

    1,26 

PR13 ZIP, Streetwork Teens Havířov 1,11 1,18 1,05 

PR14 SSmH, Linka důvěry 1,20 1,20 1,22 

PR15 
Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, Město 

1,45 1,38 1,36 

PR16 
Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

1,82 1,71 0,72 

PR17 
SSmH, Poradenské centrum Khamoro – SAS pro 
rodiny s dětmi 

    1,24 

PR18 
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy - SAS pro rodiny s dětmi 

1,47 1,22 1,21 

PR19 Slezská diakonie, Intervenční centrum 2,13 1,66 1,23 

PR20 SSmH, Centrum drogové pomoci 1,84 1,39 1,44 

PR21 
Armáda spásy, Komunitní centrum, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, Šumbark 

1,43 1,13 1,05 

Průměr  1,55 1,52 1,34 
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Graf 2.9 Míra efektivity vložených osobních nákladů služeb prevence v Kč 

 

 

3. Shrnutí 

     Finanční efektivita vyjadřuje účinnost, tedy míru získaného užitku s ohledem na vložené 

zdroje. Ukazatelé efektivity služeb vyjadřují poměr mezi jednotlivými druhy výnosů a nákladů 

a vypovídají o míře zhodnocení vložených nákladů. U všech forem služeb jsou vykázány 

mírně vyšší náklady než výnosy, což znamená, že finanční efektivita služeb je nízká. U všech 

forem služeb lze navíc pozorovat pokles ukazatele efektivity vložených nákladů. 

Nejvýraznější je pokles u pobytových (P), terénních a ambulantních služeb (TA). Nejvyšší 

efektivitu služeb ve členění podle druhů vykazují služby poradenství. Efektivita ve všech 

sledovaných obdobích je u tohoto druhu služby stabilní. Nejnižší finanční efektivitu vykazují 

služby prevence s klesající tendencí. 
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     Efektivita vložených osobních nákladů vyjadřuje míru, s jakou jsou vložené osobní náklady 

zhodnoceny ve formě výnosů jednotlivých služeb. Čím vyšší ukazatel efektivity osobních 

nákladů, tím vyšší výnosy tyto vložené náklady přinášejí. 

     Nejefektivněji jsou osobní náklady zhodnoceny u pobytové formy služeb, naopak u 

terénních nejméně. Vyplývá to ze skutečnosti, že u terénních služeb tvoří osobní náklady 

největší podíl na celkových nákladech. Služby prevence vykazují nejnižší míru efektivity 

vložených osobních nákladů v porovnání s ostatními druhy služeb a zároveň rozdílnost v 

hodnotách ukazatele je mezi jednotlivými službami nejvyšší v porovnání s ostatními druhy 

služeb. Jedním z důvodů je ten, že služby prevence mohou nabývat různých forem 

(pobytová, terénní, ambulantní) a již z této samotné povahy vyplývá rozdílnost ve výši 

vložených osobních nákladů.  

     Vykazovaná efektivita vložených osobních nákladů jednotlivých služeb do značné míry 

souvisí s formou každé ze služeb. Vzhledem ke snahám služeb o vyrovnané hospodaření 

(celková efektivita vložených nákladů většiny služeb je blízká hodnotě 1), může být tento 

ukazatel do značné míry ovlivněn výší jiných nezbytných nákladů, např. odpisů. 

     Obecně finanční efektivita neodráží plně společenskou potřebnost služeb, ale do značné 

míry odráží způsob vykazování ekonomických údajů služeb. 
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V.  Dostupnost, bariéry sociálních služeb a oblasti pokrytí sociálními 
službami 

1.  Dostupnost sociálních služeb  

     Dostupnost sociálních služeb pro uživatele byla zjišťována s ohledem na míru různých 

charakteristik, které dostupnost služeb specifikují. Byla použita školní stupnice 1 až 5, kdy 

známka 1 znamenala výbornou dostupnost, známka 5 nevyhovující dostupnost. 

     Nejlépe je poskytovateli vnímaná dopravní dostupnost, následuje časová dostupnost 

služby, tj. vhodná pracovní doba a finanční dostupnost, vhodná výše úhrad za služby. Další 

charakteristikou dostupnosti služeb byly kontaktní a informační materiály. Nejhůře byly 

vnímané architektonické bariéry. 

 

Tabulka 1.1 Míra dostupnosti sociálních služeb  

Dostupnost služeb počet  minimální hodnota maximální hodnota míra dostupnosti 

Dopravní dostupnost 36 1 3 1,28 

Časová dostupnost služby 36 1 4 1,47 

Výše úhrady za služby 36 1 4 1,50 

Kontaktní a informační materiály 35 1 3 1,66 

Architektonické a jiné bariéry 36 1 5 1,86 

 

     Téměř dvě třetiny služeb jsou převážně volně přístupné, tedy bez doporučení i předchozí 

domluvy  (62,9 %). Pouze čtvrtina služeb je přístupných po předchozí domluvě a přibližně 

více než desetina služeb vyžaduje doporučení, a to pro zejména pobytové služby, viz graf 

níže.  V domově pro seniory žadatel o službu musí požádat o přijetí, jehož součástí je 

vyjádření praktického lékaře a psychiatra. Na základě této žádosti je provedeno sociální 

šetření a kvalitativně se zhodnocuje naléhavost přijetí. U pobytové služby následné péče 

musí uživatel doložit minimálně 14 denní abstinenci.  

     Dostupnost sociálních služeb dle formy a druhu jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
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Graf 1.1   Dostupnost sociálních služeb  

 

Tabulka  1.2  Dostupnost služby dle formy služeb 

Služby 
Volně přístupná, bez 
doporučení a předchozí 
domluvy 

Přístupná po 
předchozí 
dohodě 

Přístupná pouze 
na doporučení 

Celkem 

Pobytová 3 3 4 10 

Ambulantní 8 2 0 10 

Terénní 3 2 0 5 

Ambulantní a terénní 8 2 0 10 

Celkem 22 9 4 35 

 

Tabulka 1.3   Dostupnost služby dle druhu služeb 

Služby 
Volně přístupná, bez 
doporučení a předchozí 
domluvy 

Přístupná po 
předchozí 
dohodě 

Přístupná pouze 
na doporučení 

Celkem 

Sociální poradenství 5 1 0 6 

Služby sociální péče 1 5 3 9 

Služby sociální prevence 16 3 1 20 

Celkem 22 9 4 35 

 

     Polovina všech služeb je poskytována okamžitě. Pětina služeb je poskytnuta do týdne, 

necelá desetina do měsíce. Další možnosti jsou uvedeny v grafu 1.2. 
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Graf   1.2 Časová dostupnost sociálních služeb  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     U odborného sociálního poradenství  poskytnutí služby je závislé na potřebách klienta. 

     V domově se zvláštním režimem možnost poskytnutí služby závisí na aktuální kapacitě 

zařízení, jedná se např. o odchod stávajících uživatelů služby.  

     U služby sociální péče v denním stacionáři poskytnutí služby souvisí s procesem jednání 

zájemce o službu. 

 

1.1 Bariéry sociálních služeb 

     Bariéry vztažené na problematiku sociálních služeb jsou řešeny ve dvou úrovních. První 

úrovní jsou bariéry z pohledu uživatelů sociálních služeb, tedy architektonické bariéry, které 

jsou uvedeny v této kapitole. Druhou úrovní jsou bariéry v poskytování služeb, tedy jedná se 

o problematiku poskytovatelů, která je řešena v dalším oddíle „Analýza poskytovatelů 

sociálních služeb“ samostatnou kapitolou, věnující se potřebám poskytovatelů sociálních 

služeb. 

     Intenzita bariérovosti sociálních služeb byla zjišťována prostřednictvím dotazu na 

dostupnost služby s ohledem na bariéry vyskytující se v daném zařízení. Dostupnost služby 

byla hodnocena na školní stupnici 1 až 5, kdy hodnota 1 znamenala výbornou dostupnost, 

hodnota 5, že dostupnost služby s ohledem na vyskytující se bariéry není. Následně byl 

vypočítán index, který bariérovost charakterizuje celkově. 

     Problematika architektonických bariér z pohledu uživatelů sociálních služeb se nejčastěji 

dotýká seniorů. Největší problémy s bariérovostí byly uvedeny u sociální služby domovy pro 

seniory. Závažné problémy byly rovněž u služby kontaktní centrum a nízkoprahové denní 

centrum. Průměrné problémy týkající se architektonických bariér mají  azylové domy, 

některá nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a další služby, jak jsou uvedeny v 

následující tabulce. 
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Tabulka  1.4  Index architektonických bariér 

Sociální služby - upřesnění Druh sociální služby Index 

Domov seniorů Havířov (Šumbark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    domovy pro seniory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez 
přístřeší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

nízkoprahové denní centrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 

Centrum drogové pomoci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   kontaktní centrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4 

Dům pro matky s dětmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    azylový dům pro matky s dětmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3 

Azylový dům pro muže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     azylové domy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3 

Komunitní centrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        nízkoprahová zařízení pro děti a mládež                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3 

Denní a pobytové služby pro seniory - Respitní 
péče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

odlehčovací služba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3 

Dům pod svahem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           služby následné péče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3 

Dům na půli cesty Heřmánek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               dům na půl cesty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3 

Chráněné bydlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         chráněné bydlení 3 

Komunitní centrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3 

Denní stacionář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          denní stacionář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2 

Azylový dům pro muže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     noclehárny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 

Streetwork Teens Havířov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 terénní programy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2 

NZDM Klub 3NYTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          nízkoprahová zařízení pro děti a mládež                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 

Intervenční centrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      intervenční centra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2 

Denní a pobytové služby pro seniory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      denní stacionáře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               odborné sociální poradenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 

Poradna pro rodinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       odborné sociální poradenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               raná péče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 

Domov seniorů Havířov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    domov se zvláštním režimem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 

KERIT Havířov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            odborné sociální poradenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 

Poradenství pro osoby se zdravotním postižením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           odborné sociální poradenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 

Poradenské centrum Khamoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               terénní programy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

odborné sociální poradenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 

Vyhlídka pro ženy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        služby následné péče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 

Domov seniorů Havířov  (Město)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  domovy pro seniory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 

Sbor a komunitní centrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 

Sbor a komunitní centrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 

Poradenské centrum Khamoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 

Občanská poradna Havířov (Město)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               odborné sociální poradenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 

Poradenské centrum Khamoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               odborné sociální poradenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               odlehčovací služba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 

Pečovatelská služba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pečovatelská služba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1 

MIKADO, denní stacionář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   denní stacionář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 

Linka důvěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             telefonická krizová pomoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 
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2. Oblasti pokrytí sociálními službami 

     Provedení prostorových analýz pro zjištění oblastí s nedostatečným pokrytím sociálních 

služeb a naopak oblastí s překrýváním služeb bylo řešeno dotazem na poskytovatele služeb, 

aby uvedli, ze kterých městských částí Havířova mají své klienty a jaký je jejich počet. Zjistit 

duplicitu služeb na jednoho konkrétního klienta se potýká s řadou technických problémů, vč.  

způsobu zpracování a ochrany osobních údajů, adres klientů apod. Kdyby pracovníci více  

terénních služeb poskytovali služby jednomu klientovi či jeho rodině, mohlo by se jednat o 

poskytování různých služeb (odlišně vykazovaných).  

     V rámci této části analýzy bylo zjišťováno, jaké bylo v roce 2012 z celkového počtu 

uživatelů služeb (odhadem) procentuální zastoupení uživatelů služeb jen z Havířova. Zbylý 

podíl potom tvořili uživatelé, kteří z Havířova nepocházejí. Průměrně, v rámci všech služeb, 

82,9 % uživatelů jsou z Havířova, viz tabulka 2.1, poslední řádek. Z údajů vyplývá, že 

průměrně 90 %  uživatelů terénních a ambulantních služeb pochází Havířova. Obdobné platí i 

pro klienty ambulantních služeb. Menším podílem se jedná o klienty terénních služeb a 

přibližně dvoutřetinovým podílem klienty pobytových služeb. Pobytové služby tedy mají 

odhadem více než třetinu klientů (34,9 %), kteří z Havířova nepocházejí. 

 

Tabulka 2.1 Průměrné procentuální zastoupení uživatelů služeb v Havířově dle forem služeb 

Forma  Počet Průměrné procento 

Pobytová 8 65,1 

Ambulantní 11 89,1 

Terénní 5 82,7 

Ambulantní a terénní 10 90,4 

Havířov-procentuální zastoupení uživatelů služeb 34 82,9 

 

     Celkový počet uživatelů sociálních služeb v městských částech Havířova je uveden 

následujícím grafem. V kardiogramech jsou rozlišeny počty uživatelů vzhledem formě služeb 

a to terénní, ambulantní, ambulantní a terénní a pobytové. Celkově nejvíce klientů pochází 

z městské části Město. Následují klienti z Šumbarku a Podlesí. 
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Graf 2.1 Počet uživatelů v městských částech Havířova 

 

     V následující tabulce je uveden seznam poskytovatelů a odpovídajících zařízení s adresami, 

na nichž jsou služby v Havířově poskytovány.  

 

 

Tabulka  2.2 Sociální služby a jejich poskytovatelé  

Odborné sociální poradenství 

1. Slezská diakonie, Poradna pro rodinu Havířov (Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark) 

2.1 Slezská diakonie, Občanská poradna Havířov (Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark)  

2.2 Slezská diakonie, Občanská poradna Havířov (Hornická 855/2, Havířov-Prostřední Suchá) 

3. Slezská diakonie, KERIT Havířov (Hornická 855/2, Havířov-Prostřední Suchá) 

4. Sociální služby města Havířova, Poradenství pro osoby se zdravotním postižením (Moskevská 1103/1 f, 
Havířov-Město) 

5. Sociální služby města Havířova, Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (Atriová 1297/5, Havířov-
Město) 

6. Sociální služby města Havířova, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Přemyslova 
1618/12, Havířov-Podlesí) 

7. Sociální služby města Havířova, Poradenské centrum KHAMORO (Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark) 

Pečovatelská služba 

1.1 Sociální služby města Havířova, Pečovatelská služba (Moskevská 1103/1f, Havířov-Město) 

1.2 Sociální služby města Havířova, Dům zvláštního určení - bezbariérové byty (Chrpová 536/2a, Havířov-
Šumbark) 

1.3 Sociální služby města Havířova, Dům s pečovatelskou službou (Gen. Svobody 15, Havířov-Šumbark) 

1.4 Sociální služby města Havířova, Dům s pečovatelskou službou (Mládežnická 10, Havířov-Podlesí) 

1.5 Sociální služby města Havířova,  Dům s pečovatelskou službou (Karvinská 3, Havířov-Město)  

2. Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (Dlouhá třída 1510/18d, Havířov Město)                                                                                                                                                                                                                   

0 200 400 600 800 1000

Životice

Dolní Datyně

Dolní Suchá

Prostřední Suchá

Bludovice

Podlesí

Šumbark

Město

17 

21 

24 

93 

105 

497 

713 

875 



www.sociotrendy.cz                                                                                   99 strana | 193 celkem 

Odlehčovací služby 

1. Sociální služby města Havířova, Denní a pobytové služby pro seniory - Respitní péče (Moskevská 1103/lf, 
Havířov-Město) 

2. Sociální služby města Havířova, Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (Atriová 1297/5, Havířov-
Město) 

3. Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (Dlouhá třída 1510/18d, Havířov Město)        

Denní stacionáře 

1. SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Denní stacionář (Čelakovského 1240/4, 
Havířov-Podlesí) 

2.1 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, MIKADO (Tajovského 1156/1, Havířov-
Podlesí)  

2.2 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, MIKADO (Lipová 618/12, Havířov-
Město) 

3. Sociální služby města Havířova, Denní a pobytové služby pro seniory - Denní stacionář (Moskevská 
1103/1f Havířov-Město) 

Domovy pro seniory 

1. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Domov seniorů Havířov (Lidická 1200/52c, Havířov-
Šumbark) 

2. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Domov seniorů Havířov (Jaroslava Seiferta 1530/14, 
Havířov-Město) 

Domovy se zvláštním režimem 

1. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Domov seniorů Havířov (Jaroslava Seiferta 1530/14, 
Havířov-Město) 

Chráněné bydlení 

1. SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Chráněné bydlení (Nerudova 351/12, 
Havířov-Město)  

Raná péče 

1. Sociální služby města Havířova, Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (Atriová 1297/5, Havířov-
Město) 

Telefonická krizová pomoc 

1. Sociální služby města Havířova, Linka důvěry (Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí) 

Azylové domy 

1. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Azylový dům pro muže (Na Spojce 807/2, Havířov-Město) 

2. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi (Dvořákova 235/21, Havířov-Město) 

Domy na půl cesty 

1. Občanské sdružení Heřmánek, Dům na půli cesty Heřmánek - startovací byt 2 (17. listopadu 1107/28, 
Havířov-Podlesí) 

Kontaktní centra 

1. Sociální služby města Havířova, Centrum drogové pomoci (Hřbitovní 166/12, Havířov-Šumbark) 

Intervenční centra 

1. Slezská diakonie, Intervenční centrum Havířov (Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark) 
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Nízkoprahová denní centra 

1. Sociální služby města Havířova, Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší (Hřbitovní 168/2, 
Havířov-Šumbark) 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

1. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Komunitní centrum (Obránců míru 704/15, Havířov-Šumbark) 

2. ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc, NZDM Klub 3NYTY (Selská 394/29, Havířov-Bludovice) 

Noclehárny 

1. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Azylový dům pro muže (Na Spojce 807/2, Havířov-Město) 

Služby následné péče 

1.1 Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Dům pod svahem (Pod Svahem 284/1, Havířov-Dolní Suchá) 

1.2 Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Dům pod svahem (Okružní 1081/20, Havířov-Šumbark) 

1.3 Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Dům pod svahem (Okružní 819/3, Havířov-Šumbark) 

1.4 Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Dům pod svahem (SNP 802/13, Havířov-Šumbark) 

1.5 Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Dům pod svahem (Letní 482/5, Havířov-Šumbark) 

2.1 Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Vyhlídka pro ženy (Jarošova 866/3, Havířov-Šumbark)  

2.2 Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Vyhlídka pro ženy (Obránců míru 618/5, Havířov-Šumbark) 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

1. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum (Jaroslava Seiferta 1483/8, Havířov-
Město) 

2. Sociální služby města Havířova, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Přemyslova 
1618/12, Havířov-Podlesí) 

3. Sociální služby města Havířova, Poradenské centrum KHAMORO (Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark)  

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

1. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Komunitní centrum (Obránců míru 704/15, Havířov-Šumbark) 

2. Armáda spásy v ČR, Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum (Jaroslava Seiferta 1483/8, Havířov-
Město) 

Terénní programy 

1. ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc, Streetwork Teens Havířov (Selská 394/29, Havířov-
Bludovice) 

2. Sociální služby města Havířova, Poradenské centrum KHAMORO (Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark) 

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí 

    V kartodiagramech, které jsou uvedeny níže, jsou znázorněny městské části v Havířově a počty 

adres sociálních služeb vzhledem ke kategorizovaným počtům klientů za rok 2012 z městských částí 

Havířova dle konkrétní formy sociálních služeb. Počet adres služeb je větší než počet služeb. Počty 

adres služeb v příslušné městské části jsou v kartodiagramu znázorněny tečkami. 
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     V městské části Město jsou čtyři adresy terénních služeb, městské části Šumbark, Podlesí 

a Bludovice mají po jedné adrese služeb. Je možné, že sociální služby působící v Městě 

Havířov se mohou překrývat v poskytování služeb klientům se službami v městských částech 

Šumbark, Podlesí a Bludovice. V městských částech Životice a Dolní Suchá terénní služby 

zjištěny nebyly. V těchto částech terénní služby pokryty nejsou, uživatelé služeb nebyli 

poskytovateli uvedeni. 

 

Kartodiagram   2.1  Terénní forma služby - počet služeb a kategorizovaný počet klientů z městských částí Havířova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podlesí 

Město 

Šumbark 

Dolní Suchá 

Prostřední  Suchá 

Životice 

Bludovice Dolní Datyně 

Služba 



www.sociotrendy.cz                                                                                   102 strana | 193 celkem 

     Nejvyššího počtu ambulantních služeb dosahuje městská část Šumbark a to počtem 4 

adres. Dále se jedná o městské části Město a Podlesí se třemi adresami odpovídajících 

služeb. Městské části Prostřední Suchá a Bludovice mají po jedné adrese s uvedenou službou. 

Sociální služby v těchto lokalitách mají své opodstatnění zejména s ohledem na počet 

klientů, kterým jsou služby poskytovány. Kategorie odhadu počtů klientů jsou uvedeny v 

kartodiagramu. 

 

Kartodiagram 2.2  Ambulantní forma služby – počet služeb a kategorizovaný počet klientů z městských částí Havířova  
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     Největší počet adres, kde jsou sociální služby lokalizovány, má Šumbark, a to sedm. Město 

má šest terénních a ambulantních služeb s konkrétními adresami, dvě má městská část 

Podlesí. Odpovídající sociální služby jsou velmi různorodé a sociální služby jsou poskytovány 

velkému počtu klientů. Odpovídající kartodiagram níže situaci vizuálně upřesňuje. 

 

Kartodiagram   2.3  Terénní a ambulantní forma služby – počet služeb a kategorizovaný počet klientů  
z městských částí Havířova  
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     Město má šest adres pobytových služeb, Šumbark sedm adres, kde jsou lokalizovány 

odpovídající služby a po jedné adrese služeb mají městské části Podlesí, a Dolní Suchá, viz 

kartodiagram, který  situaci vizuálně upřesňuje.  

 

Kartodiagram  2.4     Pobytová forma služby – počet služeb a kategorizovaný počet klientů z městských částí Havířova 
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     Počet uživatelů sociálních služeb poskytovaných jednotlivými druhy služeb podle 

městských částí je uveden v souhrnné tabulce 2.2. S ohledem na vyšší počty uživatelů 

v jednotlivých městských částech není pravděpodobné, že by docházelo k systematickým 

duplicitám v poskytování služeb. 

      Specifikované důvody pro působení sociálních služeb, ačkoliv některé nabízejí služby 

obdobného typy, jsou uvedeny v tabulce 2.3. Je dále uvedeno, jakým způsobem se některé 

služby odlišují od jiných obdobného typu. 
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Tabulka 2.2 Počet uživatelů sociálních služeb v roce 2012
12

 

Forma Druh Bludovice Dolní Datyně 
Dolní 
Suchá 

Město  
Prostřední 
Suchá 

Podlesí Šumbark Životice 

 
Pobytová Azylový dům pro matky s dětmi 

   
12 5 

 
13 

 
Město 

Pobytová Azylové domy 
        

Město 

Pobytová Domov se zvláštním režimem 1 
 

1 18 
 

5 5 
 

Město 

Pobytová Odlehčovací služba 17 2 6 69 2 21 16 1 Město 

Pobytová Domovy pro seniory 
   

57 
 

2 1 
 

Město 

Pobytová Služby následné péče  
  

1 5 
 

1 3 
 

Dolní Suchá 

Pobytová Dům na půl cesty 
   

7 
  

4 
 

Podlesí 

Pobytová Domovy pro seniory 
   

2 1 2 183 
 

Šumbark 

Pobytová Chráněné bydlení 
   

17 2 2 1 
 

Město 

Ambulantní 
Denní stacionáře (Denní a pobytové 
služby pro seniory) 

1 1 1 20 2 12 12 1 Město 

Ambulantní Odborné sociální poradenství 
        

Šumbark 

Ambulance 
Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež       

138 
 

Šumbark 

Ambulantní Odborné sociální poradenství 
        

Prostřední 
Suchá 

Ambulantní Odborné sociální poradenství 
        

Podlesí 

Ambulantní Denní stacionář  
   

9 1 5 5 
 

 Podlesí  

                                                           
 

12
 V tabulce jsou služby, které uvedly odhadnutý počet klientů v roce 2012. Některé služby počet klientů neuvedly. 
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Forma Druh Bludovice Dolní Datyně 
Dolní 
Suchá 

Město  
Prostřední 
Suchá 

Podlesí Šumbark Životice 

 
Ambulantní Noclehárny 

        
Město 

Ambulantní 
Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

45 
  

120 
 

190 
  

Bludovice 

Ambulantní Nízkoprahové denní centrum 
        

Šumbark 

Ambulantní Odborné sociální poradenství 
   

1 2 
   

Šumbark 

Ambulantní Denní stacionář (MIKADO) 1 1 
 

27 7 12 11 
 

Město 

Terénní Raná péče 
   

3 3 
   

Město 

Terénní Terénní programy 
    

21 
 

40 
 

Šumbark 

Terénní Terénní programy 20 
  

20 
 

60 10 
 

Bludovice 

Terénní Telefonická krizová pomoc 
        

Podlesí 

Terénní Odlehčovací služba 1 
  

12 1 5 11 
 

Město 

Terénní, 
ambulantní 

Odborné sociální poradenství 
   

5 2 1 6 
 

Město 

Terénní, 
ambulantní 

Odborné sociální poradenství 2 2 2 33 5 15 15 1 Město 

Terénní, 
ambulantní 

Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením    

15 
    

Město 

Terénní, 
ambulantní 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi    

49 
  

30 
 

Město 

Terénní, 
ambulantní 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi    

1 
  

38 
 

Šumbark 

Terénní, 
ambulantní 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

2 
  

22 2 4 2 
 

Podlesí 
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Forma Druh Bludovice Dolní Datyně 
Dolní 
Suchá 

Město  
Prostřední 
Suchá 

Podlesí Šumbark Životice 

 
Kombinace Odborné sociální poradenství 

        
Šumbark 

Terénní, 
ambulantní 

Intervenční centra 
        

Šumbark 

Terénní, 
ambulantní 

Kontaktní centrum 
        

Šumbark 

Terénní, 
ambulantní 

Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením    

1 
  

19 
 

Šumbark 

Terénní, 
ambulantní 

Pečovatelská služba 15 15 15 350 35 160 150 14 Město 

 
Celkem 105 21 25 875 92 497 713 17 
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Tabulka 2.3 Potenciální překrývání služeb 

ID Městské části Druhy sociálních služeb 
Jiná organizace poskytující 
obdobnou nebo stejnou službu 

Služba se odlišuje od jiných 
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4978534 Město 
Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi                                                                                                                                                                                                                                        

Sociální služby města Havířova 
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Individuální přístup, službu poskytujeme v přirozením prostředí 
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5218079 Šumbark 
Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi                                                                                                                                                                                                                                        
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Poskytujeme doprovody dětí do školských zařízení i bez rodičů, 
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5509869 Podlesí 
Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi                                                                                                                                                                                                                                        
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ID Městské části Druhy sociálních služeb 
Jiná organizace poskytující 
obdobnou nebo stejnou službu 

Služba se odlišuje od jiných 

5881200 
Šumbark 

Odborné sociální poradenství                                                                                                                                                                                                                                                          
Obdobnou službu poskytuje od 
roku 2012 Khamoro SSMH 
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Jsme členy celorepublikové Asociace občanských poraden - 
máme technické zázemí, pravidelná školení a konzultace s 
externími odborníky. V rámci týmu máme zázemí v oblasti 
práva a zajištění konzultantů v dalších odborných oblastech. 
Nejsme úzce zaměřeni na jednu cílovou skupinu či lokalitu ve 
městě. Realizujeme projekty zaměřené na vytypovanou 
ohroženou cílovou skupinu. Máme dvě pracoviště na území 
města. Realizujeme ambulantní i terénní formu poskytování 
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7219229 
Šumbark 

Intervenční centra                                                                                                                                                                                                                                                                    
Poradna pro oběti trestných 
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Intervenční centrum Havířov je specifickou službou zabývající se 
cílovou skupinou uživatelů v rámci pomoci v jejich krizové 
situaci v souvislosti s domácím násilím. Je jedinou službou 
spolupracující s PČR, jíž zákon ukládá informovat intervenční 
centrum o vykázání násilnické osoby. Je držena pohotovostní 
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Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
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Sociální služby města Havířova, 
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Naše služba je komplexní, má přímou návaznost na další 
poskytované služby seniorům v rámci jednoho zařízení a 
jednoho objektu. Naše středisko dále poskytuje ambulantně 
denní stacionář a pobytovou formou respitní péči a odborné 
sociální poradenství. Řada klientů využívá současně více služeb. 
Ve věci návazné péče máme propracovaný kvalitní systém 
poradenské intervenční práce a kvalifikovaná multidisciplinární 
tým. Naše služba je flexibilní, dostupná místně i časově a je 
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3. Shrnutí 

     Nejlépe je poskytovateli vnímaná dopravní dostupnost, následuje časová dostupnost 

služby, tj. vhodná pracovní doba, dále finanční dostupnost, vhodná výše úhrad za služby. 

Další charakteristikou dostupnosti služeb byly kontaktní a informační materiály. Nejhůře byly 

vnímané architektonické a jiné bariéry. Téměř dvě třetiny služeb jsou převážně volně 

přístupné, tedy bez doporučení i předchozí domluvy. Pouze čtvrtina služeb je přístupna po 

předchozí domluvě a přibližně více než desetina služeb vyžaduje doporučení, a to pobytové 

služby. Polovina všech služeb je poskytována okamžitě.        

     Problematika architektonických bariér z pohledu uživatelů sociálních služeb se nejčastěji 

dotýká seniorů. Největší problémy s bariérovostí byly uvedeny u sociální služby domovy pro 

seniory. Závažné problémy byly  rovněž u služby kontaktní centrum a nízkoprahové denní 

centrum. Průměrné problémy týkající se architektonických bariér mají  azylové domy, 

některá nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a další služby.  

     Polovina všech služeb je poskytována okamžitě, pětina služeb je poskytnuta do týdne a 

necelá desetina služeb do měsíce. 

     Průměrně, v rámci všech služeb, více než tři čtvrtiny uživatelů služeb jsou z Havířova.      

Průměrně 90 %  uživatelů terénních a ambulantních služeb pochází z  Havířova, obdobné 

platí i pro klienty ambulantních služeb. Menším podílem se jedná o klienty terénních služeb a 

o přibližně dvoutřetinový podíl klientů pobytových služeb. Pobytové služby mají odhadem 

více než třetinu klientů, kteří z Havířova nepocházejí.  

     Pokud bereme v úvahu všechny adresy, na nichž jsou služby poskytovány, Město má čtyři 

adresy pro terénní služby, městské části Šumbark, Podlesí a Bludovice mají po jedné adrese 

služeb. Je tedy možné, že sociální služby působící v Městě Havířov se mohou překrývat 

v poskytování služeb klientům se službami v městských částech Šumbark, Podlesí a 

Bludovice. Nejvyššího počtu adres ambulantních služeb dosahuje městská část Šumbark a to 

počtem čtyř. Dále se jedná o městské části Město a Podlesí se třemi adresami služeb, 

Prostřední Suchá a Bludovice mají po jedné adrese služeb. Městská část Šumbark má sedm 

adres pro terénní a ambulantní služby, Město má šest, dvě má městská část Podlesí a jednu 

adresu služeb Prostřední Suchá. Město má šest adres pobytových služeb, Šumbark sedm 

adres, kde jsou lokalizovány odpovídající služby a po jedné adrese služeb mají městské části 

Podlesí a Dolní Suchá.  

     Sociální služby v uvedených lokalitách mají své opodstatnění zejména s ohledem na počet 

klientů, kterým jsou služby poskytovány. S ohledem na počet uživatelů služeb není 

pravděpodobné, že by docházelo v poskytování služeb k systematickým duplicitám. 
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VI. Analýza cílových skupin a analýza poskytovatelů služeb podle 
cílových skupin 

     Poskytovatelé sociálních služeb nabízejí své služby různým cílovým skupinám, přičemž 

jejich služba může být nabízena několika cílovým skupinám současně. Podíl jednotlivých 

cílových skupin na aktuálním využití kapacity konkrétní služby není evidován. Složení cílové 

skupiny uživatelů sociálních služeb v Havířově z uvedeného důvodu bylo zjišťováno 

prostřednictvím šetření u poskytovatelů sociálních služeb působících na jeho území. 

 

1. Počty cílových skupin  

     Tabulka 1.1 uvádí počet cílových skupin, jimž jsou služby poskytované. Nejvíce cílových 

skupin je zaměřeno na seniory a rodiny s dětmi. 
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Tabulka 1.1  Cílové skupiny dle registru poskytovatelů služeb
13

 

Cílové skupiny uvedené poskytovateli dle Registru  
počet 
záznamů dle 
registru 

p1 (%) 
p2 (%) 
z validních 
případů  (33) 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

3 2,9% 8,1% 

Etnické menšiny 4 3,9% 10,8% 

Oběti domácího násilí 2 2,0% 5,4% 

Oběti trestné činnosti 1 1,0% 2,7% 

Osoby bez přístřeší 5 4,9% 13,5% 

Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní 
péče 

1 1,0% 2,7% 

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 3 2,9% 8,1% 

Osoby s chronickým duševním onemocněním 6 5,9% 16,2% 

Osoby s chronickým onemocněním 5 4,9% 13,5% 

Osoby s jiným zdravotním postižením 8 7,8% 21,6% 

Osoby s kombinovaným postižením 7 6,9% 18,9% 

Osoby s mentálním postižením 7 6,9% 18,9% 

Osoby s tělesným postižením 6 5,9% 16,2% 

Osoby se sluchovým postižením 1 1,0% 2,7% 

Osoby se zdravotním postižením 7 6,9% 18,9% 

Osoby se zrakovým postižením 1 1,0% 2,7% 

Osoby v krizi 4 3,9% 10,8% 

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 6 5,9% 16,2% 

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy 

4 3,9% 10,8% 

Pachatelé trestné činnosti 1 1,0% 2,7% 

Rodiny s dítětem/dětmi 10 9,8% 27,0% 

Senioři 10 9,8% 27,0% 

Celkem 102 100,0% 275,7% 

 

      V grafu 1.1 je uvedeno podílové zastoupení služeb zaměřených na jednotlivé cílové 

skupiny v rámci Havířova, v následujícím grafu 1.2 je uveden počet služeb nabízených 

jednotlivým cílovým skupinám. Nejvíce služeb je nabízeno seniorům a službám zaměřeným 

na rodiny s dětmi, a to 10 služeb. Poté následují osoby s jiným zdravotním postižením. 

 

                                                           
 

13
  

Validní údaje 89,2 % se týkají 33 služeb, u nichž byly zjištěny odpovídající údaje. 
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Graf 1.1  Podíl služeb nabízených uvedeným cílovým skupinám dle Registru poskytovatelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

děti a mládež ve věku od 
6 do 26 let ohrožené 

společensky nežádoucími 
jevy 
3% 

etnické 
menšiny 

4% 

oběti domácího násilí 
2% 

oběti trestné činnosti 
1% 

osoby bez 
přístřeší 

5% 

osoby do 
26 let věku 
opouštějící 

školská 
zařízení 

pro výkon 
ústavní 

péče 
1% 

osoby ohrožené 
závislostí nebo 

závislé na 
návykových 

látkách 
3% 

osoby s chronickým 
duševním onemocněním 

6% 

osoby s chronickým 
onemocněním 

5% 

osoby s jiným zdravotním 
postižením 

8% 

osoby s 
kombinovaným 

postižením 
7% 

osoby s mentálním 
postižením 

7% 

osoby s tělesným 
postižením 

6% osoby se sluchovým 
postižením 

1% 

osoby se zdravotním 
postižením 

7% 

osoby se zrakovým 
postižením 

1% 

osoby v krizi 
4% 

osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách 

6% 

osoby, 
které 
vedou 

rizikový 
způsob 
života 

nebo jsou 
tímto 

způsobem 
života 

ohroženy 
4% 

pachatelé trestné činnosti 
1% 

rodiny s dítětem/dětmi 
10% 

senioři 
10% 



 

www.sociotrendy.cz                                                                                   116 strana | 193 celkem 

Graf 1.2  Počet služeb nabízených uvedeným cílovým skupinám 
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2. Využití sociálních služeb cílovými skupinami 

     Tabulka 2.1 uvádí minimální a maximální podíl, kterým je sociální služba dané cílové 

skupině poskytovaná. Rovněž uvádí průměrné procento, kterým je dané cílové skupině 

poskytovaná služba různými poskytovateli. Cílové skupiny jsou seřazeny podle průměrného 

procenta od nejvyššího až po nejmenší, tedy „nejhomogennější“ služby s ohledem na cílovou 

skupinu, až po poskytovatele, kteří, s ohledem na cílové skupiny, homogenní nejsou. 

„Nejhomogennější“ služby jsou ty, které poskytují služby pouze jedné cílové skupině, jako 

např. seniorům. Služby, které jsou nejméně homogenní s ohledem na cílovou skupiny jsou ty, 

které jsou poskytovány více cílovým skupinám, např. osobám, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, dále osobám s chronickým onemocněním. 

      Mezi cílové skupiny, které mají nejvyšší průměrné procento odpovídající počtu cílových 

skupin, jimž jako dalším cílovým skupinám by byla služba poskytovaná, patří osoby bez 

přístřeší, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 

látkách a osoby v krizi. Tyto služby nejsou poskytované již žádné další cílové skupině. 

 

Tabulka  2.1  Cílové skupiny dle průměrného procenta, kterým jsou služby cílovým skupinám poskytované 
14

 

Podíl služeb poskytovaný aktuálně dané cílové skupině 
Počet 
služeb 

Minimální 
podíl 

Maximální 
podíl 

Průměrné 
procento 

Osoby bez přístřeší 4 100 100 100,00 

Osoby komerčně zneužívané 1 100 100 100,00 

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách 

1 100 100 100,00 

Osoby v krizi 2 100 100 100,00 

Oběti domácího násilí 2 90 100 95,00 

Senioři 8 30 100 84,93 

Rodiny s dítětem/dětmi 5 30 100 84,00 

Osoby s kombinovaným postižením 5 10 100 74,00 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 
společensky  nežádoucími jevy 

3 50 100 70,00 

Osoby s mentálním postižením 2 40 90 65,00 

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 3 40 57 45,67 

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy 

3 40 50 43,33 

Osoby s chronickým onemocněním 1 32 32 32,00 

Etnické menšiny 2 20 43 31,50 

Osoby s tělesným postižením 1 15 15 15,00 

Osoby s jiným zdravotním postižením(pečující osoby) 4 5 30 11,25 

Osoby s chronickým duševním onemocněním 4 6 20 10,26 

Jiná (rodina) 2 10 10 10,00 

                                                           
 

14
 Ve srovnání s tabulkou 1.1 se nejedná o stejný počet služeb. Tabulka 1.1 obsahuje součet všech skupin, které 

poskytovatel uvedl. Ne všechny služby uvedly podíl, jakým je služba pro danou cílovou skupinu naplněna. Proto ve sloupci 
„počet služeb“ může být údaj rozdílný od tabulky 1.1. 
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2.1 Sociální služby dle nejfrekventovanější cílové skupiny 

     V rámci analýzy byli poskytovatelé sociálních služeb osloveni dotazem, se kterou cílovou 
skupinou pracují v rámci poskytované sociální služby nejvíce, ačkoliv poskytují služby i jiným 
cílovým skupinám. Tato cílová skupina je označovaná jako cílová skupina hlavní. Přehled 
cílových skupin, s nimiž přicházejí poskytovatelé Havířova nejčastěji do styku, včetně 
odpovídajícího podílového vyjádření, je uveden v tabulce 2.2. 

Tabulka 2.2  Počet poskytovatelů, kteří poskytují služby vybrané cílové skupině (uváděné pouze jednou)  

Cílové skupiny Počet % Validní % 

Senioři 6 15,8 20,0 

S kombinovaným postižením 4 10,5 13,3 

Rodiny s dítětem/dětmi 4 10,5 13,3 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 3 7,9 10,0 

Osoby bez přístřeší 3 7,9 10,0 

V sociálně vyloučených komunitách 3 7,9 10,0 

Oběti domácího násilí 2 5,3 6,7 

Ohrožené závislostí nebo závislé 2 5,3 6,7 

V krizi 2 5,3 6,7 

S mentálním postižením 1 2,6 3,3 

Celkem validní 30 78,9 100,0 

Neuvedeno 7 18,9  

Celkem 37 100,0  

  

     Z detailnějšího členění jsou seniorům jako jedné cílové skupině je poskytováno 5 služeb 

sociální péče a 2 sociální prevence. Pro rodiny s dítětem/dětmi jako specifickou skupinu jsou 

poskytovány 3 služby sociální prevence a 1 služba sociálního poradenství. Další možnosti jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

www.sociotrendy.cz                                                                                   119 strana | 193 celkem 

Tabulka 2.3  Počet služeb poskytovaných cílovým skupinám dle druhu služby 

 

Druh služby 

Celkem sociální 
poradenství 

služby sociální 
péče 

služby sociální 
prevence 

 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 0 0 3 3 

Oběti domácího násilí 1 0 1 2 

Osoby bez přístřeší 0 0 3 3 

Ohrožené závislostí nebo závislé 0 0 2 2 

S kombinovaným postižením 1 2 1 4 

S mentálním postižením 0 1 0 1 

V krizi 1 0 1 2 

V sociálně vyloučených komunitách 2 0 1 3 

Rodiny s dítětem/dětmi 1 0 3 4 

Senioři 0 5 2 7 

 Celkem 6 8 17 31 

 

     Nejpočetnější forma služby je pobytová služba určená seniorům, rovněž ambulantní a  

terénní služba pro seniory. Pro rodiny s dětmi je poskytována jedna ambulantní a tři 

ambulantní a terénní služby. 

Tabulka 2.4 Počet služeb poskytovaných cílovým skupinám dle forem služby 

 
Forma služby 

celkem 
pobytová ambulantní terénní 

ambulantní a 

terénní 

 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 0 2 1 0 3 

Oběti domácího násilí 0 1 0 1 2 

Osoby bez přístřeší 2 1 0 0 3 

Ohrožené závislostí nebo závislé 1 0 0 1 2 

S kombinovaným postižením 0 1 2 1 4 

S mentálním postižením 0 1 0 0 1 

V krizi 0 1 1 0 2 

V sociálně vyloučených komunitách 0 1 1 1 3 

Rodiny s dítětem/dětmi 0 1 0 3 4 

Senioři 4 0 0 3 6 

Celkem 7 9 5 10 31 

        
 
 

2.2 Věková struktura uživatelů služeb 

     Věková struktura uživatelů sociálních služeb je poskytovateli definována při registraci 

služby a její rozmezí je pro každou službu jedinečné. Je uváděna v textových údajích 

s poměrně velkými rozptyly. Příkladem je věk uvedený u denního stacionáře, např. dospělí 

(27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let). 
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     Pro zjištění stejnorodosti či různorodosti věkové struktury cílových skupin byl v rámci 

šetření položen poskytovatelům sociálních služeb dotaz, v jakém podílu, dle věkové struktury 

uvedené v rozmezí pěti let, mají v současnosti klienty své služby. Podíly byly poskytovateli 

odhadovány. (Např.: 31-35 let 40 %, 46-50 let 60 % atp.). 

     Aktuální věková struktura uživatelů sociálních služeb, tak jak byla poskytovateli uvedena 

v rámci dotazníkového šetření, odpovídá většinou věkovému rozmezí uvedenému při 

registraci.  

    V  tabulce 2.5 je uveden průměrný podíl (průměrné procento %) uživatelů služeb ve 

věkových skupinách podle cílových skupin, na něž se služba zaměřuje jako na hlavní. 

Například pro cílovou skupinu děti a mládež ve věku od 6 do 26 let je průměrně (průměrným 

podílem) klientů ve věkové skupině 6-10 let 65 %. Jelikož se jedná o jednoho poskytovatele, 

65 % je přímo podíl dětí ve věku 6-10 let, kterým je služba poskytovaná. 
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Tabulka 2.5  Průměrný  podíl uživatelů služeb ve věkových skupinách podle cílových skupin (volba jedné skupiny poskytovatelem) 

Jedna cílová skupina 
Do 5 
let 

6 - 10 
let 

11 - 15 
let 

16 - 20 
let 

21-25 
let 

26-30 
let 

31-35 
let 

36-40 
let 

41-50 let 
51 - 55 
let 

56 - 60 
let 

61 - 65 
let 

66 - 70 
let 

71 - 75 
let 

76 - 80 
let 

více než 
80 let 

Děti a mládež ve 
věku od 6 do 26 
let 

Průměrné %  65,00 41,67 52,50 5,00            

Počet 
poskytovatelů 

 1 3 2 1            

Oběti domácího 
násilí 

Průměrné %    5,00 7,50 10,00 20,00 22,50 7,50 7,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Počet 
poskytovatelů 

   1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Osoby bez 
přístřeší 

Průměrné % 30,00 20,00 15,00  10,00 7,00 6,00 9,00 12,50 17,00 13,00 3,00 10,00    

Počet 
poskytovatelů 

1 1 1  2 2 2 2 2 1 1 1 1    

Ohrožené 
závislostí nebo 
závislé 

Průměrné %    12,00 22,00 16,00 13,00 16,00 20,00 25,00 10,00      

N    1 1 2 2 2 2 1 1      

S 
kombinovaným 
postižením 

Průměrné % 18,50 40,00 30,00 20,00 14,33 2,00 30,00  26,00        

Počet 
poskytovatelů 

4 3 2 2 3 1 1  1        

S mentálním 
postižením 

Průměrné %     19,00 17,00 28,00 18,00 16,00        

Počet 
poskytovatelů 

    1 1 1 1 1        

V krizi 

Průměrné %     4,50 8,00 13,50 16,00 23,00 21,00 5,50 5,00     

Počet 
poskytovatelů 

    2 2 2 2 2 2 2 1     

V sociálně 
vyloučených 
komunitách 

Průměrné %     5,00 10,00 15,00 35,00 30,00 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00   

Počet 
poskytovatelů 

    1 1 1 2 2 1 1 1 1 1   

Rodiny s 
dítětem/dětmi 

Průměrné % 15,00 16,67 16,67 8,33 9,25 13,33 10,00 29,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00    

Počet 
poskytovatelů 

1 3 3 3 4 3 3 4 2 1 1 1 1    
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Jedna cílová skupina 
Do 5 
let 

6 - 10 
let 

11 - 15 
let 

16 - 20 
let 

21-25 
let 

26-30 
let 

31-35 
let 

36-40 
let 

41-50 let 
51 - 55 
let 

56 - 60 
let 

61 - 65 
let 

66 - 70 
let 

71 - 75 
let 

76 - 80 
let 

více než 
80 let 

Senioři 

Průměrné %       5,55  5,67 15,00 15,00 9,20 11,75 19,91 41,59 42,32 

Počet 
poskytovatelů 

      1  3 1 1 5 4 5 5 3 

Celkem 

Průměrné % 19,83 31,88 27,78 20,78 10,29 10,79 14,24 22,20 15,00 14,33 8,22 7,18 8,56 15,65 35,49 32,99 

Počet 
poskytovatelů 

6 8 9 9 17 14 15 15 17 9 9 11 9 7 6 4 
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Tabulka 2.6 Průměrný  podíl uživatelů služeb ve věkových skupinách podle městských částí Havířova (volba jedné skupiny poskytovatelem) 

Městské části Havířova 
1. Do 
5 let 

2. 6 - 
10 let 

3. 11 - 
15 let 

4. 16 - 
20 let 

5. 21-25 
let 

6. 26-30 
let 

7. 31-35 
let 

8. 36-40 
let 

9. 41-50 
let 

10. 51 - 55 
let 

11. 56 - 60 
let 

12. 61 - 65 
let 

13. 66 - 
70 let 

14. 71 - 75 
let 

15. 76 - 
80 let 

16. více než 
80 let 

Bludovice 

Průměrné %     45,0 52,5 5,0                       

Počet 
poskytovatelů 

    2 2 1                       

Dolní Suchá 

Průměrné %           5,0 10,0 20,0 30,0 25,0 10,0           

Počet 
poskytovatelů 

          1 1 1 1 1 1           

Město 

Průměrné % 24,3 33,0 23,8 15,0 10,4 13,0 11,4 10,8 10,6 14,8 16,3 10,8 13,0 23,6 35,7 51,0 

Počet 
poskytovatelů 

4 5 4 3 8 5 7 6 7 5 4 5 5 4 4 2 

Prostřední 
Suchá 

Průměrné %         10,0 10,0 25,0 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0       

Počet 
poskytovatelů 

        1 1 1 1 1 1 1 1 1       

Šumbark 

Průměrné % 11,0 20,0 20,0 5,0 12,3 7,0 16,8 12,3 19,3 21,0 5,5 5,0         

Počet 
poskytovatelů 

2 1 1 1 4 4 4 3 4 2 2 1         

Podlesí 

Průměrné %   35,0 22,5 10,7 9,8 14,3 14,0 34,2 15,0 8,3 6,7 5,6 5,4 15,0 33,3 15,0 

Počet 
poskytovatelů 

  2 2 3 5 4 4 6 6 3 3 5 5 4 3 2 

Šumbark 

Průměrné % 19,8 31,9 27,8 20,8 10,3 11,0 14,0 21,0 14,5 14,3 10,1 7,7 8,8 19,3 34,7 33,0 

Počet 
poskytovatelů 

6 8 9 9 19 15 17 17 19 12 11 12 11 8 7 4 

Celkem 

Průměrné % 19,8 31,9 27,8 20,8 10,3 11,0 14,0 21,0 14,5 14,3 10,1 7,7 8,8 19,3 34,7 33,0 

Počet 
poskytovatelů 

6 8 9 9 19 15 17 17 19 12 11 12 11 8 7 4 
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3. Analýza poskytovatelů podle cílových skupin 

     V první částí této kapitoly je uveden počet cílových skupin, jimž jsou služby poskytované. 

Cílové skupiny byly vyhledány z registru poskytovatelů, přičemž může být uváděno i více 

cílových skupin, kterým jsou služby nabízeny. Poskytovatelé sociálních služeb v Havířově 

prostřednictvím jednotlivých služeb uváděli celkem 102 cílových skupin. 

3.1 Rozdělení poskytovatelů podle cílových skupin a forem služeb 

     Počty odpovědí týkající se uvedené konkrétní cílové skupiny podle forem služeb jsou 

uvedeny v tabulce níže.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

15
 Jedná se o vícenásobné výběrové odpovědi, např. jedna služba může být nabízena několika cílovým 

skupinám. 
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Tabulka 3.1 Formy sociálních služeb podle cílových skupin  

 

Forma služby 

celkem 
pobytová ambulantní terénní 

ambulantní a 
terénní 

 
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy 

0 2 1 0 3 

 Etnické menšiny 1 1 1 1 4 

 Oběti domácího násilí 1 0 0 1 2 

 Oběti trestné činnosti 0 0 0 1 1 

 Osoby bez přístřeší 3 2 0 0 5 

 
Osoby do 26 let věku opouštějící školská 
zařízení pro výkon ústavní péče 

1 0 0 0 1 

 
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách 

2 0 0 1 3 

 Osoby s chronickým duševním onemocněním 2 1 0 3 6 

 Osoby s chronickým onemocněním 1 1 0 3 5 

 Osoby s jiným zdravotním postižením 1 1 2 4 8 

 Osoby s kombinovaným postižením 1 2 2 2 7 

 Osoby s mentálním postižením 1 2 2 2 7 

 Osoby s tělesným postižením 0 2 2 2 6 

 Osoby se sluchovým postižením 0 0 0 1 1 

 Osoby se zdravotním postižením 1 3 0 3 7 

 Osoby se zrakovým postižením 0 0 0 1 1 

 Osoby v krizi 1 2 1 0 4 

 
Osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 

2 1 1 2 6 

 
Osoby, které vedou rizikový způsob života 
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

1 1 2 0 4 

 Pachatelé trestné činnosti 0 1 0 0 1 

 Rodiny s dítětem/dětmi 2 1 0 7 10 

 Senioři 4 1 0 5 10 

   Celkem 25 24 14 39 102 

 

Pobytové služby podle cílových skupin 

      Nejvíce poskytovatelů pobytových služeb má v seznamu cílových skupin, kterým je služba 

poskytována, cílovou skupinu senioři. Dále tři pobytové služby jsou poskytovány osobám bez 

přístřeší. Po dvou pobytových službách jsou nabízeny cílové skupině rodiny s dítětem/dětmi, 

osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách, osobám s chronickým duševním 

onemocněním a osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách. Po 

jedné pobytové službě jsou nabízené cílovým skupinám, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a dalším cílovým skupinám, jak je uvedeno 

v grafu níže. 
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Graf 3.1  Pobytové služby podle cílových skupin 

 

Ambulantní služby podle cílových skupin  

      Nejvíce poskytovatelů ambulantních služeb má v seznamu cílových skupin, kterým jsou 

služby poskytovány, osoby se zdravotním postižením. Po dvou ambulantních službách jsou 

nabízeny cílovým skupinám osoby v krizi, osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným 

postižením, osoby bez přístřeší a děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy. Po jedné ambulantní službě jsou služby nabízené cílovým skupinám rodiny 

s dítětem/dětmi, skupině osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy a dalším cílovým skupinám, jak je uvedeno v grafu níže. 
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Graf  3.2  Ambulantní služby podle cílových skupin 

 

Terénní služby podle cílových skupin 

     Dvě terénní služby mají v seznamu cílové skupiny osoby s mentálním postižením, 
pachatele trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a  osoby s jiným 
zdravotním postižením. 

     Terénní služby jsou dále nabízeny cílové skupině osoby s kombinovaným postižením, 

osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a oběti domácího násilí, jak je uvedeno v grafu 

níže. 
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Graf 3.3 Terénní služby podle cílových skupin 

 

Ambulantní a terénní služby podle cílových skupin 

     Nejvíce ambulantních a terénních služeb má v seznamu cílových skupin, kterým jsou 
služby poskytovány,  cílovou skupinu rodiny s dítětem/dětmi. Následují ambulantní a terénní 
služby pro cílovou skupinu senioři.  Čtyři  ambulantní a terénní služby  jsou nabízeny cílové 
skupině osoby s jiným zdravotním postižením.  Tři ambulantní a terénní služby  jsou nabízeny 
cílové skupině osoby  se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním a osoby s 
chronickým duševním onemocněním. Po dvou ambulantních a terénních službách mají 
v seznamu cílových skupin osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby s tělesným  
postižením, osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením. Po jedné 
ambulantní a terénní službě jsou nabízené cílovým skupinám osoby se zrakovým postižením, 
osoby se sluchovým postižením, a dalším cílovým skupinám, jak je uvedeno v grafu níže. 
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Graf 3.4 Ambulantní a terénní služby podle cílových skupin 
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3.2 Rozdělení služeb podle cílových skupin a druhů služeb 

     Počty odpovědí týkající se uvedení konkrétní cílové skupiny podle forem služeb jsou 

uvedeny v tabulce níže.16 

    Podrobné třídění dle specifikovaných druhů služeb a další třídění dle druhů služeb je 

uvedeno v tabulkové příloze jako tabulky 4 až 7. 

 

Tabulka 3.2 Druhy sociálních služeb podle cílových skupin 

Služby 
sociální 
poradenství 

služby sociální 
péče 

služby 
sociální 
prevence 

Celkem 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy 

0 0 3 3 

Etnické menšiny 1 0 3 4 

Oběti domácího násilí 0 0 2 2 

Oběti trestné činnosti 1 0 0 1 

Osoby bez přístřeší 0 0 5 5 

Osoby do 26 let věku opouštějící školská 
zařízení pro výkon ústavní péče 

0 0 1 1 

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách 

0 0 3 3 

Osoby s chronickým duševním onemocněním 2 4 0 6 

Osoby s chronickým onemocněním 2 3 0 5 

Osoby s jiným zdravotním postižením 3 4 1 8 

Osoby s kombinovaným postižením 2 4 1 7 

Osoby s mentálním postižením 2 4 1 7 

Osoby s tělesným postižením 2 3 1 6 

Osoby se sluchovým postižením 1 0 0 1 

Osoby se zdravotním postižením 2 5 0 7 

Osoby se zrakovým postižením 1 0 0 1 

Osoby v krizi 2 0 2 4 

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 2 0 4 6 

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 
jsou tímto způsobem života ohroženy 

0 0 4 4 

Pachatelé trestné činnosti 1 0 0 1 

Rodiny s dítětem/dětmi 4 1 5 10 

Senioři 2 6 2 10 

Celkem 30 34 38 102 

 

 

                                                           
 

16
 Jedná se o vícenásobné výběrové odpovědi, např. jedna služba může být nabízena několika cílovým 

skupinám. 
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Sociální služby poradenství podle cílových skupin 

      Nejvíce poskytovatelů služeb poradenství má v seznamu cílových skupin, kterým je služba 

poskytována, cílovou skupinu osoby s jiným zdravotním postižením. Následuje cílová skupina 

senioři, osoby s různými druhy zdravotního postižení a další cílové skupiny, jak je uvedeno 

v grafu níže. 

Graf 3.5 Sociální služby poradenství podle cílových skupin 
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Sociální služby péče podle cílových skupin 

     Nejvíce poskytovatelů sociálních služeb péče má v seznamu cílových skupin, kterým je 

služba poskytována, cílovou skupinu senioři. Dále se jedná o cílové skupiny  osob s různým 

druhem zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jak je uvedeno v grafu níže. 
 

Graf 3.6 Služby sociální péče podle cílových skupin 
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Sociální služby prevence podle cílových skupin 

      Nejvíce poskytovatelů sociálních služeb prevence má v seznamu cílových skupin, kterým 

je služba poskytována, cílové skupiny rodiny s dítětem/dětmi, skupinu senioři a osoby bez 

přístřeší.  Dále se jedná o cílové skupiny  osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 

tímto způsobem života ohroženy, Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby 

ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, etnické menšiny, děti a mládež ve 

věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  a další cílové skupiny, jak je 

uvedeno v grafu níže. 
 

Graf 3.7 Sociální služby prevence podle cílových skupin 
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3.3 Specifikace služeb podle cílových skupin  

     Rozdělení poskytovatelů služeb podle cílových skupin, přesněji rozdělení služeb, které jsou  

jejich uživatelům nabízeny, může být provedeno seskupením obsahově obdobných cílových 

skupin. 

     Do skupiny „Děti, mládež a rodina“, lze zařadit následující cílové skupiny:  

- rodiny s dítětem/dětmi 

- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

Sociální služby, které jsou zaměřeny na tuto cílovou skupinu jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka 3.3 Sociální služby dle skupiny Děti, mládež a rodina 

Městská část Forma služby Druh služby 

Město pobytová azylový dům pro matky s dětmi 

Podlesí pobytová dům na půl cesty 

Šumbark ambulantní nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Bludovice ambulantní nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Město terénní, ambulantní odborné sociální poradenství 

Šumbark ambulantní odborné sociální poradenství 

Město terénní, ambulantní odborné sociální poradenství 

Šumbark kombinace odborné sociální poradenství 

Město terénní, ambulantní pečovatelská služba 

Město terénní, ambulantní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Šumbark terénní, ambulantní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Podlesí terénní, ambulantní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Bludovice terénní terénní programy 

 

     Do skupiny „Občané se zdravotním postižením“ lze zařadit cílové skupiny: 

- osoby s chronickým duševním onemocněním 

- osoby s chronickým onemocněním 

- osoby s jiným zdravotním postižením 

- osoby s kombinovaným postižením 

- osoby s mentálním postižením 

- osoby s tělesným postižením 

- osoby se sluchovým postižením 

- osoby se zdravotním postižením 

- osoby se zrakovým postižením 
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     Sociální služby, které jsou zaměřeny na tuto cílovou skupinu jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka 3.4 Sociální služby dle skupiny Občané se zdravotním postižením 

Městská část Forma služby Druh služby 

Město pobytová chráněné bydlení 

Město ambulantní denní stacionář 

Podlesí ambulantní denní stacionář 

Město ambulantní denní stacionář 

Město pobytová domovy se zvláštním režimem 

Město terénní, ambulantní odborné sociální poradenství 

Město terénní, ambulantní odborné sociální poradenství 

Šumbark terénní, ambulantní odborné sociální poradenství 

Město pobytová odlehčovací služby 

Město terénní odlehčovací služby 

Město terénní, ambulantní pečovatelská služba 

Město terénní raná péče 

 

    Do skupiny „Senioři“ lze zařadit cílovou skupinu senioři. 

     Sociální služby, které jsou zaměřeny na tuto cílovou skupinu, jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka 3.5 Sociální služby dle skupiny Senioři 

Městská část Forma služby Druh služby 

Město ambulantní denní stacionář 

Město pobytová domovy pro seniory 

Šumbark pobytová domovy pro seniory 

Město pobytová domovy se zvláštním režimem 

Město terénní, ambulantní odborné sociální poradenství 

Šumbark kombinace odborné sociální poradenství 

Město pobytová odlehčovací služby 

Město terénní, ambulantní pečovatelská služba 

Město terénní, ambulantní sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Šumbark terénní, ambulantní sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
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          Do skupiny  „Občané v přechodné krizi a etnické menšiny“ lze zařadit cílové skupiny: 

- osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

- osoby bez přístřeší 

- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

- osoby v krizi 

- oběti domácího násilí 

- oběti trestné činnosti 

- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 

- etnické menšiny 

     Sociální služby, které jsou zaměřeny na tuto cílovou skupinu, jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka 3.6 Sociální služby dle skupiny Občané v přechodné krizi a etnické menšiny 

Městská část Forma služby Druh služby 

Město pobytová azylový dům pro matky s dětmi 

Město pobytová azylové domy 

Šumbark terénní terénní programy 

Podlesí ambulantní odborné sociální poradenství 

Prostřední Suchá ambulantní odborné sociální poradenství 

Město ambulantní noclehárny 

Šumbark terénní, ambulantní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Podlesí pobytová dům na půl cesty 

Šumbark terénní, ambulantní odborné sociální poradenství 

Bludovice terénní terénní programy 

Bludovice ambulantní nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Šumbark ambulantní nízkoprahová denní centra 

Šumbark terénní, ambulantní intervenční centra 

Podlesí terénní telefonická krizová pomoc 

Šumbark ambulantní odborné sociální poradenství 
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     Do skupiny „Občané ohroženi drogou“ lze zařadit cílové skupiny: 

-  osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.  

Sociální služby, které jsou zaměřeny na tuto cílovou skupinu, jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 Tabulka 3.7 Sociální služby dle skupiny Občané ohroženi drogou 

Městská část Forma služby Druh služby 

Šumbark terénní, ambulantní kontaktní centra 

Šumbark pobytová služby následné péče 

Dolní Suchá pobytová služby následné péče 
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4. Shrnutí 

     Sociální služby v Havířově se nejvíce zaměřují na cílovou skupinu senioři. Následují služby 

zaměřené na rodiny s dětmi a na osoby s různým zdravotním postižením.  

     Sociální služby jsou nabízené nejen jedné, ale i více cílovým skupinám. Jestliže je služba 

nabízena pouze jedné sílové skupině, lze říci, že její služby jsou nejvíce stejnorodé. Nejvíce 

homogenní jsou služby pro osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách, osoby komerčně zneužívané a osoby v krizi. 

     Seniorům, jako jedné cílové skupině, jsou poskytovány 4 služby sociální péče 2 sociální 

prevence. Pro rodiny s dítětem/dětmi jsou poskytovány 3 služby sociální prevence a 1 služba 

sociálního poradenství. 

     Věková struktura uživatelů sociálních služeb je závislá na druhu služby a na cílové skupině, 

pro kterou je poskytovaná. 

      Nejvíce poskytovatelů pobytových služeb má v seznamu cílových skupin, kterým je služba 

poskytována, cílovou skupinu senioři. Dále tři pobytové služby jsou poskytovány osobám bez 

přístřeší (ve stejném významu jako u cílové skupiny senioři).  Po dvou pobytových službách 

jsou nabízeny cílové skupině rodiny s dítětem/dětmi, osobám  žijícím v sociálně vyloučených 

komunitách, osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám  ohroženým závislostí 

nebo závislým na návykových látkách. 

      Nejvíce poskytovatelů ambulantních služeb mají v seznamu cílových skupin, kterým služby 

poskytovány,  osoby se zdravotním postižením. Po dvou ambulantních službách jsou 

nabízeny cílové skupině osoby v krizi, osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným 

postižením, osoby bez přístřeší a děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy. 

     Nejvíce poskytovatelů terénních službách mají v seznamu cílových skupin, kterým jsou 

terénní  služby poskytovány,  osoby s mentálním postižením, pachatele trestné činnosti, 

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby 

žijící v sociálně vyloučených komunitách a  osoby s jiným zdravotním postižením. 

    Nejvíce poskytovatelů ambulantních a terénních služeb má v seznamu cílových skupin, 

kterým jsou služby poskytovány, cílovou skupinu rodiny s dítětem/dětmi. Následují 

ambulantní a terénní služby pro cílovou skupinu senioři.  Čtyři  ambulantní a terénní služby  

jsou nabízeny cílové skupině osoby s jiným zdravotním postižením.   
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VII.  Typy sociálních služeb a jejich kapacita, specifika v poskytování 
služeb  a chybějící články péče 

     Okamžitou kapacitou se rozumí maximální počet klientů v daném časovém okamžiku na 

jednoho sociálního pracovníka. Jinými slovy, pokud by všichni zaměstnanci dané služby byli 

v práci, kolika klientům by byli schopni registrovanou službu nabídnout. 

     Informace o kapacitě služby zjišťuje potřebnost rozšíření služby sekundárně, primárním 

zjištěním je situace zvládání potřebných aktivit  u konkrétní služby. 

     Chybějící články péče byly operacionalizovány jednak prostřednictvím vyhledání specifik 

v poskytování služeb (např. kolika osobám nemohla být služba poskytnuta a proč), jednak 

dotazem na chybějící kapacitu služeb a rovněž informací získanou přímo od poskytovatelů 

služeb, kteří konkrétní chybějící článek pro své klienty postrádají.  

      Problematika zjištění chybějících článků týkajících se poskytování služeb a problémů 

s nimi spojených je řešena ve třetí kapitole tohoto oddílu.  

 

1. Okamžitá kapacita sociálních služeb 

     Údaje o okamžité kapacitě služeb v MSK dle Registru poskytovatelů podle forem služeb 

jsou uvedeny v následujících tabulkách. Procentové údaje uvádějí podíl součtu kapacit 

k celkové kapacitě služeb dané formy. 

     U pobytových služeb je nejvyšší okamžitá kapacita s ohledem na počet klientů u domovů 

pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, u azylových domů a 

odlehčovacích služeb. S ohledem na počet lůžek je nejvyšší okamžitá kapacita u domovů pro 

seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením a u azylových domů. 
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Tabulka 1.1  Okamžitá kapacita - pobytové služby 

Služby 

P
o

čet 

klien
tů

 

%
 

P
o

čet lů
žek 

%
 

R
o

čn
í 

kap
acita 

Azylový dům pro matky s dětmi                                                                                                                                                                                                                                                          52 7,9 60                                                                                                                                                                                                                                                                                    13,0 60                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Azylové domy                                                                                                                                                                                                                                                                          98 14,9 35                                                                                                                                                                                                                                                                                    7,6 
35 lůžek/10446 
lůžkodnů                                                                                                                                                                                                                                                                

Domov se zvláštním režimem                                                                                                                                                                                                                                                            26 4,0 26                                                                                                                                                                                                                                                                                    5,6 26                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Odlehčovací služba – respitní péče                                                                                                                                                                                                                                                                    165 25,1 22                                                                                                                                                                                                                                                                                    4,8 8030 (lůžkodny)                                                                                                                                                                                                                                                                        

Domovy pro seniory  (Město)                                                                                                                                                                                                                                                                  60 9,1 60                                                                                                                                                                                                                                                                                    13,0 60                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Služby následné péče                                                                                                                                                                                                                                                                  40 6,1 23                                                                                                                                                                                                                                                                                    5,0 
23 lůžek/7382 
lůžkodnů                                                                                                                                                                                                                                                                

Dům na půl cesty                                                                                                                                                                                                                                                                       0,0 21                                                                                                                                                                                                                                                                                    4,5 8                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Domovy pro seniory  (Šumbark)                                                                                                                                                                                                                                                                  188 28,6 188                                                                                                                                                                                                                                                                                   40,6 188                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Chráněné bydlení                                                                                                                                                                                                                                                                    28 4,3 28                                                                                                                                                                                                                                                                                    6,0 28                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Celkem 657 100,0 463 100,0  

           
     U terénních služeb je nejvyšší okamžitá kapacita s ohledem na počet klientů u sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, u pečovatelské služby a u služby terénní programy. 
S ohledem na počet intervencí je nejvyšší okamžitá kapacita u odborného sociálního 
poradenství. 
 

Tabulka 1.2  Okamžitá kapacita - terénní služby 

Služby 

P
o

čet 
klien

tů
 

%
 

P
o

čet 

h
o

vo
rů

 

%
 

P
o

čet 

in
terven

cí 

%
 

P
o

čet 

ko
n

taktů
 

%
 

R
o

čn
í 

kap
acita 

Raná péče                                                                                                                                                                                                                                                                             11 2,5 112 14,8 212 3,3 109                                                                                                                                                                                                                                                                                   2,8 
pro 
úvazek 
0,6 = 15                                                                                                                                                                                                                                                                   

Terénní programy 
(KHAMORO)                                                                                                                                                                                                                                                      

61 13,6      459 7,1 112                                                                                                                                                                                                                                                                                   2,8 60                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Terénní programy   (ZIP)                                                                                                                                                                                                                                                                   35 7,8      123 1,9 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                  50,8 35                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Telefonická krizová pomoc                                                                                                                                                                                                                                                             311 69,4 332 43,7 8 0,1 725                                                                                                                                                                                                                                                                                   18,3 300                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Odlehčovací služba - RaD                                                                                                                                                                                                                                                                    30 6,7 315 41,5 5708 87,7 999                                                                                                                                                                                                                                                                                   25,3 30                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Celkem 448 100,0 759 100,0 6510 100,0 3952 100,0  

 
 
     U ambulantních služeb je podíl nejvyšší okamžité kapacity v rámci všech služeb stejného 
druhu s ohledem na počet klientů u služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství a denní stacionáře. 
S ohledem na počet lůžek je nejvyšší podíl okamžité kapacity u nocleháren. S ohledem na 
počet intervencí je nejvyšší okamžitá kapacita u odborného sociálního poradenství. 
S ohledem na počet kontaktů se jedná o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a kontaktní 
centra. 
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Tabulka 1.3  Okamžitá kapacita - ambulantní služby 

Služby 

P
o

čet lů
žek 

%
 

P
o

čet klien
tů

 

    %
 

   P
o

čet h
o

vo
rů

 

%
 

P
o

čet 
in

terven
cí 

%
 

P
o

čet ko
n

taktů
 

%
 

R
o

čn
í kap

acita 

Denní stacionáře  (pro 
seniory)                                                                                                                                                                                                                                                                    

    55 4,5     3859                                                                                                                                                                                                                                                                                  26,1 60 

Poradna pro rodinu, 
Odborné sociální 
poradenství                                                                                                                                                                                                                                               

    90 7,4   963 28,4                                                                                                                                                                                                                                                                                         665 

Armáda spásy, 
Nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež                                                                                                                                                                                                                                               

    138 11,4 
 
545 

100                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Odborné sociální 
poradenství  (KERIT)                                                                                                                                                                                                                                                       

    29 2,4   109 4,1                                                                                                                                                                                                                                                                                        182 

Odborné sociální 
poradenství   (Podlesí)                                                                                                                                                                                                                                                       

    214 17,7   1779 52,5 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,1 1500 

Denní stacionář                                                                                                                                                                                                                                          17 1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                              17 

Noclehárny                                                                                                                                                                                                                                                                             18  100 184 15,2                                                                                                                                                                                                                                                                                              
23/5511 
lůžkodnů 

Nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež                                                                                                                                                                                                                                               

  150 12,4   303 8,9 5 289                                                                                                                                                                                                                                                                                 35,7 150 

Nízkoprahové denní 
centrum                                                                                                                                                                                                                                                            

    226 18,7      5631                                                                                                                                                                                                                                                                                  38,0  

Odborné sociální 
poradenství  
(KHAMORO)                                                                                                                                                                                                                                                        

    43 3,6   236 7,0 7                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,0 50 

MIKADO, denní 
stacionář 

  63 5,2       63 klientů 

Celkem 18 100 1209 100 545 100 3390 100 14806 100  

 
     U ambulantních a terénních služeb je podíl nejvyšší okamžité kapacity v rámci všech 
služeb stejného druhu s ohledem na počet klientů u sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, pečovatelské služby a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením s tím že druhý největší počet klientů v této kombinaci u ambulantní služby mají, 
s ohledem na počet klientů,  nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. 
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Tabulka 1.4  Okamžitá kapacita - ambulantní a terénní služby 

Služby 

P
o

čet klien
tů

 

%
 

P
o

čet h
o

vo
rů

 

%
 

P
o

čet 

in
terven

cí 

%
 

P
o

čet ko
n

taktů
 

%
 

R
o

čn
í kap

acita 

SSmH, Odborné sociální poradenství, 
RaD                                                                                                                                                                                                                                                          

57 2,4 182  1041 3,0 529                                                                                                                                                                                                                                                                                   14,6 
12 konzultací 
/měsíc 

SSmH, Odborné sociální poradenství 
pro osoby se zdravotním postižením                                                                                                                                                                                                                                                          

85 3,5    443 1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                        120 

Armáda spásy, sbor a komunitní 
centrum. Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením                                                                                                                                                                                                              

15 0,6    1209 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Armáda spásy, sbor a komunitní 
centrum. Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi                                                                                                                                                                                                                                        

79 3,3    1509 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SSmH, Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (Khamoro)                                                                                                                                                                                                                                       

 0,0 3606  857 2,5 42                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,2 25 

SSmH, Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi                                                                                                                                                                                                                                        

32 1,3    1443 4,2 12                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,3 30 

Slezská diakonie, Odborné sociální 
poradenství – občanská poradna                                                                                                                                                                                                                                                          

885 36,8    1245 3,6                                                                                                                                                                                                                                                                                        1310 

Slezská diakonie, Intervenční centra                                                                                                                                                                                                                                                                    255 10,6    835 2,4 718                                                                                                                                                                                                                                                                                   19,8 
1688 
intervencí 

SSmH, Kontaktní centrum                                                                                                                                                                                                                                                                     226 9,4      0,0 2148                                                                                                                                                                                                                                                                                  59,4  

Armáda spásy, komunitní centrum, 
Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením                                                                                                                                                                                                              

20 0,8     803 2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SSmH, Pečovatelská služba                                                                                                                                                                                                                                                                   754 31,3     25286 72,9 169                                                                                                                                                                                                                                                                                   4,7 800 

Celkem 2408 100   34671 100 3618 100  
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93% 

7% 

dostačující

nedostačující

2. Dostatečnost kapacity  

     Ve výzkumném šetření byl položen dotaz na dostatečnost kapacity služeb vzhledem 

k počtu aktuálních uživatelů služeb. Poskytovatelé hodnotili dostatečnost kapacity pouze své 

služby vzhledem k počtu uživatelů, kteří jejich službu využívají. Pokud by považovali kapacitu 

za nedostačující, jednalo by se o potřebu rozšířit možnosti svých služeb.  

     Současná kapacita služeb je z pohledu poskytovatelů, kteří na dotaz odpověděli, 

dostačující, viz graf 2.1, pracovníci sociálních služeb jsou převážně schopni pokrýt nároky 

svých uživatelů.  Avšak necelá desetina poskytovatelů ji za dostatečnou nepovažuje. Proto by 

potřebovala by možnosti své služby rozšířit.  

Graf 2.1 současná  kapacita služeb odpovídající současnému počtu uživatelů (N=29) 

  

 

 

 

 

 

 

     

2.1 Dostatečnost kapacity vzhledem k druhům služeb 

 

     Podíly současné kapacity v rámci druhů služeb je nedostačující, více než čtvrtinu uvádí 

sociální poradenství, jak je uvedeno v následující tabulce a grafu. Služby sociální péče zajišťují 

bez problémovější kontakt s klienty ve smyslu poskytování služeb. Služby sociálního 

poradenství mohou v daný okamžik komunikovat pouze s tolika klienty, kolik mají k dispozici 

poradenských odborníků, proto podíl nedostatečnosti okamžité kapacity je větší.  

      

Tabulka 2.1  Podíly dostatečnosti současné kapacity dle druhů služeb 

Služby Dostačující Nedostačující Celkem 

Sociální poradenství 66,7% 33,3% 100,0% 

Služby sociální péče 100,0%  100,0% 

Služby sociální prevence 100,0%  100,0% 

Celkem 92,9% 7,1% 100,0% 
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Graf 2.2 Počty služeb dle dostatečnosti kapacity služeb podle druhů služeb v podílovém vyjádření (N=29) 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.2 Dostatečnost kapacity vzhledem k formám služeb 

     Okamžitá kapacita v rámci forem služeb je malými podíly nedostačující u ambulantní 
sociální služby a u ambulantní a terénní sociální služby. 
 

Tabulka 2.2  Okamžitá  kapacita služby dle forem  služeb v podílovém vyjádření 

Služby Dostačující Nedostačující Celkem 

Pobytová 100,0%  100,0% 

Ambulantní 88,9% 11,1% 100,0% 

Terénní 100,0%  100,0% 

Ambulantní a terénní 90,9% 9,1% 100,0% 

Celkem 93,1% 6,9% 100,0% 

Graf 2.3  Počty služeb dle dostatečnosti kapacity služeb podle forem služeb v podílovém vyjádření (N=29) 
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21,6% 

67,6% 

10,8% 

ano

ne

bez odpovědi

2.3 Dostatečnost kapacity vzhledem k cílovým skupinám 

 

     Okamžitá kapacita služeb s ohledem na jejich zaměření na jednu z cílových skupin, kterou 
považují za hlavní, je většinou služeb vnímaná jako dostačující.  V  tabulce jsou uvedeny 
pouze ty služby, které uvedly nedostatečnost. 

 

Tabulka 2.3 Dostatečnost okamžité kapacity služeb dle cílových skupin  

  

Současná kapacita služby 

Celkem dostačující 

počet 

dostačující 

% 

nedostačující 
počet 

nedostačující 
% 

Rodiny s dítětem/dětmi 3 75,0% 1 25,0% 4 

V sociálně vyloučených 
komunitách 

1  66,7%  1  33,3% 2 

     

 

3. Chybějící články péče prostřednictvím evidence odmítnutých zájemců 
  o službu 

        Na dotaz, zda mají služby v evidenci odmítnutých zájemců o službu 17 nějaká jména, dvě 

třetiny poskytovatelů (67,6 %) uvedly, že ve své evidenci o poskytnutí služby jména (další 

zájemce) nemají. Dotazem bylo nepřímo zjišťováno, zda služby mají záznamy, kterými by 

nestranným způsobem zjišťovaly chybějící články péče a tak argumentovaly možnost 

navýšení služby. U služeb, které formálně poptávku a nabídku neevidují, mohou chybět 

argumenty pro navýšení služeb. 

Graf 3.1  V evidenci zájemců o služby jsou jména (N=37) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
 

17
 Jedná se o evidenci zájemců, které má sociální služba, nejedná se o počet odmítnutých zájemců. 
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     Podrobnější třídění ukázalo, že evidence o poskytování služeb se týká služeb sociální péče 
a sociální prevence. Dále se jedná o služby pobytové, ambulantní a pobytové a ambulantní.   

Tabulka 3.1  Jména v evidenci odmítnutých zájemců podle druhů služeb 

Druhy služeb 
V evidenci odmítnutých zájemců jména 

ano ne Celkem 

Sociální poradenství 0 7 7 

Služby sociální péče 5 3 8 

Služby sociální prevence 3 15 18 

Celkem 8 24 32 

 

Tabulka 3.2  Jména v evidenci odmítnutých zájemců podle forem služeb 

Formy  služeb 
V evidenci odmítnutých zájemců jména 

ano ne Celkem 

Pobytová 4 2 6 

Ambulantní 3 8 11 

Terénní 0 5 5 

Ambulantní a terénní 1 10 11 

Celkem 8 25 33 

     V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje týkající se konkrétního počtu osob, jimž 

nemohly být služby poskytnuty.  

     V roce 2012 nebyla poskytnuta služba 157 osobám. Služby nebyly poskytnuty 36 osobám 

z kapacitních důvodů a z důvodu jejich zdravotního stavu nebyly poskytnuty služby 11 

osobám. 

Tabulka 3.3 Počet osob, kterým nemohla být poskytnuta služba  u pobytových služeb 

Pobytové služby 
neposkytnutí  
(jiné důvody) 

z  kapacitních důvodů 
z důvodu zdravotního 
stavu 

Azylové domy                                                                                                                                                                                                                                                                          7 17  

Odlehčovací služba                                                                                                                                                                                                                                                                      1 

Domovy pro seniory                                                                                                                                                                                                                                                                    1 5 6 

Služby následné péče                                                                                                                                                                                                                                                                  4 3 4 

Domovy pro seniory                                                                                                                                                                                                                                                                    1 5  

Tabulka 3.4  Počet osob, kterým nemohla být poskytnuta služba  u ambulantních služeb 

 Ambulantní služby 
neposkytnutí 
(důvody 
neupřesněny) 

z  kapacitních důvodů 

Denní stacionář 1 1 

Noclehárny                                                                                                                                                                                                                                                                             21 

Nízkoprahové denní centrum                                                                                                                                                                                                                                                            30  
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3,1% 9,4% 

87,5% 

Pouze pro ženy
(dívky)

Pouze pro muže
(chlapce)

Mužům i ženám

Tabulka 3.5 Počet osob, kterým nemohla být poskytnuta služba  u terénních služeb 

Terénní služby 
neposkytnutí (důvody 
neupřesněny) 

z  kapacitních důvodů 

Terénní programy                                                                                                                                                                                                                                                                      25  

Odlehčovací služba                                                                                                                                                                                                                                                                    2 5 

 

Tabulka 3.6 Počet osob, kterým nemohla být poskytnuta služba  u ambulantních a terénních služeb 

Ambulantní a terénní služby 
neposkytnutí 
(důvody 
neupřesněny) 

Odborné sociální poradenství                                                                                                                                                                                                                                                          10 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením                                                                                                                                                                                                              2 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                                                                                                                                                                                                        4 

Intervenční centra                                                                                                                                                                                                                                                                    19 

Kontaktní centrum                                                                                                                                                                                                                                                                     4 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením                                                                                                                                                                                                              1 

Pečovatelská služba                                                                                                                                                                                                                                                                   25 

 

 

3.1 Chybějící články péče a specifika  v poskytování služeb  

      
    Sociální služby jsou většinou především poskytovány bez ohledu na pohlaví, viz graf níže. 
 

Graf 3.2  Poskytování služeb podle pohlaví (N=28) 

 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sociální služby jsou poskytovány osobám naplňujícím skutečnosti definované zákonem o 

sociálních službách. Pro každý jednotlivý druh služby a cílovou skupinu zákon stanovuje 

rozsah pomoci a podpory. V praxi se může stát, že ačkoliv daná osoba naplňuje stav 

definovaný zákonem, existují v dané situaci u konkrétní osoby překážky, pro něž není možné 



 

www.sociotrendy.cz                                                                                   148 strana | 193 celkem 

službu této osobě poskytnout a tato situace je chybějícím článkem péče o potenciální 

uživatele služeb.  

      V rámci konkretizace překážek, pro něž není možné službu poskytnout, byl definován níže 

uvedený přehled situací, které jsou seřazeny od nejčetněji uvedené charakteristiky po 

nejméně uváděné. Služba je nejčastěji neposkytnuta osobám mimo cílovou skupinu, 

z důvodu naplněné kapacity, osobám trpícím akutní infekční nemocí, osobám, u kterých 

zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, dále osobám s vážným 

psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí. 

Tabulka 3.7 Překážky pro poskytnutí sociální služby 

Důvody neposkytnutí služby počet  p1 (%) 
p2 (%) 
z validních 
případů  (31) 

Osobám mimo cílovou skupinu 27 13,2% 87,1% 

Naplněná kapacita 25 12,3% 80,6% 

Osobám trpícím akutní infekční nemocí 23 11,3% 74,2% 

Osobám, u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve 
zdravotnickém zařízení 

21 10,3% 67,7% 

Osobám s vážným psychiatrickým onemocněním projevující se 
agresivně a ohrožující okolí 

19 9,3% 61,3% 

Cizincům, kteří nejsou schopni bezproblémové komunikace v 
českém jazyce, jen v případě přítomnosti tlumočníka, kterého si 
zájemce sám zajistí 

16 7,8% 51,6% 

Osobám s mentálním postižením, psychickým onemocněním a 
zdravotním postižením takového rozsahu, že neumožňuje 
bezpečný pobyt v zařízení ani za přítomnosti osobního asistenta 

15 7,4% 48,4% 

Osobám s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s 
potřebou 24 hodinové intenzivní péče 

14 6,9% 45,2% 

Osobám mimo věkové vymezení 12 5,9% 38,7% 

Těhotným matkám s dětmi 10 4,9% 32,3% 

Osobám s drogovou, lékovou a alkoholovou závislostí 
(nepřeléčené), s výjimkou kouření 

8 3,9% 25,8% 

Osobám se zdravotním handicapem (např. Těžkou sluchovou 
vadou, osoby nevidomé) 

6 2,9% 19,4% 

Osobám vážně nemocným (onkologické, diabetické onemocnění,  
apod.) 

4 2,0% 12,9% 

Manželským párům 4 2,0% 12,9% 

Celkem 

Pozn.:  

Součet procent v posledním sloupci  je vyšší než 100 vzhledem 
k tomu, že bylo možno uvést více možností. 

Z celkem 37 poskytovatelů údaj uvedlo 31, 16,2 % je vynechaných 
údajů.  

204 100,0% 658,1% 
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Zázemí pro zajišťování služeb  

     Upřesnění vhodného materiálního a technického zázemí pro poskytování služeb bylo 
zjištěno prostřednictvím míry, kterou poskytovatelé hodnotili jejich aktuální materiálně-
technické prostředky pro zajištění sociálních služeb. Míra zajištění prostředků, jinými slovy 
intenzita dostatečného zázemí pro zajišťování sociálních služeb, byla zjišťována na škále 1 až 
5. Číselná hodnota 1 znamenala rozhodně dostatečné zázemí v dané položce, číslo 5, 
že zázemí v daní položce chybí. Průměrná intenzita dostatečného zázemí pro zajišťování 
sociálních služeb jednotlivých sledovaných položek je uvedena prostřednictvím 
odpovídajících indexů v tabulce 3.8 a grafu 3.3. Nejlépe je zajištěno hygienické zázemí služeb 
sociálních služeb, následuje technické vybavení, jako je PC, internet, TV, rádio a dostatečné 
zázemí pro uživatele služeb. Charakteristiky, týkající se vybavení pracovišť a komfortu 
personálu, stojí na dalších pořadích. Na posledním místě se nachází vybavení dílen, dále 
relaxačních či rehabilitačních prostor. Celkově pro zajišťování sociálních služeb je většinou 
zázemí dostatečné. 

 

Tabulka 3.8 Dostatečné zázemí pro zajišťování sociálních služeb 

 N 
Krajní hodnota 
(pozitivní) 

Krajní hodnota 
(negativní)  

Index 

Dostatečné hygienické zázemí 37 1 4 1,22 

Technické vybavení PC, 
internet, TV, rádio  

37 1 4 1,24 

Dostatečné zázemí pro 
uživatele služeb 

37 1 4 1,38 

Kuchyňka (včetně vybavení) 37 1 5 1,41 

Dostatečné zázemí pro 
personál 

37 1 4 1,46 

Místnost pro příjem uživatelů 
služeb  

35 1 5 1,8 

Knihovna 29 1 5 1,86 

Společenské prostory 34 1 5 1,91 

Šatny 32 1 5 2,41 

Skladovací prostory, prostory 
pro nářadí, apod. 

34 1 5 2,41 

Dílny, pracovny 28 1 5 2,93 

Relaxační, rehabilitační 
prostory 

32 1 5 3,44 
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Graf 3.3 Průměrná míra zajištění pro jednotlivé charakteristiky sociálních služeb 

 
 

     Průměrná intenzita dostatečného zázemí v rámci druhů služeb je převážně pozitivní a je 

uvedena v tabulce 3.9. Problémy s technickým vybavením (PC, internet, TV, rádio) a s  

dostatečným zázemím pro uživatele služeb uvádí např. nízkoprahové denní centrum a služby 

následné péče. Nedostatečné zázemí týkající se relaxační a rehabilitačních prostor uvádějí 

azylové domy, intervenční centra, kontaktní centrum, nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež, nízkoprahové denní centrum, noclehárny služba sociální péče a terénní programy. 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

Relaxační, rehabilitační prostory

Dílny, pracovny
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Tabulka 3.9 Index dostatečného zázemí pro zajišťování sociálních služeb dle  druhů služeb (1=rozhodně dostatečné 

zázemí,…, 5=zázemí není dostatečné)
18

 - 1. část 

Druh služby 

Technické 
vybavení PC, 
internet, TV, 
rádio  

Dostatečné 
zázemí pro 
uživatele 
služeb 

Dostatečné 
zázemí pro 
personál 

Dostatečné 
hygienické 
zázemí 

Kuchyňka 
(včetně 
vybavení) 

Šatny 

Azylové domy 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Azylový dům pro matky 
s dětmi 

1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 

Denní stacionář 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Domovy pro seniory 1,0 1,5 2,0 3,0 2,5 2,5 

Domovy se zvláštním 
režimem 

1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 

Dům na půl cesty 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Chráněné bydlení 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Intervenční centra 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 

Kontaktní centra 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 4,0 

Nízkoprahová denní 
centra 

4,0 3,0 3,0 2,0 1,0 4,0 

Nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež 

1,0 2,0 1,5 1,0 1,0 4,0 

Noclehárny 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Odborné sociální 
poradenství 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 4,2 

Odlehčovací služby 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Pečovatelská služba 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Raná péče 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Služby následné péče 3,0 3,5 3,0 2,0 4,0 2,5 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 2,0 

                                                           
 

18
 Ve druzích sociálních služeb jsou uváděny průměrné údaje za jednotlivé druhy služeb. Podrobné údaje týkající 

se konkrétních služeb jsou uvedeny v tabulkové příloze, tabulka 2. 
 



 

www.sociotrendy.cz                                                                                   152 strana | 193 celkem 

Druh služby 

Technické 
vybavení PC, 
internet, TV, 
rádio  

Dostatečné 
zázemí pro 
uživatele 
služeb 

Dostatečné 
zázemí pro 
personál 

Dostatečné 
hygienické 
zázemí 

Kuchyňka 
(včetně 
vybavení) 

Šatny 

Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním 
postižením 

1,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,5 

Telefonická krizová 
pomoc 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   

Terénní programy 1,0 1,0 2,0 1,0 1,5 5,0 

Celkem 1,2 1,4 1,5 1,2 1,4 2,4 

 
 

Tabulka 3.9 Index dostatečného zázemí pro zajišťování sociálních služeb dle  druhů služeb (1=rozhodně dostatečné 

zázemí,…, 5=zázemí není dostatečné) - 2. část 

Druh služby 
Společenské 
prostory 

Dílny, 
pracovny 

Knihovna 
Relaxační, 
rehabilitační 
prostory 

Skladovací 
prostory, 
prostory pro 
nářadí, apod. 

Místnost pro 
příjem 
uživatelů 
služeb  

Azylové domy 1,0 2,0 1,0 5,0 1,0 1,0 

Azylový dům pro 
matky s dětmi 

1,0 1,0 3,0 4,0 1,0 3,0 

Denní stacionář 1,3 1,3 3,0 1,7 1,3 1,3 

Domovy pro 
seniory 

1,5 1,0 1,0 1,0 3,0 5,0 

Domovy se 
zvláštním 
režimem 

2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 5,0 

Dům na půl cesty 2,0 1,0   3,0 2,0 1,0 

Chráněné bydlení 1,0 2,0 5,0 5,0 1,0 1,0 

Intervenční 
centra 

4,0 5,0 1,0 5,0 1,0 1,0 

Kontaktní centra 5,0 5,0 2,0 5,0 1,0 2,0 

Nízkoprahová 
denní centra 

5,0 1,0 2,0 5,0 1,0 2,0 
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Druh služby 
Společenské 
prostory 

Dílny, 
pracovny 

Knihovna 
Relaxační, 
rehabilitační 
prostory 

Skladovací 
prostory, 
prostory pro 
nářadí, apod. 

Místnost pro 
příjem 
uživatelů 
služeb  

Nízkoprahová 
zařízení pro děti a 
mládež 

2,5 5,0 2,0 5,0 3,0 2,0 

Noclehárny 1,0 2,0 4,0 5,0 1,0 1,0 

Odborné sociální 
poradenství 

1,2 4,2 1,0 4,2 3,7 1,0 

Odlehčovací 
služby 

1,5 3,0 1,0 1,5 1,5 2,5 

Pečovatelská 
služba 

        1,0 1,0 

Raná péče 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Služby následné 
péče 

3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 

Sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s 
dětmi 

1,0 5,0 1,0 3,7 4,0 1,3 

Sociálně 
aktivizační služby 
pro seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

2,0 5,0 1,5 2,0 3,0 2,0 

Telefonická 
krizová pomoc 

1,0   1,0       

Terénní programy 3,0 5,0 3,0 5,0 3,5 1,0 

Celkem 1,9 2,9 1,9 3,4 2,4 1,8 
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Chybějící články péče dle vyjádření poskytovatelů 

     Chybějící články péče jsou upřesňovány pro dvě cílové skupiny, a to osoby bez přístřeší a 

osoby závislé na návykových látkách. 

     Pro osoby bez přístřeší chybí navazující služba pro takové osoby, které jsou nesamostatné, 

psychicky a mentálně nemocné. Tito jedinci nejsou přijímáni ani do nemocnice, ani nejsou 

cílovou skupinou azylového domu.      

     Pro osoby závislé na návykových látkách chybí služby návazné pomoci, např. dětský 
psychiatr, adiktologická poradna apod.   
 
 
 
 

4.  Shrnutí 

     Okamžitou kapacitou se rozumí maximální počet klientů v daném časovém okamžiku na 

jednoho sociálního pracovníka. Jinými slovy, kdyby všichni zaměstnanci dané služby byli 

v práci, kolika klientům by byli schopni registrovanou službu nabídnout. 

     U pobytových služeb je nejvyšší okamžitá kapacita s ohledem na počet klientů u domovů 

pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, u azylových domů a 

odlehčovacích služeb. S ohledem na počet lůžek je nejvyšší okamžitá kapacita u domovů pro 

seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením a u azylových domů.  

     U terénních služeb je nejvyšší okamžitá kapacita s ohledem na počet klientů u sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, u pečovatelské služby a u služby terénní programy. 

S ohledem na počet intervencí je nejvyšší okamžitá kapacita u odborného sociálního 

poradenství.  

     U ambulantních služeb je podíl nejvyšší okamžité kapacity v rámci všech služeb stejného 

druhu s ohledem na počet klientů u služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství a denní stacionáře. 

S ohledem na počet lůžek je nejvyšší podíl okamžité kapacity u nocleháren. S ohledem na 

počet intervencí je nejvyšší okamžitá kapacita u odborného sociálního poradenství. 

S ohledem na počet kontaktů se jedná o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a kontaktní 

centra. 

     U ambulantních a terénních služeb je podíl nejvyšší okamžité kapacity v rámci všech 

služeb stejného druhu s ohledem na počet klientů u sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi, pečovatelské služby a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením s tím že druhý největší počet klientů v této kombinaci u ambulantní služby mají, 

s ohledem na počet klientů,  nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. 
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     Chybějící články péče nejsou zaměřeny na pohlaví klientů služeb, sociální služby jsou 

většinou poskytovány bez ohledu na pohlaví. Někdy však nemohou služby být poskytnuty 

z nejrůznějších důvodů. V roce 2012 nebyla poskytnuta služba 157 osobám. Z kapacitních 

důvodů nebyly služby poskytnuty 36 osobám a z důvodu jejich zdravotního stavu nebyly 

poskytnuty služby 11 osobám. Služba je nejčastěji neposkytnuta osobám mimo cílovou 

skupinu, z důvodu naplněné kapacity, osobám trpícím akutní infekční nemocí, osobám, u 

kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, dále osobám s 

vážným psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí. Možnost 

poskytnout službu i těmto osobám proto chybí. Co se týče upřesnění vhodného materiálního 

a technického zázemí pro poskytování služeb, nejlépe je zajištěno hygienické zázemí služeb 

sociálních služeb, následuje technické vybavení, jako je PC, internet, TV, rádio a dostatečné 

zázemí pro uživatele služeb. Charakteristiky, týkající se vybavení pracovišť a komfortu 

personálu,  stojí na dalších pořadích. Na posledním místě se nachází vybavení dílen, dále 

relaxačních či rehabilitačních prostor. Velký problém týkající se vybavení zařízení (spotřební 

materiál, kancelářské potřeby, nástroje apod.) uváděly azylové domy, noclehárny a 

pečovatelská služba. Ostatní sociální služby uváděly problémy nižší. 

    Konkrétně chybí pro osoby bez přístřeší navazující služba pro takové osoby, které jsou 
nesamostatné, psychicky a mentálně nemocné. Dále pro osoby závislé na návykových 
látkách chybí služby návazné pomoci, např. dětský psychiatr, adiktologická poradna apod.   
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VIII.  Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb    

     Kvalitní poskytování sociálních služeb vyžaduje pro poskytování služeb vytvoření 
vhodných podmínek. Prostřednictvím šetření byly u poskytovatelů zjišťovány údaje, 
vztahující se k oblastem souvisejícím se sociálními službami a jejich poskytováním. Zejména 
s problémy, s nimiž se pracovníci sociálních služeb potýkají.  Intenzita daného problému byla 
zjišťována na školní stupnici 1 až 5, kdy hodnota 1 znamenala velkou intenzitu problému, 
hodnota 5, že daný problém se nevyskytuje. Následně byl vypočítán index jako vážený 
průměrný ze všech odpovědí poskytovatelů, který daný problém charakterizuje celkově. 
Odpovídající indexy je možno uspořádat a vzájemně porovnávat. 

 

1. Problémy, s nimiž se poskytovatelé potýkají 

Poskytovatelé služeb se potýkají nejčastěji s problémy finančními, materiálními a 
personálními, rovněž s dalšími problémy, které jsou uvedeny podle pořadí indexů  od nejvíce 
závažných problémů k nejméně závažným, jak je uvedeno v grafu níže. Problémy ve 
spolupráci s dalšími subjekty (např. lékaři) jsou hodnoceny jako ne příliš závažné. 

 

Graf  1.1  Problémy poskytovatelů (Zjišťováno na školní stupnici: 1=velké problémy, 5=problémy nejsou) 

 

 

 

1.1 Možnosti zlepšení situace v oblasti sociálních služeb 

    Nejdůležitější okolností, která by, dle názoru poskytovatelů, umožnila v poskytování služeb 

zlepšení, je dlouhodobé financování sociálních služeb, zjednodušení podmínek při získávání 

dotací a grantů a ochota k sponzorování sociálních služeb. Další okolnosti, které by zlepšily 

situaci v oblasti sociálních služeb, se týkaly spíše osobnostních charakteristik pracovníků 

sociálních služeb. Mezi ně lze zařadit další vzdělávání pracovníků v různých oblastech práce, 

1 2 3 4 5

Problémy se spoluprací s dalšími 
subjekty, uveďte, s kým (např. lékaři…) 

Personální problémy

Problém se vzdělávacími aktivitami
(např. získání kvalifikace)

Problémy materiální

Problém vybavení (spotřební materiál,
kancelářské potřeby, nástroje apod.)

Finanční problémy

3,72 

3,52 

3,43 

2,88 

2,82 

2,45 
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motivaci k práci jako prevenci proti „vyhoření“ a další okolnosti, které jsou prostřednictvím 

odpovídajících indexů uvedeny v grafu 1.2. 

 

Graf 1.2  Možnosti pro zlepšení situace v oblasti sociálních služeb (Zjišťováno na školní stupnici: 1=velké problémy, 
5=problémy nejsou) 

 

 

 

1 2 3 4 5

Lepší dopravní dostupnost

Rozšíření nabídky sociálních služeb

Rozvoj v personální oblasti

Zvýšení kapacity služeb

Moderní vybavení

Vzdělávání  v manažerských
dovednostech

Rozšíření o nové služby

Větší spolupráce mezi poskytovateli

Vzdělávání v komunikaci

Větší informovanost veřejnosti

Motivace pracovníků (prevence
vyhoření)

Vzdělávání pracovníků v oblasti
fundraisingu

Supervize v rámci poskytovatele služby

Vzdělávání v oblasti práce s cílovou
skupinou

Větší spolupráce obcí s poskytovateli

Větší ochota ke sponzorování sociálních
služeb

Podmínky pro získání dotací a grantů

Dlouhodobé financování sociálních
služeb

3,19 

2,67 

2,48 

2,44 

2,35 

2,26 

2,06 

2,00 

1,91 

1,79 

1,79 

1,78 

1,76 

1,63 

1,52 

1,41 

1,24 

1,18 



 

www.sociotrendy.cz                                                                                   158 strana | 193 celkem 

2. Překážky v provozování služeb a chybějící články v poskytování služeb 

     Sociální služby se potýkají s celou řadou problémů ve významu chybějících článků 

v poskytování služeb. Poskytovatelé byli dotazováni na intenzitu chybějícího článku 

s ohledem na problematiku finanční, personální, materiální, rovněž na možnou chybějící 

spolupráci s dalšími subjekty a na vzdělávací aktivity, např. získání kvalifikace. Intenzita 

chybějícího článku byla zjišťována na škále 1 až 5, kdy hodnota 1 znamenala velkou intenzitu 

problému, hodnota 5, že daný článek či problém se nevyskytuje. Průměrná intenzita daného 

problému v rámci druhů služeb19 je uvedena v tabulce 2.1. Průměrná intenzita daného 

problému v rámci cílových skupin, na něž jsou sociální služby zaměřeny, je uveden v tabulce 

2.2. 

     Velké finanční problémy uváděly (se známkou 1, tedy nejvyšší intenzitu problému) azylové 

domy, azylový dům pro matky s dětmi, noclehárny. 

     Velké materiální problémy uváděly denní stacionáře, nízkoprahové denní centrum, 

pečovatelská služba. 

     Ostatní sociální služby uváděly problémy nižší. 

Tabulka 2.1 Průměrná intenzita daného problému dle  druhů služeb
20
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ro
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ělávacím

i 

aktivitam
i (n

ap
ř. získán

í 

kvalifikace) 

azylové domy 1,00 4,00  2,00 2,00 

azylový dům pro matky s 
dětmi 

1,00 4,00 4,00 2,00  

denní stacionář 2,00 4,00 3,67 1,67 3,33 

domovy pro seniory 3,00 2,50 5,00 3,00 4,00 

intervenční centra 3,00 4,00 5,00 2,00 2,00 

kontaktní centra 4,00 5,00 2,00 2,00 4,00 

nízkoprahová denní 
centra 

4,00 4,00 2,00 1,00 2,00 

nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež 

2,00 3,50 3,00 1,50 3,00 

                                                           
 

19
 Průměrná intenzita daného problému v rámci jednotlivých sociálních služeb, které na otázku odpověděly, je 

uvedena v tabulce 1 tabulkové přílohy. 
20

 Ve druzích sociálních služeb jsou uváděny průměrné údaje za jednotlivé druhy služeb, pokud je těchto služeb 
více. Podrobné údaje týkající se konkrétních služeb jsou uvedeny v Tabulkové příloze, tabulka 1. 
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P
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i (n

ap
ř. získán

í 

kvalifikace) 

noclehárny 1,00 4,00 4,00 2,00 2,00 

odborné sociální 
poradenství 

1,83 2,50 4,33 4,17 3,67 

odlehčovací služby 2,00 3,50 4,00 3,50 3,50 

pečovatelská služba 2,00 4,00 3,00 1,00 4,00 

raná péče 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

služby následné péče 2,00 4,00 5,00 2,00  

sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

3,00 4,00 3,33 4,00 4,00 

sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním 
postižením 

3,00 3,50 2,50 2,50 2,00 

telefonická krizová 
pomoc 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

terénní programy 3,00 3,50 3,50 3,50 4,00 

Celkem 2,41 3,53 3,71 2,84 3,38 

 

     Třídění bylo rovněž zpracováno s ohledem na cílové skupiny, kterým poskytovatelé 

zajišťují jednotlivé služby. Problémy byly hodnoceny jako spíš průměrné, jak je uvedeno 

v tabulce 2.2 a pohybují se od známek 2 (spíše problém) až do úrovně, kdy problém není 

(známka 5). Pro cílovou skupinu děti a mládež ve věku od 6 do 26 let jsou uváděny nejvíce 

finanční a materiální problémy. Pro oběti domácího násilí se jedná zejména o finanční 

problémy. Pro osoby bez přístřeší se jedná zejména o materiální problémy, zejména o 

vybavení poskytovatelů (spotřební materiál, kancelářské potřeby, nástroje apod.), dále o 

finanční problémy. U osob ohrožených závislostí nebo závislé se dotýkají materiální 

problémy, zejména vybavení poskytovatelů (spotřební materiál, kancelářské potřeby, 

nástroje apod.). Poskytovatelé cílové skupiny osoby s kombinovaným postižením mají 

problémy finanční, materiální, rovněž problém se vzdělávacími aktivitami (např. získání 

kvalifikace). Poskytovatelé cílové skupiny osoby s mentálním postižením mají problémy 

finanční, materiální, rovněž problémy se vzdělávacími aktivitami (např. získání kvalifikace). 

Poskytovatelé cílové skupiny rodiny s dítětem/dětmi se potýkají s finančními problémy. 

Poskytovatelé  cílové skupiny senioři se potýkají s problémy finančními a materiálními. 
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Tabulka 2.2   Průměrná intenzita daného problému dle  cílových skupin, na něž jsou služby zaměřeny nejvíce 
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 se vzd
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i (n
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ř. získán

í 
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Děti a mládež ve věku od 

6 do 26 let 
2,00 3,33 3,00 2,00 3,00 

Oběti domácího násilí 2,00 2,50 5,00 3,50 3,00 

Osoby bez přístřeší 2,00 4,00 3,00 1,67 2,00 

Ohrožené závislostí nebo 

závislé 
3,00 4,50 3,50 2,00 4,00 

S kombinovaným 

postižením 
2,00 3,00 3,00 2,00 2,50 

S mentálním postižením 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 

V krizi 4,50 5,00 4,50 5,00 5,00 

V sociálně vyloučených 

komunitách 
3,00 2,67 4,33 4,33 4,67 

Rodiny s dítětem/dětmi 2,50 3,25 3,75 4,25 4,00 

Senioři 2,67 3,50 3,67 2,83 3,80 

Celkem 2,53 3,47 3,69 2,97 3,48 

  
 Pokud se jednalo o problém se vzdělávacími aktivitami, šlo o spojení s nedostatkem financí.    
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37,8% 

62,2% 
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3. Spolupráce s dobrovolníky   

     V současnosti s dobrovolníky spolupracuje více než třetina služeb. 
 

Graf 3. 1  Spolupráce poskytovatelů s dobrovolníky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

     S dobrovolníky nejvíce spolupracují pobytové sociální služby (7), následují služby 

ambulantní (4), dva poskytovatelé ambulantních a terénních služeb a jeden poskytovatel 

terénní služby. 

 

Graf    3.2  Spolupráce s dobrovolníky dle forem služeb 

 
 

     Počet dobrovolníku podle jednotlivých forem sociálních služeb je uveden v následující 

tabulce. 
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Tři poskytovatelé pobytových sociálních služeb spolupracují  přibližně21 s 72 dobrovolníky. 

     Poskytovatelé ambulantních služeb spolupracují přibližně 35 dobrovolníky, poskytovatelé 

terénních služeb s přibližně 9 a poskytovatelé terénních a ambulantních služeb přibližně  

s osmi dobrovolníky. 

 

Tabulka  3.1 Forma sociálních služeb a počet dobrovolníků 

 
počet dobrovolníků 

Celkem 
1-4 5-9 10-19 20 a více 

Forma 

služeb 

Pobytová 3 2 1 1 7 

Ambulantní 2 3 0 0 5 

Terénní 0 1 0 0 1 

Ambulantní a terénní 2 0 0 0 2 

Celkem 7 6 1 1 15 

 

     Co se týká služeb dle druhu, s dobrovolníky nejvíce spolupracují služby sociální prevence 

(9 služeb), následují služby sociální péče (4) a sociální poradenství (1). 

 

Graf 3.3   Spolupráce s dobrovolníky dle druhu služeb 

 

 

 

     Počet dobrovolníku podle jednotlivých druhů sociálních služeb je uveden v tabulce 3.2. 

Poskytovatelé služeb sociálního poradenství spolupracují přibližně se čtyřmi dobrovolníky.  

                                                           
 

21
 Jsou uváděny přibližné údaje, protože poskytovatelé neuváděli konkrétní počet dobrovolníků, ale údaj 

pohybující se v dané četnostní kategorii, jak je uvedeno v tabulkách. 
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Čtyři poskytovatelé služeb sociální péče spolupracují přibližně s 57 dobrovolníky. 

Poskytovatelé služeb sociální prevence s přibližně 60 dobrovolníky. 

 

Tabulka 3.2  Druh sociálních služeb a počet dobrovolníků 

 
počet dobrovolníků 

Celkem 
1-4 5-9 10-19 20 a více 

Druh služeb 

Sociální poradenství 1 0 0 0 1 

Služby sociální péče 0 2 1 1 4 

Služby sociální prevence 6 4 0 0 10 

Celkem 7 6 1 1 15 

 
 

4. Další okolnosti ovlivňující poskytování sociálních služeb 

Prostory pro poskytování sociálních služeb  

     Sociální služby používají pro svůj provoz převážně pronajaté prostory (19 poskytovatelů). 

Pět poskytovatelů má vlastní prostory, 10 poskytovatelů uvedlo, že se jedná o majetek 

zřizovatele, jeden poskytovatel má smlouvu o podnájmu nebytových prostor. Jeden 

poskytovatel má i nevyužité prostory, které dále pronajímá. Tři poskytovatelé stav 

neupřesnili. 

 

Pozitivní vliv na poskytování služeb 

     Poskytovatelé sociálních služeb uváděli, co má pozitivní vliv na poskytování služeb. 

Zejména se jednalo o tematické oblasti:  

- Odbornost personálu 
- Systém kvality sociálních služeb 
- Vzdělávání pracovníků  
- Možnost výměny zkušeností mezi poskytovateli  
- Odlišení se od ostatních  obdobných služeb   
- Individuální přístup ke klientům  
- Ocenění práce všemi účastníky podílejícími se na procesu poskytování služeb včetně 

finančního ocenění 
- Kvalitní profesionální zázemí zaměstnanců 
- Finanční zázemí projektů EU 
- Možnost zasahovat do legislativního zázemí ČR  
- Bezplatnost služeb  
- Dobrá dopravní dostupnost, informovanost bezbariérovost   
- Tradice v poskytování služeb   
- Komunitní střednědobé plánování sociálních služeb na úrovni obcí 
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- Dobrá spolupráce s navazujícími organizacemi, se službami v rámci sociální  
a zdravotní sítě 

- Podpora zřizovatele služby 
- Deklarace potřebnosti služby vyjádřena ve strategických materiálech města 
- Prezentace a medializace služby široké veřejnosti  

 
Konkrétní výpovědi poskytovatelů jsou uvedeny v následující tabulce 

Tabulka 4.1  Výpovědi poskytovatelů k pozitivnímu vlivu na poskytování služeb 

Odbornost personálu. Princip týmové spolupráce. Systémy kvality sociálních služeb. Vzdělávání pracovníků. 
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Služba Občanské poradny je zavedená služba, kterou využívá velká část občanů města Havířova a přilehlých 
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Supervize, členství a aktivity Pracovní skupina NZDM a STREET MS kraje, průběžné vzdělávání týmu, spolupráce 
s Českou asociací streetwork Praha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hodnocení kvality od České asociace streetwork včetně členství, supervize,  členství a aktivity. Pracovní skupina 
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Registrace sociální služby - nizkoprahové denní centrum, aktivní zapojení do komunitního střednědobého 
plánování sociálních služeb na úrovni obcí. Dobrá spolupráce s navazujícími organizacemi, službami v rámci 
sociální a zdravotní sítě. Podpora zřizovatele, deklarace potřebnosti služby vyjádřena ve strategických 
materiálech města. Dostupnost, informovanost o službě. Přístup pracovníků, důvěra uživatelů služby k 
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Služby Intervenčního centra se již dostaly do podvědomí občanů. Služba je využívána i nízkoprahovými uživateli. 
Spolupráce s ostatními státními a nestátními organizacemi. Podpora města Havířov - morální i finanční. 
Propagace služeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

www.sociotrendy.cz                                                                                   165 strana | 193 celkem 

Registrace sociální služby - Kontaktní centrum. Certifikace odborné způsobilosti služby pro uživatele drog. 
Aktivní zapojení do komunitního střednědobého plánování sociálních služeb na úrovni obcí. Existence práce s 
uživateli drog. Dobrá spolupráce s navazujícími organizacemi, službami v rámci sociální a zdravotní sítě. 
Podpora zřizovatele, deklarace potřebnosti služby vyjádřena ve strategických materiálech města. Dostupnost, 
informovanost o službě. Prezentace a medializace služby široké veřejnosti - předávání pravdivých informací o 
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Anonymita služby, technické vybavení, odbornost pracovníků a erudovanost vedoucí služby. Podpora služby 
vedením organizace SSmH a Magistrátu města Havířova. Dotace na služby z MPSV. Klienti bez věkového 
omezení mohou prostřednictvím této služby řešit různorodou problematiku. Spolupráce služby s ostatními 
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Dobrá spolupráce se zřizovatelem, s organizacemi poskytujícími dobrovolnickou činnost a s organizacemi 
poskytující sociální služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Negativní vliv na poskytování sociálních služeb 

 
     Poskytovatelé sociálních služeb uváděli, co má negativní vliv na poskytování služeb. 
Zejména se jednalo o tematické oblasti:  

- Špatné propojení komunitního plánu s financováním služeb na území města  

- Nedostatečné finanční ohodnocení pracovníků v sociálních službách. Náročnost na 

psychiku zaměstnanců 

- Subjektivita při hodnocení kvality poskytované péče  

- Vysoké nároky na administraci služeb  

- Systémové změny - Snižování a odebírání příspěvku na péči osobám, které využívají 

sociální služby. Odebrání mimořádných výhod  potřebným (karta ZTP/P a zdlouhavé 

vyřizování) 

- Nízká společenská prestiž specifických služeb (pro osoby bez přístřeší, závislé na 

omamných látkách) 

- Financování sociálních služeb  

- Chybějící prostory pro rozvoj služeb a další poptávku ze strany uživatelů 

 
 
Konkrétní výpovědi poskytovatelů jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 4.2  Výpovědi poskytovatelů k negativnímu vlivu na poskytování služeb 

Subjektivita při hodnocení kvality poskytované péče. Vysoké nároky na administraci služby. Vysoká fyzická 
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Špatné propojení komunitního plánu s financováním služeb na území města. Chybějící prostory pro rozvoj a další 
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Financování sociální služby (špatná ekonomická situace celé ČR, snížení objemu firemních (nadačních) příspěvků, 
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Od začátku roku 2012 je to nedostatek financí potřebných pro kompletní pracovní tým (další zaměstnanec)  
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Nízká společenská prestiž služeb pro osoby bez přístřeší, celkový odstup společnosti od této problematiky, 
nedocenění služby a jejího přínosu pro společnost. Vzrůstající administrativa (duplicita úkonů) na úkor práce s 
uživateli. Nepropojenost mezi sociálními a zdravotními službami - vzájemná neinformovanost. Snižování 
finančních prostředků na provoz - chybí prostředky na rozvoj služby. Předsudky a stereotypy ze strany úředníků, 
netaktní a neprofesionální přístup pracovníků zdravotnických zařízení k cílové skupině. Překračování kapacity v 
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Kvalitní odborníci. Negativní vliv na poskytování služeb cílové skupině může mít rozšířenost systému spolupráce 
vlivem vzniku nových služeb zabývajících se domácím násilím a tudíž se nacházejících v počátečních fázích, 
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Na provoz služeb, které pracují s osobami závislými na návykových látkách, dochází ke snižování finančních 
prostředků, proto chybí prostředky na rozvoj služby. Lze se setkat s předsudky a stereotypy ze strany úředníků, s 
netaktním a neprofesionálním přístupem pracovníků zdravotnických zařízení k této cílové skupině.  Je patrna 
nízká společenská prestiž služeb pro uživatele drog, celkový odstup společnosti od této problematiky, 
nedocenění služby a jejího přínosu pro společnost. Omezující skutečností je vzrůstající administrativa (duplicita  
úkonů) na úkor práce s uživateli. Rovněž veřejnost má  negativní předsudky vůči osobám závislým na 
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5. Shrnutí 

    Nejdůležitější okolností, která by, dle názoru poskytovatelů, umožnila v poskytování služeb 

zlepšení, je dlouhodobé financování sociálních služeb, zjednodušení podmínek při získávání 

dotací a grantů a větší ochota veřejnosti ke sponzorování sociálních služeb. Další okolnosti, 

které by zlepšily situaci v oblasti sociálních služeb, se týkaly spíše osobnostních charakteristik 

pracovníků sociálních služeb. Mezi ně lze zařadit další vzdělávání pracovníků v různých 

oblastech práce, motivaci k práci jako prevenci proti „vyhoření“. 

     Kvalitní poskytování sociálních služeb vyžaduje pro poskytování služeb vytvoření 

vhodných podmínek. Sociální služby se v rámci poskytování sociálních služeb potýkají s celou 

řadou problémů, např. finančními, personálními, materiálními, či problémy ve spolupráci 

s dalšími subjekty a dalšími. Velké finanční problémy uváděly zejména azylové domy, azylový 

dům pro matky s dětmi, noclehárny. Velké materiální problémy uváděly zejména denní 

stacionáře, nízkoprahové denní centrum, pečovatelská služba. 

    Pro cílovou skupinu děti a mládež ve věku od 6 do 26 let jsou uváděny nejvíce finanční a 

materiální problémy. Pro oběti domácího násilí se jedná především o finanční problémy. Pro 

osoby bez přístřeší se jedná zejména o materiální problémy, zejména o vybavení 

poskytovatelů (spotřební materiál, kancelářské potřeby, nástroje apod.), dále o finanční 

problémy. Osob ohrožených závislostí nebo závislé se dotýkají materiální problémy, zejména 

vybavení poskytovatelů (spotřební materiál, kancelářské potřeby, nástroje apod.). 

Poskytovatelé cílové skupiny osoby s kombinovaným postižením mají problémy finanční, 

materiální, rovněž problém se vzdělávacími aktivitami (např. získání příslušné kvalifikace). 

Poskytovatelé cílové skupiny osoby s mentálním postižením mají problémy finanční, 

materiální, rovněž problém se vzdělávacími aktivitami. Poskytovatelů cílové skupiny rodiny s 

dítětem/dětmi se týkají zejména finanční problémy. Poskytovatelů  cílové skupiny senioři se 

týkají problémy finanční a materiální. 

       V sociálních službách má své místo spolupráce s jednotlivými poskytovateli služeb. Dále 

také zapojení veřejnosti a dobrovolníků, přičemž s dobrovolníky spolupracuje více než třetina 

služeb. 

 

Pozitivní vliv na poskytování služeb má zejména:  

- Odbornost personálu 

- Systém kvality sociálních služeb 

- Vzdělávání pracovníků  

- Možnost výměny zkušeností mezi poskytovateli  

- Odlišení se od ostatních  obdobných služeb   

- Individuální přístup ke klientům  

- Ocenění práce všemi účastníky podílejícími se na procesu poskytování služeb včetně 

finančního ocenění 
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- Kvalitní profesionální zázemí zaměstnanců 

- Finanční zázemí projektů EU 

- Možnost zasahovat do legislativního zázemí ČR  

- Bezplatnost služeb  

- Dobrá dopravní dostupnost, informovanost bezbariérovost    

- Tradice v poskytování služeb   

- Komunitní střednědobé plánování sociálních služeb na úrovni obcí 

- Dobrá spolupráce s navazujícími organizacemi, se službami v rámci sociální  

a zdravotní sítě 

- Podpora zřizovatele služby 

- Deklarace potřebnosti služby vyjádřena ve strategických materiálech města 

- Prezentace a medializace služby široké veřejnosti  

 

Negativní vliv na poskytování služeb má zejména:  

- Špatné propojení komunitního plánu s financováním služeb na území města.  

- Nedostatečné finanční ohodnocení pracovníků v sociálních službách. Náročnost  

na psychiku zaměstnanců 

- Subjektivita při hodnocení kvality poskytované péče.  

- Vysoké nároky na administraci služeb 

- Systémové změny - Snižování a odebírání příspěvku na péči osobám, které využívají 

sociální služby. Odebrání mimořádných výhod  potřebným (karta ZTP/P a zdlouhavé 

vyřizování) 

- Nízká společenská prestiž specifických služeb (pro osoby bez přístřeší, závislé na 

omamných látkách) 

- Financování sociálních služeb  

- Chybějící prostory pro rozvoj služeb a další poptávku ze strany uživatelů 
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1. Sociální služby poskytované na území Města Havířov 

Graf 1.1 Druhy sociálních služeb v Havířově (%, N=37) 

Graf 1.2 Počet služeb sociálního poradenství (N=7) 

Graf 1.3 Počet služeb sociální péče (N=9) 
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III.  Finanční analýza sociálních služeb - finanční nákladovost  

1. Průměrné náklady za službu 

Graf  1.1  Průměrné náklady dle forem služby 

Graf  1.2  Průměrné náklady dle druhu služby v Kč 

Graf  1.3  Celkové náklady za služby pobytové 
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Graf 2.7 Míra efektivity vložených osobních nákladů služeb poradenství v Kč 

Graf 2.8 Míra efektivity vložených osobních nákladů služeb péče v Kč 
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1.  Dostupnost sociálních služeb 

Graf 1.1   Dostupnost sociálních služeb 

Graf 1.2 Časová dostupnost sociálních služeb 

2. Oblasti pokrytí sociálními službami 

Graf 2.1 Počet uživatelů v městských částech Havířova 

VI. Analýza cílových skupin poskytovatelů služeb 

1. Počty cílových skupin 
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Graf 1.2  Počet služeb nabízených uvedeným cílovým skupinám 

3. Analýza poskytovatelů podle cílových skupin 

Graf 3.1  Pobytové služby podle cílových skupin 
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Graf 3.5 Sociální služby poradenství podle cílových skupin 

Graf 3.6 Služby sociální péče podle cílových skupin 
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VII.  Typy sociálních služeb a jejich kapacita, specifika v poskytování služeb  a chybějící články péče 

2. Dostatečnost kapacity 
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VIII.  Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb    

1. Problémy, s nimiž se poskytovatelé potýkají 

Graf 1.1 Problémy poskytovatelů (Zjišťováno na školní stupnici: 1=velké problémy, 5=problémy 
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1=velké problémy, 5=problémy nejsou) 
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Tabulka 3.6 Náklady na jeden úvazek terénních a ambulantních služeb v Kč 

Tabulka 3.7 Náklady na jeden úvazek služeb poradenství v Kč 

Tabulka 3.8 Náklady na jeden úvazek služeb péče v Kč 

Tabulka 3.9 Náklady na jeden úvazek služeb prevence v Kč 

4.  Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic 

Tabulka 4.1 Průměrný podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic v členění dle forem 
služeb v Kč 

Tabulka 4.2 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic pobytových služeb v Kč 

Tabulka 4.3 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic ambulantních služeb v Kč 

Tabulka 4.4 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic terénních služeb v Kč 

Tabulka 4.5 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic terénních a ambulantních 
služeb v Kč 

5. Porovnání struktury celkových nákladů služeb 

Tabulka 5.1 Struktura nákladů pobytových služeb v tis. Kč 

Tabulka 5.2 Struktura nákladů pobytových služeb v % 

Tabulka 5.3 Struktura nákladů pobytových služeb celkem v tis. Kč 

Tabulka 5.4 Struktura nákladů ambulantních služeb v tis. Kč 

Tabulka 5.5 Struktura nákladů ambulantních služeb v % 

Tabulka 5.6 Struktura nákladů ambulantních služeb celkem v tis. Kč 

Tabulka 5.7 Struktura nákladů terénních služeb v tis. Kč 

Tabulka 5.8 Struktura nákladů terénních služeb v % 

Tabulka 5.9 Struktura nákladů terénních služeb celkem v tis. Kč 

Tabulka 5.10 Struktura nákladů terénních a ambulantních služeb v tis. Kč 

Tabulka 5.11 Struktura nákladů terénních a ambulantních služeb v % 

Tabulka 5.12 Struktura nákladů terénních a ambulantních služeb celkem v tis. Kč 

IV.  Finanční analýza sociálních služeb - efektivita služeb 

1.  Celková míra efektivity služeb 

Tabulka 1.1 Celková míra efektivity v členění dle forem služeb v Kč 

Tabulka 1.2 Celková míra efektivity v členění dle druhů služeb v Kč 

Tabulka 1.3 Míra efektivity pobytových služeb v Kč 

Tabulka 1.4 Míra efektivity ambulantních služeb v Kč 
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Tabulka 1.5 Míra efektivity terénních služeb v Kč 

Tabulka 1.6 Míra efektivity terénních a ambulantních služeb v Kč 

Tabulka 1.7 Míra efektivity služeb poradenství v Kč 

Tabulka 1.8 Míra efektivity služeb péče v Kč 

Tabulka 1.9 Míra efektivity služeb prevence v Kč 

2. Efektivita vložených celkových osobních nákladů služeb 

Tabulka 2.1 Průměrná efektivita vložených osobních nákladů dle forem služeb v Kč 

Tabulka 2.2 Průměrná efektivita vložených osobních nákladů dle druhů služeb v Kč 

Tabulka 2.3 Míra efektivity vložených osobních nákladů pobytových služeb v Kč 

Tabulka 2.4 Míra efektivity vložených osobních nákladů ambulantních služeb v Kč 

Tabulka 2.5 Míra efektivity vložených osobních nákladů terénních služeb v Kč 

Tabulka 2.6 Míra efektivity vložených osobních nákladů terénních a ambulantních služeb v Kč 

Tabulka 2.7 Míra efektivity vložených osobních nákladů služeb poradenství v Kč 

Tabulka 2.8 Míra efektivity vložených osobních nákladů služeb péče v Kč 

Tabulka 2.9 Míra efektivity vložených osobních nákladů služeb prevence v Kč 

V.  Dostupnost, bariéry sociálních služeb a oblasti pokrytí sociálními službami 

1.  Dostupnost sociálních služeb 

Tabulka 1.1 Míra dostupnosti sociálních služeb 

Tabulka  1.2  Dostupnost služby dle formy služeb 

Tabulka 1.3   Dostupnost služby dle druhu služeb 

Tabulka  1.4  Index architektonických bariér 

2. Oblasti pokrytí sociálními službami 

Tabulka 2.1 Průměrné procentuální zastoupení uživatelů služeb v Havířově 

Tabulka 2.2 Počet uživatelů sociálních služeb v roce 2012 

Tabulka 2.3 Potenciální překrývání služeb 

VI. Analýza cílových skupin poskytovatelů služeb 

1. Počty cílových skupin 

Tabulka 1.1  Cílové skupiny dle registru poskytovatelů služeb 

2. Využití sociálních služeb cílovými skupinami 

Tabulka 2.1 Cílové skupiny dle průměrného procenta, kterým jsou služby cílovým skupinám 
poskytovaná   

Tabulka 2.2  Počet poskytovatelů, kteří poskytují služby vybrané cílové skupině (uváděné pouze 
jednou) 

Tabulka 2.3  Počet služeb poskytovaných cílovým skupinám dle druhu služby 

Tabulka 2.4 Počet služeb poskytovaných cílovým skupinám dle forem služby 

Tabulka 2.5 Průměrný  podíl uživatelů služeb ve věkových skupinách podle cílových skupin (volba 
jedné skupiny poskytovatelem) 

Tabulka 2.6 Průměrný  podíl uživatelů služeb ve věkových skupinách podle městských částí Havířova 
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(volba jedné skupiny poskytovatelem) 

3. Analýza poskytovatelů podle cílových skupin 

Tabulka 3.1 Formy sociálních služeb podle cílových skupin 

Tabulka 3.2 Druhy sociálních služeb podle cílových skupin 

Tabulka 3.3 Sociální služby dle skupiny Děti, mládež a rodina 

Tabulka 3.4 Sociální služby dle skupiny Občané se zdravotním postižením 

Tabulka 3.5 Sociální služby dle skupiny Senioři 

Tabulka 3.6 Sociální služby dle skupiny Občané v přechodné krizi a etnické menšiny 

Tabulka 3.7 Sociální služby dle skupiny Občané ohroženi drogou 

VII. Typy sociálních služeb a jejich kapacita, specifika v poskytování služeb  a chybějící články péče 

1. Okamžitá kapacita sociálních služeb 

Tabulka 1.1  Okamžitá kapacita - pobytové služby 

Tabulka 1.2  Okamžitá kapacita - terénní služby 

Tabulka 1.3  Okamžitá kapacita - ambulantní služby 

Tabulka 1.4  Okamžitá kapacita - ambulantní a terénní služby 

2. Dostatečnost kapacity 

Tabulka 2.1  Podíly dostatečnosti současné kapacity dle druhů služeb 

Tabulka 2.2  Okamžitá  kapacita služby dle forem  služeb v podílovém vyjádření 

Tabulka 2.3 Dostatečnost okamžité kapacity služeb dle cílových skupin 

3. Chybějící články péče prostřednictvím evidence odmítnutých zájemců o službu 

Tabulka 3.1  Jména v evidenci odmítnutých zájemců podle druhů služeb 

Tabulka 3.2  Jména v evidenci odmítnutých zájemců podle forem služeb 

Tabulka 3.3 Počet osob, kterým nemohla být poskytnuta služba  u pobytových služeb 

Tabulka 3.4  Počet osob, kterým nemohla být poskytnuta služba  u ambulantních služeb 

Tabulka 3.5 Počet osob, kterým nemohla být poskytnuta služba  u terénních služeb 

Tabulka 3.6 Počet osob, kterým nemohla být poskytnuta služba  u ambulantních a terénních služeb 

Tabulka 3.7 Překážky pro poskytnutí sociální služby 

VIII.  Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb    

2. Překážky v provozování služeb a chybějící články v poskytování služeb 

Tabulka 2.1 Průměrná intenzita daného problému dle  druhů služeb 

Tabulka 2.2   Průměrná intenzita daného problému dle  cílových skupin, na něž jsou služby zaměřeny 
nejvíce 

Tabulka 2.3 Dostatečné zázemí pro zajišťování sociálních služeb 

Tabulka 2.4  Index dostatečného zázemí pro zajišťování sociálních služeb dle  druhů služeb 
(1=rozhodně dostatečné zázemí,…, 5=zázemí není dostatečné) 

3. Spolupráce s dobrovolníky   

Tabulka  3.1 Forma sociálních služeb a počet dobrovolníků 

Tabulka 3.2  Druh sociálních služeb a počet dobrovolníků 
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4. Další okolnosti ovlivňující poskytování sociálních služeb 

Tabulka 4.1  Výpovědi poskytovatelů k pozitivnímu vlivu na poskytování služeb 

Tabulka 4.2  Výpovědi poskytovatelů k negativnímu vlivu na poskytování služeb 

 

 

 

3. Tabulková příloha 

Tabulka 1 Průměrná intenzita daného problému dle  upřesnění služeb 

Upřesnění služeb 
Finanční 

problémy 

Personální 

problémy 

Problémy se 

spoluprací s 

dalšími 

subjekty, 

uveďte, s kým 

(např. lékaři…) 

Problémy 

materiální 

Problém se 

vzdělávacími 

aktivitami 

(např. získání 

kvalifikace) 

Azylový dům pro muže 1,00 4,00  2,00 2,00 

Azylový dům pro muže, 

noclehárny 
1,00 4,00 4,00 2,00 2,00 

Centrum drogové pomoci 4,00 5,00 2,00 2,00 4,00 

Denní a pobytové služby 

pro seniory - respitní péče 
2,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

Denní a pobytové služby 

pro seniory, stacionář 
2,00 4,00 3,00 1,00 4,00 

Denní stacionář 2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 

Domov seniorů Havířov, 

Město 
4,00 3,00 5,00 5,00 4,00 

Domov seniorů Havířov, 

Šumbark 
2,00 2,00 5,00 1,00 4,00 

Dům pod svahem, 

následná péče, Dolní 

Suchá 

2,00 4,00 5,00 2,00  

Dům pro matky s dětmi 1,00 4,00 4,00 2,00  

Dům s pečovatelskou 

službou 
2,00 4,00 3,00 1,00 4,00 

Intervenční centrum 3,00 4,00 5,00 2,00 2,00 

KERIT Havířov, 

poradenství 
1,00 1,00 5,00 5,00 4,00 

Komunitní centrum 2,00 3,00 3,00 1,00 3,00 

Komunitní centrum, SAS 

pro seniory 
4,00 3,00 2,00 3,00  

Linka důvěry 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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Upřesnění služeb 
Finanční 

problémy 

Personální 

problémy 

Problémy se 

spoluprací s 

dalšími 

subjekty, 

uveďte, s kým 

(např. lékaři…) 

Problémy 

materiální 

Problém se 

vzdělávacími 

aktivitami 

(např. získání 

kvalifikace) 

MIKADO, denní stacionář 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 

Nízkoprahové denní 

centrum pro osoby bez 

přístřeší 

4,00 4,00 2,00 1,00 2,00 

NZDM Klub 3NYTY 2,00 4,00 3,00 2,00 3,00 

Občanská poradna 

Havířov 
1,00 1,00 5,00 5,00 4,00 

Poradenské centrum 

Khamoro, SAS pro rodiny 

s dětmi 

4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 

Poradenské centrum 

Khamoro, terénní 

programy 

4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 

Poradenské středisko pro 

rodinu a dítě RaD 
2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

Poradenské středisko pro 

rodinu a dítě RaD, 

odlehčovací služba 

2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 

Poradenské středisko pro 

rodinu a dítě RaD, raná 

péče 

2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

Poradenství pro osoby se 

zdravotním postižením 
2,00 4,00 5,00 3,00 3,00 

Poradna pro rodinu 1,00 1,00 5,00 5,00 4,00 

Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské 

vztahy 

4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské 

vztahy, SAS 

3,00 4,00 3,00 5,00 5,00 

Sbor a komunitní 

centrum, SAS pro rodiny s 

dětmi 

2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 

Sbor a komunitní 

centrum, SAS pro seniory 

a ZP 

2,00 4,00 3,00 2,00 2,00 

Streetwork Teens Havířov 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
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Tabulka 2 Index dostatečného zázemí pro zajišťování sociálních služeb dle  druhů služeb (1=rozhodně dostatečné 

zázemí,…, 5=zázemí není dostatečné) 1. část 

Upřesnění služeb 

Technické 
vybavení PC, 
internet, TV, 
rádio  

Dostatečné 
zázemí pro 
uživatele 
služeb 

Dostatečné 
zázemí pro 
personál 

Dostatečné 
hygienické 
zázemí 

Kuchyňka 
(včetně 
vybavení) 

Šatny 

Azylový dům pro muže 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Azylový dům pro muže, 
noclehárny 

1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Centrum drogové 
pomoci 

2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 4,0 

Denní a pobytové 
služby pro seniory - 
respitní péče 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Denní a pobytové 
služby pro seniory, 
stacionář 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Denní stacionář 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Domov seniorů Havířov, 
domov se zvláštním 
režimem 

1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 

Domov seniorů Havířov, 
Město 

1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Domov seniorů Havířov, 
Šumbark 

1,0 2,0 2,0 4,0 3,0 3,0 

Dům na půli cesty 
Heřmánek 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Dům pod svahem, 
následná péče, Dolní 
Suchá 

2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 

Dům pro matky s dětmi 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 

Dům s pečovatelskou 
službou 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Chráněné bydlení 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Intervenční centrum 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 

KERIT Havířov, 
poradenství 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

Komunitní centrum 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 3,0 

Komunitní centrum, SAS 
pro seniory 

1,0 3,0 2,0 2,0 1,0 2,0 

Linka důvěry 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   

MIKADO, denní 
stacionář 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Upřesnění služeb 

Technické 
vybavení PC, 
internet, TV, 
rádio  

Dostatečné 
zázemí pro 
uživatele 
služeb 

Dostatečné 
zázemí pro 
personál 

Dostatečné 
hygienické 
zázemí 

Kuchyňka 
(včetně 
vybavení) 

Šatny 

Nízkoprahové denní 
centrum pro osoby bez 
přístřeší 

4,0 3,0 3,0 2,0 1,0 4,0 

NZDM Klub 3NYTY 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

Občanská poradna 
Havířov 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

Poradenské centrum 
Khamoro 

1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 5,0 

Poradenské centrum 
Khamoro, SAS pro 
rodiny s dětmi 

1,0 1,0 1,0 1,0 2,0   

Poradenské centrum 
Khamoro, terénní 
programy 

1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 5,0 

Poradenské středisko 
pro rodinu a dítě RaD 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Poradenské středisko 
pro rodinu a dítě RaD, 
odlehčovací služba 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Poradenské středisko 
pro rodinu a dítě RaD, 
raná péče 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Poradenství pro osoby 
se zdravotním 
postižením 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   

Poradna pro rodinu 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 
vztahy 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 
vztahy, SAS 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   

Sbor a komunitní 
centrum, SAS pro rodiny 
s dětmi 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

Sbor a komunitní 
centrum, SAS pro 
seniory a ZP 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Streetwork Teens 
Havířov 

1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 5,0 

Vyhlídka pro ženy 4 4 4 2 5 3 
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Tabulka 3 Index dostatečného zázemí pro zajišťování sociálních služeb dle  druhů služeb (1=rozhodně dostatečné 

zázemí,…, 5=zázemí není dostatečné) 2. část 

Upřesnění služeb 
Společenské 

prostory 

Dílny, 

pracovny 
Knihovna 

Relaxační, 

rehabilitační 

prostory 

Skladovací 

prostory, 

prostory pro 

nářadí, apod. 

Místnost 

pro příjem 

uživatelů 

služeb  

Azylový dům pro 

muže 
1,0 2,0 1,0 5,0 1,0 1,0 

Azylový dům pro 

muže, noclehárny 
1,0 2,0 4,0 5,0 1,0 1,0 

Centrum drogové 

pomoci 
5,0 5,0 2,0 5,0 1,0 2,0 

Denní a pobytové 

služby pro seniory 

- respitní péče 

2,0 5,0 1,0 2,0 2,0 4,0 

Denní a pobytové 

služby pro 

seniory, stacionář 

1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 

Denní stacionář 2,0 2,0 5,0 3,0 2,0 2,0 

Domov seniorů 

Havířov, domov se 

zvláštním 

režimem 

2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 5,0 

Domov seniorů 

Havířov, Město 
2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 5,0 

Domov seniorů 

Havířov, Šumbark 
1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 5,0 

Dům na půli cesty 

Heřmánek 
2,0 1,0   3,0 2,0 1,0 

Dům pod svahem, 

následná péče, 

Dolní Suchá 

2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 1,0 

Dům pro matky s 

dětmi 
1,0 1,0 3,0 4,0 1,0 3,0 

Dům s 

pečovatelskou 

službou 

        1,0 1,0 

Chráněné bydlení 1,0 2,0 5,0 5,0 1,0 1,0 

Intervenční 

centrum 
4,0 5,0 1,0 5,0 1,0 1,0 

KERIT Havířov, 

poradenství 
1,0 5,0 1,0 5,0 5,0 1,0 
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Upřesnění služeb 
Společenské 

prostory 

Dílny, 

pracovny 
Knihovna 

Relaxační, 

rehabilitační 

prostory 

Skladovací 

prostory, 

prostory pro 

nářadí, apod. 

Místnost 

pro příjem 

uživatelů 

služeb  

Komunitní 

centrum 
3,0   1,0 5,0 4,0   

Komunitní 

centrum, SAS pro 

seniory 

3,0 5,0 2,0   4,0 2,0 

Linka důvěry 1,0   1,0       

MIKADO, denní 

stacionář 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Nízkoprahové 

denní centrum 

pro osoby bez 

přístřeší 

5,0 1,0 2,0 5,0 1,0 2,0 

NZDM Klub 3NYTY 2,0 5,0 3,0 5,0 2,0 2,0 

Občanská 

poradna Havířov 
1,0 5,0 1,0 5,0 5,0 1,0 

Poradenské 

centrum Khamoro 
2,0 5,0   5,0 5,0 1,0 

Poradenské 

centrum 

Khamoro, SAS pro 

rodiny s dětmi 

1,0     5,0 5,0 1,0 

Poradenské 

centrum 

Khamoro, terénní 

programy 

1,0     5,0 5,0 1,0 

Poradenské 

středisko pro 

rodinu a dítě RaD 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Poradenské 

středisko pro 

rodinu a dítě RaD, 

odlehčovací 

služba 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Poradenské 

středisko pro 

rodinu a dítě RaD, 

raná péče 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Upřesnění služeb 
Společenské 

prostory 

Dílny, 

pracovny 
Knihovna 

Relaxační, 

rehabilitační 

prostory 

Skladovací 

prostory, 

prostory pro 

nářadí, apod. 

Místnost 

pro příjem 

uživatelů 

služeb  

Poradenství pro 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

          1,0 

Poradna pro 

rodinu 
1,0 5,0 1,0 5,0 5,0 1,0 

Poradna pro 

rodinu, manželství 

a mezilidské 

vztahy 

        1,0 1,0 

Poradna pro 

rodinu, manželství 

a mezilidské 

vztahy, SAS 

1,0   1,0 1,0   1,0 

Sbor a komunitní 

centrum, SAS pro 

rodiny s dětmi 

1,0 5,0 1,0 5,0 3,0 2,0 

Sbor a komunitní 

centrum, SAS pro 

seniory a ZP 

1,0   1,0 2,0 2,0 2,0 

Streetwork Teens 

Havířov 
5,0 5,0 3,0 5,0 2,0 1,0 

Vyhlídka pro ženy 5 5 5 5 4 5 
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Tabulka 4  Druhy sociálních služeb  podle cílových skupin 

název Cílová skupina 1 
Cílová skupina 

2 
Cílová skupina 3 Cílová skupina 4 

Cílová 

skupina 5 

Cílová skupina 

6 

Cílová 

skupina 7 

Cílová 

skupina 8 

Cílová skupina 

9 

Cílová 

skupina 

10 

Cílová 

skupina 

10 

azylové domy 
osoby bez 

přístřeší 
                    

azylový dům pro matky 

s dětmi 

osoby bez 

přístřeší 

osoby žijící v 

sociálně 

vyloučených 

komunitách 

rodiny s 

dítětem/dětmi 
                

chráněné bydlení 

osoby s 

kombinovaným 

postižením 

osoby s 

mentálním 

postižením 

                  

denní stacionář 

osoby s 

chronickým 

duševním 

onemocněním 

osoby s 

chronickým 

onemocněním 

osoby s jiným 

zdravotním 

postižením 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

senioři             

denní stacionář 

osoby s 

kombinovaným 

postižením 

osoby s 

mentálním 

postižením 

osoby s tělesným 

postižením 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

              

denní stacionář 

osoby s 

kombinovaným 

postižením 

osoby s 

mentálním 

postižením 

osoby s tělesným 

postižením 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

              

domovy pro seniory senioři                     

domovy pro seniory senioři                     



 

www.sociotrendy.cz                                                                                   184 strana | 193 celkem 

domovy se zvláštním 

režimem 

osoby s 

chronickým 

duševním 

onemocněním 

senioři                   

dům na půl cesty etnické menšiny 
oběti domácího 

násilí 

osoby bez 

přístřeší 

osoby do 26 let 

věku opouštějící 

školská zařízení 

pro výkon 

ústavní péče 

osoby v krizi 

osoby žijící v 

sociálně 

vyloučených 

komunitách 

rizikový 

způsob 

života 

rodiny s 

dítětem/ 

dětmi 

      

intervenční centra 
oběti domácího 

násilí 
                    

kontaktní centra 

osoby ohrožené 

závislostí nebo 

závislé 

                    

nízkoprahová denní 

centra 

osoby bez 

přístřeší 
                    

nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež 

děti a mládež ve 

věku od 6 do 26 

let 

                    

nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež 

děti a mládež ve 

věku od 6 do 26 

let 

rizikový způsob 

života 
                  

noclehárny 
osoby bez 

přístřeší 
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odborné sociální 

poradenství 

osoby s jiným 

zdravotním 

postižením 

osoby s 

kombinovaným 

postižením 

osoby s 

mentálním 

postižením 

osoby s 

tělesným 

postižením 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

rodiny s 

dítětem/dětmi 
          

odborné sociální 

poradenství 

rodiny s 

dítětem/dětmi 
                    

odborné sociální 

poradenství 

pachatelé trestné 

činnosti 
                    

odborné sociální 

poradenství 

osoby s 

chronickým 

duševním 

onemocněním 

osoby s 

chronickým 

onemocněním 

osoby s jiným 

zdravotním 

postižením 

osoby s 

kombinovaným 

postižením 

osoby s 

mentálním 

postižením 

osoby s 

tělesným 

postižením 

osoby se 

sluchovým 

postižením 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

se zrakovým 

postižením 

rodiny s 

dítětem/ 

dětmi 

senioři 

odborné sociální 

poradenství 
osoby v krizi                     

odborné sociální 

poradenství 

oběti trestné 

činnosti 

osoby s 

chronickým 

duševním 

onemocněním 

osoby s 

chronickým 

onemocněním 

osoby s jiným 

zdravotním 

postižením 

osoby žijící v 

sociálně 

vyloučených 

komunitách 

rodiny s 

dítětem/dětmi 
senioři         

odborné sociální 

poradenství 
etnické menšiny osoby v krizi 

osoby žijící v 

sociálně 

vyloučených 

komunitách 

                

odlehčovací služby 

osoby s 

chronickým 

duševním 

onemocněním 

osoby s 

chronickým 

onemocněním 

osoby s jiným 

zdravotním 

postižením 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

senioři             
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odlehčovací služby 

osoby s jiným 

zdravotním 

postižením 

osoby s 

kombinovaným 

postižením 

osoby s 

mentálním 

postižením 

osoby s 

tělesným 

postižením 

              

pečovatelská služba 

osoby s 

chronickým 

duševním 

onemocněním 

osoby s 

chronickým 

onemocněním 

osoby s jiným 

zdravotním 

postižením 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

rodiny s 

dítětem/ 

dětmi 

senioři           

raná péče 

osoby s jiným 

zdravotním 

postižením 

osoby s 

kombinovaným 

postižením 

osoby s 

mentálním 

postižením 

osoby s 

tělesným 

postižením 

              

služby následné péče 

osoby ohrožené 

závislostí nebo 

závislé 

                    

služby následné péče 

osoby ohrožené 

závislostí nebo 

závislé 

                    

sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s 

dětmi 

rodiny s 

dítětem/dětmi 
                    

sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s 

dětmi 

etnické menšiny 

osoby žijící v 

sociálně 

vyloučených 

komunitách 

rodiny s 

dítětem/dětmi 
                

sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s 

dětmi 

rodiny s 

dítětem/dětmi 
                    

sociálně aktivizační 

služby pro seniory a 

osoby se zdravotním 

senioři                     
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postižením 

sociálně aktivizační 

služby pro seniory a 

osoby se zdravotním 

postižením 

senioři                     

telefonická krizová 

pomoc 
osoby v krizi                     

terénní programy etnické menšiny 

osoby žijící v 

sociálně 

vyloučených 

komunitách 

rizikový způsob 

života   
            

terénní programy 

děti a mládež ve 

věku od 6 do 26 

let 

rizikový způsob 

života 
  

  
            

 

Tabulka 5 Sociální služby poradenství podle cílových skupin 

 Cílová skupina 1 Cílová skupina 2 Cílová skupina 3 Cílová skupina 4 
Cílová 

skupina 5 
Cílová skupina 6 

Cílová 

skupina 7 

Cílová 

skupina 8 

Cílová 

skupina 9 

Cílová skupina 

10 

Cílová 

skupina 

11 

odborné sociální 

poradenství 

osoby s jiným 

zdravotním 

postižením 

osoby s 

kombinovaný

m postižením 

osoby s 

mentálním 

postižením 

osoby s 

tělesným 

postižením 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

rodiny s 

dítětem/dětmi      

odborné sociální 

poradenství 

rodiny s 

dítětem/dětmi           

odborné sociální 

poradenství 

pachatelé 

trestné 

činnosti 
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odborné sociální 

poradenství 

osoby s 

chronickým 

duševním 

onemocněním 

osoby s 

chronickým 

onemocněním 

osoby s jiným 

zdravotním 

postižením 

osoby s 

kombinovaným 

postižením 

osoby s 

mentálním 

postižením 

osoby s 

tělesným 

postižením 

osoby se 

sluchovým 

postižením 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

se zrakovým 

postižením 

rodiny s 

dítětem/dětmi 
senioři 

odborné sociální 

poradenství 
osoby v krizi 

          

odborné sociální 

poradenství 

oběti trestné 

činnosti 

osoby s 

chronickým 

duševním 

onemocněním 

osoby s 

chronickým 

onemocněním 

osoby s jiným 

zdravotním 

postižením 

osoby žijící 

v sociálně 

vyloučených 

komunitách 

rodiny s 

dítětem/dětmi 
senioři 

    

odborné sociální 

poradenství 

etnické 

menšiny 
osoby v krizi 

osoby žijící v 

sociálně 

vyloučených 

komunitách 

        

 

Tabulka 6 Sociální služby péče podle cílových skupin 

 Cílová skupina 1 Cílová skupina 2 Cílová skupina 3 Cílová skupina 4 Cílová skupina 5 Cílová skupina 6 

denní stacionář 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

osoby s chronickým 

onemocněním 

osoby s jiným zdravotním 

postižením 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

senioři 
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domovy se zvláštním 

režimem 

osoby s chronickým duševním 

onemocněním 
senioři 

    

odlehčovací služby 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

osoby s chronickým 

onemocněním 

osoby s jiným zdravotním 

postižením 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

senioři 

 

denní stacionář osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním 

postižením 

osoby s tělesným 

postižením 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

  
domovy pro seniory senioři  

    domovy pro seniory senioři  

    

chráněné bydlení osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním 

postižením 

    

odlehčovací služby osoby s jiným zdravotním postižením 
osoby s kombinovaným 

postižením 

osoby s mentálním 

postižením 

osoby s tělesným 

postižením 

  

pečovatelská služba 
osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

osoby s chronickým 

onemocněním 

osoby s jiným zdravotním 

postižením 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

rodiny s 

dítětem/dětmi 
senioři 

denní stacionář osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním 

postižením 

osoby s tělesným 

postižením 

osoby se 

zdravotním 

postižením 
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Tabulka 7 Sociální služby prevence podle cílových skupin 

 Cílová skupina 1 Cílová skupina 2 Cílová skupina 3 Cílová skupina 4 Cílová skupina 5 Cílová skupina 6 Cílová skupina 7 Cílová skupina 8 

azylový dům pro matky s dětmi osoby bez přístřeší 

osoby žijící v 

sociálně 

vyloučených 

komunitách 

rodiny s 

dítětem/dětmi 

     

azylové domy osoby bez přístřeší 

       
nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež 

děti a mládež ve věku 

od 6 do 26 let 

       

raná péče 

osoby s jiným 

zdravotním 

postižením 

osoby s 

kombinovaným 

postižením 

osoby s mentálním 

postižením 

osoby s 

tělesným 

postižením 

    

terénní programy etnické menšiny 

osoby žijící v 

sociálně 

vyloučených 

komunitách 

rizikový způsob 

života 

     

služby následné péče 
osoby ohrožené 

závislostí nebo závislé 

       
noclehárny osoby bez přístřeší 

       sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

senioři 
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sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 

rodiny s 

dítětem/dětmi 

       

služby následné péče 
osoby ohrožené 

závislostí nebo závislé 

       

sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 
etnické menšiny 

osoby žijící v 

sociálně 

vyloučených 

komunitách 

rodiny s 

dítětem/dětmi 

     

dům na půl cesty etnické menšiny 
oběti domácího 

násilí 
osoby bez přístřeší 

osoby do 26 let 

věku opouštějící 

školská zařízení 

pro výkon 

ústavní péče 

osoby v krizi 

osoby žijící v 

sociálně 

vyloučených 

komunitách 

rizikový 

způsob života 

rodiny s 

dítětem/dětmi 

sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 

 

rodiny s 

dítětem/dětmi 

      

terénní programy 
děti a mládež ve věku 

od 6 do 26 let 

rizikový způsob 

života 

      
nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež 

děti a mládež ve věku 

od 6 do 26 let 

rizikový způsob 

života 

      
nízkoprahová denní centra 

osoby bez přístřeší  
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intervenční centra oběti domácího násilí 

       

kontaktní centra 
osoby ohrožené 

závislostí nebo závislé 

       
telefonická krizová pomoc osoby v krizi 

       sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

senioři 
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4. Seznam zkratek 

A – ambulantní služba 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

N – počet 

NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

P – pobytová služba 

PE - služba péče 

PO - služba poradenství 

PR  - služba prevence 

SAS - sociálně aktivizační služby 

SSmH - Sociální služby města Havířova 

T – terénní služba 

TA – terénní a ambulantní služba (kombinovaná) 
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