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Vize 

„Širokou a navzájem provázanou nabídkou služeb v sociální i zdravotní oblasti  

je ve statutárním městě Havířově zajištěn důstojný život všem občanům města. Síť služeb 

reaguje na potřeby komunity, zajišťuje rovnoprávný přístup ke službám, přičemž 

 je vytvářena za rovnoprávné spolupráce zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů i veřejnosti. 

Jednotlivé služby jsou kvalitní, plně dostupné, podporují individuální přístup k člověku  

a umožňují lidem žít co nejdéle v domácím prostředí.“ 

 

(Zdroj: Strategie udržitelného rozvoje města Havířova 2012-2020, http://www.havirov-

city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/strategicky-plan-rozvoje-mesta-ii/strategie-

udrzitelneho-rozvoje-mesta-havirov-2012-2020_cz.html, s. 48, citace: 09.04.2012) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova  

na období 2014-2017“ byl zpracován odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova  

ve spolupráci s pracovními skupinami komunitního plánování sociálních služeb. 

 

http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/strategicky-plan-rozvoje-mesta-ii/strategie-udrzitelneho-rozvoje-mesta-havirov-2012-2020_cz.html
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Vážení spoluobčané! 

 

Dostává se Vám do rukou nový Komunitní plán města Havířova. Věřím, že tento důležitý 

strategický dokument pro Vás bude přínosem a přispěje ke spokojenému životu všech 

obyvatel našeho města. 

 

Komunitní plánování je založeno na myšlence, že na jeho utváření by se měli podílet 

především lidé, kterých se tyto služby nejvíce týkají a mnohdy velmi zásadně ovlivňují jejich 

životy. Musíme si uvědomit, že v nepříznivé sociální situaci se může kdykoli ocitnout každý 

z nás, a právě tehdy bude potřebovat dobře fungující a dostupné sociální služby. Komunitní 

plánování je stále se opakující proces, při kterém jsou na straně jedné zjišťovány potřeby  

a zdroje, na straně druhé jsou hledána taková řešení, která nejlépe odpovídají místním 

podmínkám a potřebám lidí.  

 

Dovolte mi, prosím, abych poděkoval všem lidem, kteří se podíleli na tvorbě a přípravě 

nového Komunitního plánu města Havířova, zejména všem členům pracovních skupin  

a členům řídící skupiny. Hluboce si vážím jejich práce, času, invence a myšlenek, ať už  

se komunitního plánování účastnili jako zaměstnanci, nebo soukromé osoby. Tito lidé 

nezištně věnovali svůj čas a energii službě pro mnoho občanů města Havířova, a proto jim 

přeji jménem svým, ale i jménem Vás všech, hodně sil, vytrvalosti a zdraví v osobním životě. 

Nám všem pak přeji dlouhý spokojený život. 

 

 

Bc. Daniel Pawlas 

náměstek primátora pro sociální rozvoj 
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Vážení spoluobčané,  

  

otevírá se před Vámi obsáhlý dokument „Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících 

aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“, který byl schválen 

Zastupitelstvem města Havířova dne 23.6.2014 pod č. usnesení 1196/26ZM/2014 bod 2 

a tímto byla zrušena platnost „Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 

Havířově“ schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 12.12.2005 usnesením  

č. 1067/23/ZM/05. Nový komunitní plán je výsledkem společné práce mnoha lidí a byl 

vytvořen metodou komunitního plánování, tzn. za široké účasti všech poskytovatelů, 

uživatelů, zástupců města a odborníků. Komunitní plánování je možnost, jak se dozvědět  

a promluvit si o opravdových potřebách všech, jichž se sociální služby jakýmkoliv způsobem 

týkají. Nabízí prostor pro vzájemný dialog, což je mnohdy věc, která nám chybí nejvíce - 

bavit se mezi sebou, vyslechnout si problémy, názory a požadavky ostatních, snažit se 

společně prosadit dobrou věc. Je jasné, že během celého procesu může docházet ke střetům, 

jelikož každý z nás vidí stejný problém trochu z jiného úhlu. Odlišně na věc pohlíží pracovník 

odboru sociálních věcí, jinak zaměstnanec či dobrovolník neziskové organizace a jinak přímý 

uživatel té které sociální služby. Nicméně tato rozmanitost není tím, co by vznik a rozvoj 

komunitního plánu hatilo. Naopak je dobrou věcí, která nás vede k tomu vzájemně si 

naslouchat a spolupracovat. 

Dříve či později se může každý z nás, nebo někdo z našich blízkých, dostat do tíživé sociální 

situace, se kterou se bez pomoci druhých nebude moci uspokojivě vypořádat. Právě v této 

chvíli většina z nás začne vnímat existenci, rozsah a kvalitu sociálních služeb. K tomu, aby  

se v tu chvíli měl kam obrátit, aby existovaly služby, které by mohl využít a organizace, které 

mu poradí, je nutné, aby každá obec dbala na vytvoření kvalitní sítě vzájemně propojených 

odborníků a poskytovatelů různých sociálních služeb. Mělo by proto být naším společným 

cílem, aby se síť a kvalita poskytovaných sociálních služeb ve městě rozvíjela tak, aby byla 

schopna reagovat na potřeby občanů města.  

Dokument byl zpracován pod garancí odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova.  

Na jeho vzniku se však podílela celá řada osob - aktivních účastníků pracovních skupin.  

Pravidelně se setkávali a společně se zástupci zadavatele hledali při pracovních jednáních 

odpověď na otázku jak v součinnosti města a nestátních neziskových organizací nastavit 

optimální podobu a financování budoucích sociálních služeb v Havířově. Finálním výstupem 

této dlouhodobé činnosti všech zúčastněných stran je návrh Komunitního plánu. Komunitní 

plánování sociálních služeb možná pro mnohé z nás může vypadat na první pohled jako 

činnost, která je zbytečná a je o úředničině, dotaznících a schůzování řešitelského týmu, 

pracovníků a spolupracujících organizací. Opak je pravdou - Komunitní plán je důležitým 

dokumentem, který není dokumentem v „šuplíku“, ovlivňuje život mnoha spoluobčanů, kteří 

z mnoha různých důvodů musí využívat sociální služby. Proces komunitního plánování 

napomohl také k setkávání jak zadavatelů, tak poskytovatelů, ale i uživatelů služeb.  

Komunitní plán, který se Vám nyní dostává do rukou, obsahuje mj. místní podmínky  

a specifika, popis současného stavu, informace o vývoji a financování sociálních služeb, 

potřebnost sociálních služeb a zejména cíle a opatření, které se týkají podpory a rozvoje 

sociálních služeb. Všechny údaje, které v publikaci naleznete, jsou napsány tak, aby byly 

dostupné, srozumitelné jak pro zadavatele služeb, tj. samosprávy obcí, stejně tak pro 

poskytovatele služeb a pochopitelně i pro uživatele, kteří sociální službu potřebují a chtějí 

získat informace o službě co nejrychleji, kvalitně a za přiměřené náklady. Jedná se o otevřený 
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dokument, který reaguje na potřeby každodenního života. Je společným dílem všech, kteří 

mají zájem ovlivňovat a měnit podobu sociálních služeb v našem městě. Jsem přesvědčena,  

že tento nový Komunitní plán, přes všechny složitosti zejména finančního charakteru, které 

jsou před námi, se podaří úspěšně naplnit a že přispěje k udržení dosavadní stability úrovně 

poskytovaných sociálních služeb v našem městě. Proces komunitního plánování je od počátku 

otevřen všem, kdo se chtějí aktivně zapojit. Doufám proto, že i výsledný Komunitní plán  

pro období následujících čtyř let bude mít podporu široké veřejnosti i politické reprezentace 

našeho města.  

Tento dokument nevznikal jednoduše, a proto chci na tomto místě vyjádřit poděkování všem, 

kteří se na jeho zpracování podíleli - všem členům pracovních skupin, externím odborníkům, 

členům komisí rady města. Bez odpovědné spolupráce všech by toto dílo nevzniklo.  

Dovolím si zde zvlášť poděkovat svým kolegům, spolupracovníkům z odboru sociálních věcí 

za velké profesionální nasazení a příkladnou spolupráci. 

Děkuji jménem současných i budoucích klientů služeb všem těm, kteří tento nelehký úkol 

vzali na svá bedra a spoluvytvářeli předobraz takových sociálních služeb, které budou 

zohledňovat potřeby a přání všech, jež je užívají, či jednou užívat budou.  

Za všechny tvůrce dokumentu si dovolím věřit v reálnost a postupné naplnění všech cílů  

za podpory politické reprezentace města. 

 

 

Ing. Bernarda Urbancová 

vedoucí odboru sociálních věcí  
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1 PROCES KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 

1.1 Základní listina komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících 

aktivit na území statutárního města Havířova 

 

 
čl. I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Základní listina komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS)  

 a souvisejících aktivit na území statutárního města Havířova slouží k vymezení pravidel, 

 principů a hodnot, kterými se tento proces řídí. 

2. Základní listina je veřejný dokument, ke kterému se závazně hlásí všichni účastníci 

procesu KPSS. 

 

čl. II 

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ KPSS 

 

1. KPSS 

 Metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby 

odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Tato metoda se využívá 

při tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb.  

 

2. Plán rozvoje sociálních služeb  

Výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území  

a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem  

je popis způsobu zpracování plánu, popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, 

kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie 

zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob 

sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování 

sociálních služeb. 

  

3. Sociální služby  

Činnost nebo souhrn činností zajišťujících pomoc a podporu osobám  

za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Rozsah a forma 

pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, dbát na dodržování základních lidských práv  

a svobod, působit na osoby aktivně, posilovat a motivovat je k činnostem, které nezhoršují 

jejich nepříznivou sociální situaci. Pomoc musí vycházet z potřeb osob, kterým je určena, 

musí podporovat rozvoj samostatnosti a zabraňovat sociálnímu vyloučení. Sociální služby 

jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

4. Související aktivity  

Zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť sociálních služeb vhodně 

doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci byla 

neúplná. 
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5. Účastníci komunitního plánování 

Proces plánování je založen na principu partnerství a spolupráci v rámci komunity. 

Účastníky procesu komunitního plánování ve městě Havířov se mohou stát všichni, kdo  

se dobrovolně hlásí k principům KPSS a aktivně se podílí na jeho realizaci. Jsou to 

zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti (princip 

triády). 

 

6. Působnost KPSS 

Realizace KPSS a souvisejících aktivit probíhá na území statutárního města Havířova.  

 

čl. III 

PRINCIPY KPSS 

 

1. Princip dohody 

Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se přinejmenším tři strany,  

tj. uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti. 

Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy. Dohoda musí 

být nejen o záměrech a cílech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených 

aktivit.  

 

2. Princip „Vše je veřejné“ 

KPSS se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou veřejně 

dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování 

jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu. 

  

3. Princip rovnosti 

Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy komunitního plánování 

musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Každý 

má právo starat se o věci veřejné a společné. Každý má právo se vyjádřit a právo mluvit. 

 

4. Princip skutečných potřeb 

Zahrnuje aktivní zjišťování skutečných (ne domnělých) potřeb všech zúčastněných stran. 

 

5. Princip kompetence účastníků 

V řízení KPSS musí být profesionalita, kompetentní lidé s jasnými zodpovědnostmi  

a pozicí. Dobrá koordinace, mediace, koučování a řízení, stejně jako dovednosti budovat 

týmy, projektově řídit a plánovat, vede k možnosti svobodně vyjádřit své názory a postoje, 

otevírat diskuzi, umožňuje uzavírat dohody. 

 

6. Princip cyklického opakování 

Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky 

opakují, je nutné se jimi opětovně zabývat a vyhodnocovat je na nové úrovni vývoje.  

 

7. Princip dosažitelnosti řešení 

Komunitní plánování může být zaměřeno na jeden nebo více problémů  

v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, 

přání lidí a lidským, finančním i materiálním zdrojům. 
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8. Princip přímé úměry 

Kvalitně probíhající proces plánování je pro občany stejně přínosný jako výstup plánování 

- vlastní plán. Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu. 

 

čl. IV 

CÍLE KPSS  

 

1. Zajištění dostupnosti sociálních služeb občanům města Havířova.  

  

2. Vytvoření kvalitní sítě sociálních služeb, která bude odpovídat aktuálním potřebám 

komunity a bude pružně reagovat na změny potřeb. 

 

3. Zajištění efektivního plánování sociálních služeb, s cílem co nejlépe využívat dostupné 

zdroje. 

 

4. Trvale a efektivně podporovat sociální služby a eliminovat nežádoucí sociální jevy. 

 

čl. V 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KPSS 

 

KPSS je proces, který má svou jasně definovanou organizační strukturu. Nejedná  

se o strukturu neměnnou, ale lze ji v průběhu celého procesu upravovat v závislosti na obsahu 

jednotlivých fází a podle aktuálních úkolů. 

 

Role jednotlivých subjektů v procesu komunitního plánování: 

1. Zastupitelstvo města Havířova a Rada města Havířova 

Schvalovací orgány města, které deklarují politickou vůli aktivně se na procesu realizace 

plánu podílet včetně vyjádření politické podpory celému procesu plánování sociálních 

služeb. 

 

2. Komise pro plánování sociálních služeb 

Je iniciativním a poradním orgánem Rady města Havířova. Ve vztahu k procesu KPSS plní 

řídící roli (řídící skupina). Komise projednává a připomínkuje výstupy celého procesu 

komunitního plánování. Činnost komise se řídí jednacím řádem komisí a statutem. 

 

3. Dotčené komise Rady města Havířova 

Jsou iniciativními a poradními orgány Rady města Havířova. Projednávají  

a připomínkují výstupy z komunitního plánování v oblastech týkajících se jejich činnosti 

uvedené statutem komise. 

 

4. Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova 
Je garantem procesu KPSS a zodpovídá za zpracování koncepce rozvoje sociálních služeb 

(komunitní plán), její následnou implementaci a evaluaci. 

 

5. Manažer sociálních služeb 

Manažerem sociálních služeb je osoba pověřena Radou města Havířova, aby v procesu 

komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově zastupovala město. 

Koordinuje a metodicky řídí proces plánování sociálních služeb včetně vedení vedoucích 
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pracovních skupin. Zastupuje a hájí zájmy pracovních skupin v komisi. Zpracovává 

komunitní plán. 

 

6. Pracovní skupiny 

V rámci organizační struktury je vytvořeno pět pracovních skupin v zastoupení zadavatelé 

- zástupci města, poskytovatelé, uživatelé služeb a další subjekty. Pracovní skupiny jsou 

v období zpracování komunitního plánu zodpovědné za definování problémových oblastí, 

formulaci strategických cílů, priorit a opatření k jejich naplnění. V období realizace 

komunitního plánu jsou pracovní skupiny zodpovědné za jeho postupnou implementaci 

včetně monitoringu a evaluaci dosažených výsledků.  

Činnost pracovních skupin se řídí společným jednacím řádem a společným organizačním 

řádem. 

 

7. Vedoucí pracovní skupiny 

Osoba zvolená členy skupiny. Zodpovídá za činnost skupiny a její výstupy. Ze své činnosti 

je odpovědná manažerovi sociálních služeb.  

 

čl. VI 

PROVÁDĚNÍ ZMĚN A DOPLŇOVÁNÍ ZÁKLADNÍ LISTINY 

 

Návrh změn Základní listiny včetně zdůvodnění, může podat kterýkoli účastník komunitního 

plánování. Změny a doplnění budou projednány v Komisi pro plánování sociálních služeb  

a podléhají schválení Rady města Havířova a Zastupitelstva města Havířova. 

 

                                                          čl. VII 

                                        ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 

Základní listina KPSS a souvisejících aktivit na území statutárního města Havířova byla 

projednána v pracovních skupinách komunitního plánování a v Komisi pro plánování 

sociálních služeb. Byla schválena Zastupitelstvem města Havířova dne 23.6.2014 pod  

č. usnesení 1196/26ZM/2014 bod 1. 
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1.2 Organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb  
(schválena Zastupitelstvem města Havířova dne 17.12.2012, usnesením č. 701/16ZM/2012) 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Schéma organizační struktury 

 

Pracovní skupina 1 – Děti, mládež a rodina (vedoucí – Roman Želonka) 

Pracovní skupina 2 – Občané se zdravotním postižením (vedoucí – Bc. Lucie Kácalová) 

Pracovní skupina 3 – Senioři (vedoucí – Bc. Petra Pospíšilová) 

Pracovní skupina 4 – Občané ohroženi drogou (vedoucí – Mgr. Michal Fabian, DiS.) 

Pracovní skupina 5 – Občané v přechodné krizi a etnické menšiny (vedoucí – Ladislav 

Solana) 

Manažer sociálních služeb – Mgr. Renáta Ondříšková 

Zastupitelstvo města 

Havířova 

Rada města Havířova 

Komise pro plánování 

sociálních služeb 

Manažer sociálních 

služeb 

Odbor sociálních věcí 

Magistrátu města 

Havířova 

Dotčené komise Rady 

města Havířova 

Vedoucí pracovních 

skupin 

Pracovní 

skupina 3 

Pracovní 

skupina 4 

Pracovní 

skupina 2 

Pracovní 

skupina 1 

Pracovní 

skupina 5 
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Komunitní plánování ve městě Havířově má pevnou a funkční organizační strukturu, která je 

jádrem spolupráce všech zúčastněných stran a také základem úspěchu celého plánování.  

Od vzniku prvního komunitního plánu, tj. od roku 2005, byla několikrát změněna z důvodu 

reflektování potřeb právě probíhajícího procesu. Nyní je tvořena cca šedesáti členy v pěti 

pracovních skupinách a Komisí pro plánování sociálních služeb, jako poradním orgánem 

RMH, na kterou byla delegována řídící funkce ve vztahu k procesům KPSS. Komise byla 

zřízena RMH dne 14.10.2009, usnesením č. 4137/61/09. Pracovní skupiny jsou zaměřené  

na různé cílové skupiny a vždy v dané oblasti jsou složeny ze zástupců poskytovatelů 

sociálních služeb bez ohledu na formu a zřizovatele, zástupců organizací návazných aktivit, 

uživatelů sociálních služeb či návazných aktivit, zadavatele i zástupců institucí. Členové 

pracovních skupin v rámci svých organizací poskytují sociální služby a navazující aktivity, 

které naplňují cíle a opatření komunitního plánu. Komunitní plánování je procesem 

dlouhodobým a cyklickým, proto dochází v pracovních skupinách k obměně jejich členů,  

ke změně organizační struktury apod. Každá pracovní skupina má svého vedoucího. Pracovní 

skupiny mají svůj organizační řád, který upravuje postavení pracovních skupin, práva  

a povinnosti jejich členů a dále jednací řád, který je závazný pro jednání pracovních skupin 

(viz příloha). Řízení, metodické vedení pracovních skupin a jejich vedoucích je v kompetenci 

manažera sociálních služeb, zaměstnance odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova. 

Manažer sociálních služeb je jmenovitě pověřen RMH (č. usnesení 3285/48/09 ze dne 

25.3.2009), aby v procesu komunitního plánování zastupoval město. Účastní se také jednání 

„Pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem (PS MSK)“, 

jehož město Havířov je členem. Hlavním úkolem této pracovní skupiny je oboustranný přenos 

informací týkající se plánování sociálních služeb na úrovni kraje, identifikace potřeb 

a problémů, které jsou na obecní úrovni spatřovány, spolupráce při tvorbě sítě sociálních 

služeb aj. 

 

 

1. 3 Geneze komunitního plánování, tvorba a vyhodnocení komunitního 

        plánu  
 

Jedním ze základních principů zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), je plánování sociálních služeb 

za účasti zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. V této souvislosti se hovoří 

o tzv. triádě (viz obrázek č. 2), která je součástí organizační struktury (viz předchozí kapitola). 

Pro plánování sociálních služeb se využívá metoda komunitního plánování, která se zabývá 

věcmi veřejnými, jednání jsou otevřená a informace o plánování jsou veřejně dostupné. 

 

Přínosem plánování sociálních služeb je, že ve městě jsou dosažitelné takové služby, které 

lidé opravdu potřebují. Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným potřebám, je schopen 

průběžně reagovat na změny a finanční prostředky jsou vynakládány efektivněji. V průběhu 

procesu plánování sociálních služeb se určité úkoly a témata pravidelně opakují. Mezi 

cyklická témata patří: popisování sociální situace v daném regionu, zjišťování potřeb 

obyvatel, prověřování stanovených priorit, hodnocení plnění úkolů a monitorování 

dosahovaných výstupů aj. Smyslem komunitního plánování je vybudovat systém řízení  

a rozhodování o sociálních službách založený na spolupráci uživatelů, zadavatelů  

a poskytovatelů a postupně i široké veřejnosti. 
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Obrázek č. 2: Propojení politické, odborné a uživatelské roviny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: Deset kroků procesem komunitního plánování, s. 10 

 

 

Komunitní plánování ve městě Havířově má již dlouhodobou tradici. Zastupitelstvo města 

Havířova usnesením č. 1067/23/ZM/05 ze dne 12.12.2005 schválilo první „Komunitní plán 

rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově“ platný do roku 2015. Příprava celého procesu  

a následně plánu trvala od roku 2001. Tento komunitní plán obsahuje 42 cílů včetně 

následných opatření navržených k realizaci v období let 2005-2015. Byl zpracován  

ve spolupráci s externími spolupracovníky.  

 

Po uplynutí pětiletého období realizace komunitního plánu, tj. v roce 2010, bylo zadáno 

společnosti EDUKOL vzdělávacímu a poradenskému sdružení s.r.o., zpracování trojice 

aktuálních analýz: analýzu poskytovatelů sociálních služeb, analýzu potřeb uživatelů 

sociálních služeb a výzkumu názoru veřejnosti. Cílem zpracování analýz bylo získat nové 

informace o stavu sociálních služeb a jejich hlavních nedostatcích, potřeb obyvatelstva  

a především poskytnout užitečné podněty a informace pro další proces komunitního 

plánování. Analýzy byly začátkem roku 2011 prostřednictvím zástupců výzkumné firmy 

prezentovány v Komisi pro plánování sociálních služeb. 

 

„Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově“ byl komplexně vyhodnocen 

v roce 2011 za období roku 2005-2010. Zpráva o plnění cílů a opatření byla zpracována 

z podkladů pracovních skupin komunitního plánování. Celkem bylo vyhodnoceno 127 

opatření (viz následující tabulka). Vzhledem k tomu, že komunitní plán byl především výčtem 

cílů a opatření bez finanční nákladovosti jednotlivých služeb, odhadů počtu klientů apod., 

byla i zpráva o plnění cílů pouhým konstatováním, zda cíl byl splněn či nikoliv. 

 

zadavatelé 

uživatelé poskytovatelé 
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Tabulka č. 1: Vyhodnocení „Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 

Havířově“ za období 2005-2010 

 

Plnění opatření Počet opatření 

splněno   58 opatření 

plněno průběžně     2 opatření 

částečně splněno   36 opatření 

nesplněno   29 opatření 

není nutné plnit     2 opatření 

celkem 127 opatření 
 

 

Po vyhodnocení plánu a zpracování analýz potřeb, bylo připraveno prostředí pro zpracování 

druhého komunitního plánu, který by reagoval na současné a zjištěné potřeby obyvatel města. 

Tyto podněty byly projednány v Komisi pro plánování sociálních služeb, ale v tomto období, 

vzhledem k situaci platného komunitního plánu do roku 2015, nebyla vůle členů této komise, 

jako řídícího výboru, doporučit zpracování plánu aktuálního. 

 

V roce 2012 vyvstala již potřeba zpracovat nový komunitní plán z důvodu, že „Komunitní 

plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově“  byl schválen před účinnosti zákona  

o sociálních službách a přijetím tohoto zákona došlo od 1.1.2007 k zásadním změnám 

především v oblasti plánování, financování a podmínek poskytování sociálních služeb. 

Zastupitelstvo města Havířova proto schválilo dne 24.9.2012 pod č. usnesení 573/14ZM/2012 

zpracování druhého „Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova na období 2014-2017“, bylo uloženo sestavit pracovní skupiny 

a předložit ZMH harmonogram zpracování. Rada města Havířova na svém jednání dne 

5.12.2012 pod č. usnesení 3177/47RM/2012 schválila jmenování vedoucích pracovních 

skupin. Zastupitelstvo města Havířova schválilo dne 17.12.2012 pod č. usnesení 

701/16ZM/2012 organizační strukturu komunitního plánování sociálních služeb, 

harmonogram zpracování komunitního plánu a vzalo na vědomí seznam stávajících členů 

pracovních skupin. 

 

V době přípravy druhého komunitního plánu (2013-2014), byl „Komunitní plán rozvoje 

sociálních služeb ve městě Havířově“ aktuálně opět vyhodnocen, a to za období roku 2005-

2013, viz následující tabulka: 

 

 

Tabulka č. 2: Vyhodnocení „Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 

Havířově“ za období 2005-2013 

 

Plnění opatření Počet opatření 

splněno   68 opatření 

plněno průběžně     1 opatření 

částečně splněno   31 opatření 

nesplněno   25 opatření 

není nutné plnit     2 opatření 

celkem 127 opatření 
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Zprávy o plnění cílů a opatření „Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 

Havířově“ lze nalézt na webových stránkách města: 

http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/komunitni-plan.html. 

 

 

1.3.1 Harmonogram přípravy a zpracování komunitního plánu 

 

Přípravné období plánu (leden – duben 2013)  

 Příprava prostředí pro realizací komunitního plánu formou projednání tvorby 

komunitního plánu v pracovních skupinách a v Komisi pro plánování sociálních 

služeb (řídící skupině), doplňování pracovních skupin o další členy dle aktuálních 

potřeb. 

 Projednání, připomínkování a schválení organizačního a jednacího řádu pracovních 

skupin, projednání základní listiny včetně vize, principů a cílů KPSS. 

 Projednání otázky navázání spolupráce s obcemi v rámci správního obvodu 

(Albrechtice, Horní Bludovice, Těrlicko, Horní Suchá). Uskutečněn monitoring obcí 

(Karviná, Hlučín, Frenštát pod Radhoštěm), které spolupracují s okolními obcemi  

ve svém správním obvodu. 

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

 

Zpracování plánu (květen 2013 – červen 2014) 

 Zajištění zdrojů pro KPSS (SWOT analýzy
1
 vytvořené v pracovních skupinách, 

Analýzy sociálních služeb a Analýzy sociálních rizik zpracované výzkumnou 

agenturou Sociotrendy s.r.o., sociodemografická data aj.).  

 Rozhodnutí o územní působnosti komunitního plánu. 

 Vyhodnocení stávajícího komunitního plánu. 

 Zajištění konzultací a metodické podpory u Kvalifikační a personální agentury,  

o. p. s. (rozpracování SWOT analýz pro tvorbu cílů a opatření, vzdělávání v metodě 

komunitního plánování formou několikadenních akreditovaných kurzů, tematických 

seminářů). 

 Jednání pracovních skupin za účelem stanovení a tvorby cílů a opatření rozvojových 

sociálních služeb a návazných aktivit, řešena podpora stávajících sociálních služeb.  

 Zpracování návrhu komunitního plánu včetně jeho projednání v orgánech města. 

 Proces konzultací, sběr a vyhodnocení připomínek, předložení finální verze 

komunitního plánu Komisi pro plánování sociálních služeb. 

 Předložení komunitního plánu Radě města Havířova a Zastupitelstvu města Havířova 

ke schválení.  

 

Realizační období plánu (2014 – 2017) 

 Implementace plánu do praxe. 

 Monitoring komunitního plánu. 

 Příprava tvorby nového komunitního plánu a evaluace stávajícího komunitního plánu. 

                                                           
1
 SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, 

příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých 

faktorů, které jsou rozděleny do těchto základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek 

na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které 

charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu (více na http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT). 
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1.4 Deklarace závaznosti plánu, časová a územní působnost plánu  
 

Zpracování „Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního 

města Havířova na období 2014-2017“ bylo schváleno Zastupitelstvem města Havířova 

dne 24.9.2012 č. usnesení 573/14ZM/2012. 

 

 „Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova  

na období 2014-2017“ byl schválen Zastupitelstvem města Havířova dne 23.6.2014 pod  

č. usnesení 1196/26ZM/2014 bod 2. 

 

Zastupitelstvo města Havířova dne 23.6.2014 pod č. usnesení 1196/26ZM/2014 zrušilo 

usnesení č. 1067/23/ZM/05 ze dne 12.12.2005, kterým byl schválen „Komunitní plán 

rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově“ do roku 2015. 

  

Stanovení systému změn týkající se realizace komunitního plánu, tj. změn v oblasti cílů  

a opatření, financování sociálních služeb na základě nově zjištěných potřeb, bude 

rozhodováno na úrovni ZMH a RMH dle doporučení Komise pro plánování sociálních služeb. 

Stanovení systému změn, týkající se procesu komunitního plánování a dalších změn 

v komunitním plánu, bude rozhodováno dle závažnosti na úrovni ZMH, RMH, Komise  

pro plánování sociálních služeb, manažera sociálních služeb a pracovních skupin. 

 

Komunitní plán se vztahuje na území statutárního města Havířova. 

Statutární město Havířov je obcí s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu spadají 

obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko. Proces komunitního plánování 

zůstává otevřený pro budoucí nastavení spolupráce s výše uvedenými obcemi, případně 

s možností rozšíření analýz potřeb v těchto obcích. 

 

První komunitní plán byl zpracován nejen pro samotný Havířov, ale uváděl, že bere  

na zřetel i okolní obce. V rámci této tvorby bylo uskutečněno společné jednání řídícího 

výboru se starosty spádových obcí. Starostové obcí vyjádřili souhlas o svém zapojení  

do tvorby komunitního plánu. Obce byly zahrnuty částečně do sociálně demografické 

analýzy. Následný rozvoj sociálních služeb již ve spádových obcích řešen nebyl. Orgánům 

zapojených obcí nebyl komunitní plán předložen ke schválení. Byl schválen orgány města 

Havířova. 

Vzhledem k tomu, že komunitní plán přesto deklaroval spolupráci s obcemi v rámci ORP 

města Havířova, byly obce odborem sociálních věcí v minulosti několikrát osloveny ve věci 

aktivní spolupráce v rámci plánování rozvoje sociálních služeb. Byli osloveni starostové obcí 

se žádostí o určení konkrétní osoby, která bude obec v procesu plánování zastupovat.  

Ze strany obcí byli určeni zástupci, kteří byli pozváni na společné jednání, jehož obsahem 

byly informace o procesu plánování na území města Havířova. Pozvání využily pouze dvě 

obce. K nastavení spolupráce na politické úrovni všech zmíněných obcí nedošlo i přes 

skutečnost, že obce zájem projevily. Důvodem byl fakt, že se neprováděla aktualizace 

komunitního plánu. 

 

V souvislosti s přípravou druhého komunitního plánu vyvstala opět potřeba zvážit, zda 

spádové obce budou zapojeny do komunitního plánování, případně do připravovaných analýz, 

které prováděla výzkumná agentura Sociotrendy s.r.o. Za účelem získání aktuálních informací 

byli v loňském roce navštíveni starostové spádových obcí vedoucí odboru sociálních věcí  
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a manažerkou sociálních služeb. Výsledkem jednání byla skutečnost, že starostové obcí  

se nebrání spolupracovat v procesu komunitního plánování, ovšem za jasně vymezených 

pravidel, o kterých by rozhodly nejvyšší orgány obcí. Informace o aktuální situaci sociálních 

služeb v obcích byly předány náměstkovi primátora pro sociální rozvoj a Komisi  

pro plánování sociálních služeb. Z důvodu již probíhajících výzkumných šetření, rozhodlo 

vedení města, že obce aktivně nebudou zapojeny do zpracování komunitního plánu  

a do probíhajících analýz. Vedení města projevilo zájem, aby se s obcemi spolupracovalo, a to 

především na úrovni vzájemné informovanosti, řešení sociálních služeb, eventuálně 

zpracování analýz v dalším období, proto komunitní plánování ve městě Havířově zůstává 

otevřené pro další spolupráci se spádovými obcemi.  

 

 

1.5 Soulad plánu s obecně závaznými právními předpisy a návaznost  

        na strategické dokumenty  
 

Soulad s obecně závaznými právními předpisy: 

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

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

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

službách, ve znění pozdějších předpisů  

 

Návaznost na strategické dokumenty: 

 na celostátní úrovni 

Národní strategie protidrogové politiky ČR 2010-2018
2
 

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 

2010-2014
3
 

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011-2015
4
 

 

 na krajské úrovni  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010-2014
5
 

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2011-2014
6
 

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2011-2014
7
 

Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace 

pobytových sociálních služeb)
8
 

Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 

na léta 2014-2020
9
 

                                                           
2
 Dostupné na http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/narodni-strategie-protidrogove-politiky-na-obdobi-

2010-az-2018. 
3
 Dostupné na http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/narodni-plan-vytvareni-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-

se-zdravotnim-postizenim-2010-2014. 
4
 Dostupné na http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni-na-obdobi-

2011-2015. 
5
 Dostupné na http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/soc/sprss_2010-2014.pdf. 

6
 Dostupné na http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/soc/strategie_protidr_pol_msk_na-

obdobi_2011---2014.pdf. 
7
 Dostupné na http://verejna-sprava.kr-

moravskoslezsky.cz/assets/mensiny/strategie_integrace_romske_komunity.pdf. 
8
 Dostupné na http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/soc/soc_20_p01.pdf. 

9
 Dostupné na http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/postizeni/wai_kpvp_14-20.pdf. 

http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/narodni-plan-vytvareni-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-2010-2014
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/narodni-plan-vytvareni-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-2010-2014
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/mensiny/strategie_integrace_romske_komunity.pdf
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/mensiny/strategie_integrace_romske_komunity.pdf
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 na obecní úrovni  

Strategie udržitelného rozvoje města Havířova 2012-2020
10

 

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově
11

 

Koncepce prevence kriminality na léta 2012-2015 v Havířově
12

 

Koncepce kultury města Havířova 2013-2020
13

 

Koncepce bydlení statutárního města Havířova
14

 

Strategický plán Lokálního partnerství Havířov, Strategický plán integrace sociálně 

vyloučených osob žijících ve městě Havířov 2011-2013
15

 

                                                           
10

Dostupné na http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/strategicky-plan-rozvoje-mesta-

ii.html. 
11

 Dostupné na http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/komunitni-plan.html. 
12

 Dostupné na http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-prevence-

kriminality_cz.html. 
13

 Dostupné na http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-kultury.html. 
14

 Dostupné na http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-bydleni.html. 
15

 Dostupné na http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/strategicky-plan-lokalniho-

partnerstvi-havirova_cz.html. 
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2  MÍSTNÍ PODMÍNKY A SPECIFIKA, POPIS SOUČASNÉHO STAVU 
 

Město Havířov leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi  

v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Na severu hraničí  

s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě s obcemi Šenov  

a Václavovice. Po stránce správní je město děleno na části: Město, Šumbark, Podlesí, 

Životice, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně. Rozprostírá se na ploše  

3 208 ha v nadmořské výšce 260 m. V současné době má Havířov necelých 80 000 obyvatel  

a od roku 1990 je statutárním městem. 

 

Obrázek č. 3: Rozdělení města na části 

 

 
 

Rozloha a počet obyvatel k 31.12.2013:  

 
část města   velikost území  počet obyvatel 

Město    642,7 ha   33 176   

Bludovice   935,3 ha     2 686 

Podlesí   *    14 643  

Šumbark   379,7 ha   19 490 

Prostřední Suchá  595,6 ha     4 934 

Životice   *      1 237 

Dolní Suchá   436,6 ha        763 

Dolní Datyně   217,4 ha        520 

celkem       77 449  

*Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří pod k. ú. Bludovice. 
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Dle „Situační analýzy vybraných sociálně vyloučených lokalit v obci Havířov“ realizované 

výzkumnou agenturou Sociotrendy s.r.o. v roce 2011, byly popsány vyloučené lokality  

ve dvou oblastech, které lze označit jako sociálně vyloučené romské lokality. Jedná  

se o starou zástavbu v Havířově-Šumbarku a dílčí část lokality Havířov-Prostřední Suchá. 

Obě sociálně vyloučené lokality nejsou prostorově vyloučeny, naplňují však řadu dalších 

znaků vztahujících se zejména k obyvatelstvu, které umožňují tyto lokality za sociálně 

vyloučené označit. Ve „starém“ Šumbarku bydlí podle expertních odhadů přibližně 1 200 

Romů. Jejich podíl na celkovém počtu lokality je odhadován na 70 %. V lokalitě Havířov – 

Prostřední Suchá žije podle expertů přibližně 350 osob romského etnika. 

      

Z „Analýzy sociálních rizik“, o které bude více hovořeno v kapitole 4.2, je patrné, že 

populace v Havířově je ovlivňována migrací obyvatelstva charakterizovaným změnou 

bydliště, zejména mimo území města (dle údajů města se počet občanů za rok 2013 snížil  

o 1 264). Vývoj počtu obyvatel se promítá i do části města Havířova. U některých částí města 

lze, v porovnání s údaji před dvěma lety, vysledovat dokonce mírný procentní nárůst. Jedná se 

o části Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá, Podlesí a Životice. Nárůst obyvatel v těchto 

částech je kompenzován poklesem zejména v lokalitách Šumbark, Město a Prostřední Suchá.  
 

Z dlouhodobějšího pohledu je demografický vývoj počtu obyvatel v Havířově 

longitudinální
16

. Více než dvě třetiny obyvatel se nacházejí v produktivním věku 15-64 let  

a necelá pětina (18 %) obyvatel je ve věku seniorském. Dochází však k poklesu obyvatel  

jak v produktivním věku (15-64 let), tak dětí do 14 let, přitom je patrný nárůst seniorské 

populace nad 65 let. Ke dni 2. 1. 2014 je celkový počet obyvatel nad 65 let 14 519 (z toho 

mužů je 5 686 a žen 8 833), počet obyvatel nad 80 let je 2 859 (z toho mužů 878 a žen 1 981).  

Na základě prognózy změny počtu obyvatel v jednotlivých SO ORP Moravskoslezského kraje 

bude počet obyvatel všech SO ORP klesat. V SO ORP Havířov by se měl přibližně do roku 

2030 snížit počet obyvatel o 9,8 %. Jedná se o druhý největší pokles v Moravskoslezském 

kraji. Stárnutí populace však není jen problémem města Havířova, ale je problémem 

Moravskoslezského kraje i celé České republiky. Bližší informace lze nalézt 

v sociodemografické analýze, která je součástí Analýzy sociálních rizik. 

 

Jak již bylo v předchozí kapitole uvedeno, statutární město Havířov je obcí s rozšířenou 

působností. Do jeho správního obvodu patří uvedené obce s tímto počtem obyvatel:  

 

Albrechtice  3 998   

Horní Bludovice 2 216             

Horní Suchá  4 674         

Těrlicko  4 323 

Celkem           15 211  

 

Celkový počet občanů ve správním obvodu města Havířova je 92 660.  

                                                           
16

 Longitudinální - rovnoběžný s osou. 
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Obrázek č. 4: Správní obvod města Havířova  

 

 

 

2.1  Popis bytového fondu a jiných typů pobytových zařízení  
 

Výchozím strategickým dokumentem města v oblasti bydlení je „Koncepce bydlení 

statutárního města Havířova“
17

 schválena Zastupitelstvem města Havířova dne 23.1.2006  

pod číslem usnesení 1109/86/06.  

 

Statutární město Havířov je třetím největším vlastníkem bytového fondu (viz tabulka č. 3).  

Za účelem jeho správy a údržby je ve městě zřízena městská společnost pod názvem Městská 

                                                           
17

 Dostupné na http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-bydleni.html. 
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realitní agentura, s.r.o. Způsob podávání a vyřizování žádostí o nájem bytu v majetku 

statutárního města Havířova je upraven platnými „Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova“
18

.  

 

Tabulka č. 3: Vlastnictví bytového fondu a územní dělení obecních bytů 

vlastnictví bytů: 

obecní          7 634 

Stavební bytové družstvo   10 148 

RPG      12 053 

rodinné domy                    4 754 

celkem     34 748 

územní dělení obecní bytů: 

Podlesí                  1 271 

Město        4 170 

Šumbark       2 105 

Prostřední Suchá                88 

celkem       7 634 
      Zdroj: http://www.havirov-city.cz/historie-a-soucasnost/havirov-v-cislech.html 

 

Ve městě byly v minulosti vybudovány byty pro sociálně slabé občany, a to rekonstrukcí 

bývalého hotelového domu na ulici Tesařská v Havířově-Městě. Jedná se celkem o 46 

bytových jednotek. Na rekonstrukci objektu město čerpalo dotaci z programu „Podpora 

výstavby nájemních bytů“ pro rok 2005 – Dotační titul č. 1 – Podpora výstavby nájemních 

bytů pro příjmově vymezené osoby. Z uvedeného lze konstatovat, že se jedná o byty určené 

sociálně slabým občanům, kdy kritériem přidělení bytu je průměrný měsíční příjem, který 

v období šesti kalendářních měsíců nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy – viz 

„Zásady statutárního města Havířova pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům 

v domě na ul. Tesařské 1/321 v Havířově-Městě“
19

.  

 

Město disponuje rovněž několika „Domy s pečovatelskou službou“ (dále jen DPS), které jsou 

určeny občanům, kteří dosáhli důchodového věku a naléhavě potřebují sociální pomoc. 

Přidělování bytů v DPS se řídí „Zásadami pro nájem bytu zvláštního určení (Domy 

s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova“
20

. 

 

Lokality a kapacita DPS: 

Havířov-Město, ulice Karvinská   -   60 bytových jednotek 

Havířov-Podlesí, ulice Mládežnická  - 133 bytových jednotek 

Havířov-Šumbark, ulice Generála Svobody - 110 bytových jednotek 

Havířov-Šumbark, ulice Opletalova  -     8 bytových jednotek 

Havířov-Šumbark, ulice Střední  -   45 bytových jednotek 

                                                           
18

 Dostupné na http://www.havirov-city.cz/spravy-majetku/zasady-pro-uzavirani-najemnich-smluv-k-obecnim-

bytum-3_cz.html. 
19

 Dostupné na http://www.havirov-city.cz/spravy-majetku/zasady-pro-uzavirani-ns-k-bytum-ul.-tesarska-

3_cz.html. 
20

 Dostupné na http://www.havirov-city.cz/socialnich-veci/zasady-pro-najem-bytu-v-domech-zvlastniho-urceni-

domy-s-pecovatelskou-sluzbou-2_cz.html. 
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Celková kapacita bytů v těchto domech je 356 bytových jednotek pro maximálně 511 občanů. 

DPS není zařízením sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, ale jsou to byty 

zvláštního určení ve vlastnictví města, o nichž také město samo rozhoduje.  

Mimo uvedených bytů zvláštního určení v DPS je v Havířově dále 77 bytů upravených  

na byty bezbariérové pro osoby se zdravotním postižením, jejichž přidělování se řídí „Kritérií 

přidělování bytů zvláštního určení – bezbariérové byty“
 21

. 

Dle zmíněného zákona o sociálních službách, jsou ve městě provozována pobytová zařízení 

sociálních služeb, poskytující služby osobám se sníženou soběstačností, například z důvodu 

zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo závislosti na pomoci jiné fyzické osoby 

za účelem zajištění potřebné pomoci:  

 domov se zvláštním režimem – Středisko Helios s kapacitou 26 lůžek,  

 domov pro seniory – Středisko Helios s kapacitou 60 lůžek a středisko Luna 

s kapacitou 188 lůžek, (poskytovatelem obou zařízení je příspěvková organizace 

Domov seniorů Havířov),  

 chráněné bydlení s kapacitou 28 klientů (poskytovatelem je příspěvková 

organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb).  

 

 

2.1.1 Popis ubytoven a azylových zařízení ve městě 

 

Problematika ubytoven se dostává do popředí zájmů politické reprezentace, odborníků  

i laické veřejnosti, jelikož ubytovací zařízení by měla sloužit jako ubytování komerční a ne 

pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v nouzi, případně fungují jako „poslední štace“.  

Z komerčních ubytoven se mnohdy stávají „sociální ubytovny“, jejichž prostřednictvím je 

řešeno dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé. Cesta z ubytovny na ulici vede daleko rychleji, 

než z nájemního bydlení v bytě. 

Ubytovací zařízení ve městě lze rozdělit na ubytovny komerčního charakteru a dále  

na zařízení sociálních služeb – azylové domy a noclehárny.  

Azylové domy poskytují, dle zákona o sociálních službách, pobytové služby na přechodnou 

dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a noclehárna poskytuje 

ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení  

a přenocování. 

Tato kapitola uvádí přehled jednotlivých ubytovacích zařízení ve městě Havířově včetně 

jejich kapacity, cílové skupiny, ceny a specifikace problémových oblastí.  

 

Tabulka č. 4: Přehled ubytoven 

Hotelový dům Merkur 

Adresa Okrajová 1635/4b, Havířov-Podlesí 

Kapacita 400 lůžek (14 jednolůžkových, 178 dvoulůžkových, 10 trojlůžkových) + 10 bytů 

Cílová skupina jednotlivci, páry – muži, ženy, rodiny s dětmi od 6 let 

Úhrada 4 000,- Kč/měsíc 

Charakteristika Ubytovna dlouhodobého charakteru. 

Nejvíce ubytovaných je ve dvoulůžkových pokojích, v tzv. „dvojbuňkách“ – 2 x 

dvoulůžkové pokoje + společný kuchyňský kout a společné sociální zařízení. 

Hotelový dům Impuls 

Adresa U Hřiště 1324/13b, Havířov-Prostřední Suchá 
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 Dostupné na http://www.havirov-city.cz/socialnich-veci/kriteria-pridelovani-bytu-zvlastniho-urceni-

bezbarierove-byty-2_cz.html. 
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Kapacita 800 lůžek (400 dvoulůžkových) 

Cílová skupina jednotlivci, páry – muži, ženy od 18 let 

Úhrada 4 100,- Kč/měsíc 

Charakteristika Ubytovna dlouhodobého charakteru.  

Ubytování v tzv. „dvojbuňkách“ – 2 x dvoulůžkové pokoje + společné sociální 

zařízení. K dispozici je kuchyňka na každém patře. 

Ubytovna Lidická 

Adresa Lidická 600/1a, Havířov-Šumbark 

Kapacita 80 lůžek (40 dvoulůžkových) 

Cílová skupina jednotlivci, páry – muži, ženy od 18 let 

Úhrada 130,- Kč/noc  

Charakteristika Ubytovna dlouhodobého charakteru.  

Ubytování ve dvoulůžkových pokojích, v tzv. „dvojbuňkách“ – 2 x dvoulůžkové 

pokoje + společné sociální zařízení. K dispozici je kuchyňka a kulturní místnost 

s TV. Možnost stravování ve školní jídelně. 

Ubytovna Mašinka
22

 

Adresa Železničářů 1300, Havířov-Město 

Kapacita 23 lůžek (dvou a třílůžkové pokoje) 

Cílová skupina úplné i neúplné rodiny s dětmi  

Úhrada  3 600,- Kč/měsíc dospělí, 800,- Kč dítě do 10 let, 1 200,- Kč dítě nad 10 let 

Charakteristika Ubytovna dlouhodobého charakteru.  

Ubytování ve čtyřech dvoulůžkových a pěti trojlůžkových pokojích.  

Společné sociální zařízení, společná kuchyňka. 

Ubytovna Kelpa 

Adresa Na Kopci 283/1, Havířov-Dolní Suchá 

Kapacita 60 lůžek (dvou a třílůžkové pokoje) 

Cílová skupina ženy, ženy s dětmi, popř. úplné rodiny 

Úhrada  3 850,- Kč/měsíc, děti do šesti let zdarma 

Charakteristika Ubytovna dlouhodobého charakteru.  

Ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích bez sociálního zařízení. 

Společné je sociální zařízení, kuchyňka se sporákem a pračka. 

Ubytovna Kelpa 

Adresa E. F. Buriana 869/4a, Havířov-Město 

Kapacita 65 lůžek (23 garsoniér) 

Cílová skupina jednotlivci, páry – muži, ženy, rodiny s dětmi od 6 let 

Úhrada 3 850,- Kč/měsíc 

Charakteristika Ubytovna dlouhodobého charakteru.  

Ubytování v garsoniérách s kuchyňským koutem a sociálním zařízením.  

Ubytovna Střední  

Adresa Střední 504/3, Havířov-Šumbark 

Kapacita 180 lůžek (třílůžkové pokoje) 

Cílová skupina jednotlivci, páry – muži, ženy, rodiny s dětmi  

Úhrada 4 300,- Kč/měsíc, dítě do tří let 1 000,- Kč/měsíc + záloha 1 000,- Kč 

Charakteristika Ubytovna dlouhodobého charakteru.  Pouze pro občany s trvalým pobytem  

na území města Havířova. Ubytování v třílůžkových pokojích se sociálním 

zařízením. K dispozici je kuchyňka se sporáky a pračka. Klienti mají možnost 

nechat si za úplatu vyprat prádlo. 
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 Dle sdělení Drážního úřadu Olomouc byla ubytovna v minulosti kolaudována jako ubytovna vlakových čet. 
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Tabulka č. 5: Přehled azylových zařízení 

Dům pro matky s dětmi (azylový dům) 

Adresa Dvořákova 235/21, Havířov-Město 

Kapacita 60 lůžek  

Cílová skupina ženy s dětmi, popř. těhotné ženy 

Úhrada 140,- Kč/den jedna žena + jedno dítě, 185,- Kč/den jedna žena + dvě děti 

225,- Kč/den jedna žena + tři děti 

Charakteristika Azylové zařízení přechodného charakteru.  

Ubytování v tří až pětilůžkových pokojích se sociálním zařízením. K dispozici je 

i jeden bezbariérový pokoj. Ve větších pokojích je kuchyňský kout. Ostatní mají 

k dispozici společnou kuchyňku a pračku. 

Armáda spásy má k dispozici čtyři terénní byty (dva poskytla MRA, s.r.o., dva 

RPG Byty s.r.o.). 

Azylový dům pro muže + noclehárna 

Adresa Na Spojce 807/2, Havířov-Město 

Kapacita 28 lůžek azylový dům, 18 lůžek noclehárna 

Cílová skupina jednotlivci – pouze muži od 18 let 

Úhrada azylový dům: 120,- Kč/den, noclehárna: 45,- Kč/noc  

Charakteristika Azylové zařízení přechodného charakteru.  

Ubytování v jedno až čtyřlůžkových pokojích. Sociální zařízení je společné. 

K dispozici je prádelna a kulturní místnost. Možnost zakoupení stravy. 

Armáda spásy má k dispozici pět terénních bytů (tři poskytla MRA, s.r.o., dva 

RPG Byty, s.r.o.). 

 

 

2.2  Nezaměstnanost 
 

Město Havířov se potýká s několika sociálními problémy na svém území. Jedním z problémů 

je vysoká míra nezaměstnanosti a malé možnosti města tuto nezaměstnanost ovlivnit 

rozvojem průmyslu a služeb. Následující tabulky uvádějí počty uchazečů  

o zaměstnání včetně míry nezaměstnanosti a podílů nezaměstnaných osob ve věku 15-64 let 

k obyvatelstvu téhož věku. 

   

Tabulka č. 6: Počet uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti v regionu 

Oblast 2011 2012 Rozdíl 

2012/2011 

Havířovsko: (Havířov, Horní Suchá, Horní 

Bludovice, Těrlicko, Albrechtice) 
z toho počet uchazečů o zaměstnání 

z toho míra nezaměstnanosti 

 

 

6 672 

13,18 

 

 

7 057 

14,29 

 

 

385 

1,11 

Havířov: 

z toho počet uchazečů o zaměstnání 

z toho míra nezaměstnanosti  

 

5 839 

13,28 

 

6 192 

14,61 

 

353 

1,33 
Zdroj: Úřad práce ČR 
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Tabulka č. 7: Přehled o počtu uchazečů o zaměstnání v uvedených regionech 

Rok Havířovsko Karvinsko Orlovsko Bohumínsko Českotěšínsko 

 

2008 6 021 5 097 2 989 1 385 1 404 

2009 7 333 5 985 3 655 2 020 1 831 

2010 7 642 6 031 3 623 1 856 1 788 

2011 6 672 5 805 3 328 1 808 1 605 

2012 7 057 6 183 3 294 2 077 1 708 

2013 7 864 6 999 3 578 2 444 1 926 

Zdroj: Úřad práce ČR 

 

Dle vývoje trhu práce bylo v měsíci únoru 2014 v oblasti Havířovska zaevidováno celkem 

8 119 uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob činil 12,54 % (zdroj: Úřad práce 

ČR). 

 

Tabulka č. 8: Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15-64 let k obyvatelstvu téhož věku  

Kontaktní 

pracoviště 

2011 2012 2013 Rozdíl 

2013/2012 

Havířov 9,28 % 10,61 % 12,19 % 1,58 

Okres Karviná 9,56 % 10,77 % 12,52 % 1,75 
Zdroj: Úřad práce ČR 

 

 

Mezi nejvíce ohrožené skupiny, které mají potíže s pracovním uplatněním, dle „Zprávy  

o situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji“, patří: osoby se zdravotním postižením, 

nezaměstnané osoby bez kvalifikace, osoby starší 50 let věku a fyzické osoby pečující  

o dítě do 15 let věku.   

 

Úřady práce provádějí tzv. aktivní politiku zaměstnanosti, což je souhrn opatření 

směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Mezi nástroje, jimiž je 

aktivní politika zaměstnanosti realizována, patří zejména: 

 příspěvek na společensky účelné pracovní místo – vyhrazené (mzda), 

 příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa (vybavení pracoviště), 

 příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

 příspěvky při zaměstnávání osob se zdravotním postižením na zřízení chráněného 

pracovního místa a částečnou úhradu provozních nákladů, 

 příspěvek na veřejně prospěšné práce, 

 příspěvek na zapracování, 

 příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, 

 aktivizační pracovní příležitost. 
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2.3 Sociální služby 
 

Na území města Havířova je poskytováno celkem 42 registrovaných sociálních služeb dle 

zákona o sociálních službách, z toho 7 služeb odborného poradenství, 14 služeb sociální péče 

a 21 služeb sociální prevence. Souběžně se sociálními službami jsou realizovány 

neregistrované služby, které nazýváme související aktivity. 

Příspěvkové organizace města poskytují celkem 22 registrovaných sociálních služeb, 

neziskové a jiné organizace celkem 20 registrovaných sociálních služeb. Podrobnější 

klasifikace je uvedena v kapitole 2.3.1 Přehled sociálních služeb. 

 

Základní údaje o městě Havířově, včetně územního uspořádání, popisu bytového fondu, 

zaměstnanosti, analýzy organizací, které poskytují sociální služby a související aktivity, jsou 

podkladovými daty pro plánování sociálních služeb.  

 

 

2.3.1 Přehled sociálních služeb 

 

Tabulka č. 9: Přehled organizací poskytující sociálních služby na území města  

Poskytovatel Počet služeb Počet zařízení, 

středisek 

Sociální služby města Havířova 15 6 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb 

 

4 

 

4 

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 3 2 

Slezská diakonie 5 2 

Armáda spásy v České republice, z.s. 10 11 

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. 2 1 

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc, o.s. 1 1 

AS-SENIOR o. p. s. 1 1 

Občanské sdružení Heřmánek 1 1 

Celkem  42 29 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb  

 

Sociální služby poskytované ve městě Havířově jsou, mimo jiné, financovány také z rozpočtu 

města. Mezi služby, které nyní financovány nejsou, patří Komplexní domácí péče Hestia 

s.r.o. Tento poskytovatel již několik let nepodal žádost o dotaci z rozpočtu města. Dalším 

poskytovatelem, který není finančně podporován z rozpočtu města je AS-SENIOR o.p.s. 

Důvodem je skutečnost, že se jedná o poskytovatele nově působícího na území města 

Havířova, poskytujícího službu osobní asistence. V současné době nemá město relevantní 

informace, nakolik je služba potřebná, efektivní a kvalitní. Uživatelé služby jsou převážně 

z jiných měst.  
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Tabulka č. 10: Přehled poskytovatelů sociálních služeb, zařízení a druhů poskytovaných 

služeb 

Poskytovatel Počet 

služeb 

Sociální služby města Havířova 
Odborné sociální poradenství pro seniory (odborné sociální poradenství) 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odborné sociální poradenství) 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (odborné sociální poradenství) 

Poradenské centrum KHAMORO (odborné sociální poradenství) 

Pečovatelská služba (pečovatelská služba) 

Denní a pobytové služby pro seniory – Respitní péče (odlehčovací služby) 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odlehčovací služby) 

Denní a pobytové služby pro seniory – Denní stacionář (denní stacionáře) 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (raná péče) 

Linka důvěry (telefonická krizová pomoc) 

Centrum drogové pomoci (kontaktní centra) 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová denní centra) 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi) 

Poradenské centrum KHAMORO (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 

Poradenské centrum KHAMORO (terénní programy) 

15 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 
Denní stacionář (denní stacionáře) 

MIKADO (denní stacionáře) 

Stacionář Lípová (denní stacionáře) 

Chráněné bydlení (chráněné bydlení) 

4 

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 
Domov seniorů Havířov (domovy pro seniory) 

Domov seniorů Havířov (domovy pro seniory) 

Domov seniorů Havířov (domovy se zvláštním režimem)  

3 

Slezská diakonie 
PORADNA PRO RODINU Havířov (odborné sociální poradenství) 

OBČANSKÁ PORADNA Havířov (odborné sociální poradenství) 

KERIT Havířov (odborné sociální poradenství) 

INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov (intervenční centra) 

KONTAKT Havířov (terénní programy) 

5 

Armáda spásy v České republice, z.s. 
Armáda spásy, Azylový dům pro muže (azylové domy) 

Armáda spásy, Azylový dům pro muže (noclehárny) 

Armáda spásy, Azylový dům pro muže (terénní programy) 

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi (azylové domy) 

Armáda spásy, Komunitní centrum (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 

Armáda spásy, Dům pod svahem (služby následné péče) 

Armáda spásy, Vyhlídka pro ženy (služby následné péče) 

Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum (sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi) 

Armáda spásy, Komunitní centrum (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením) 

Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum (sociální aktivizační pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením) 

10 

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. 2 
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Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (pečovatelská služba) 

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (odlehčovací služby) 

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc, o.s. 
NZDM Klub 3NYTY (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 

1 

Občanské sdružení Heřmánek 
Dům na půli cesty Heřmánek – startovací byt 2 (domy na půl cesty) 

1 

AS – SENIOR o. p. s.  
AS – SENIOR o. p. s. (osobní asistence) 

1 

Celkem sociálních služeb 42 

 

 

Tabulka č. 11: Členění poskytovaných sociálních služeb dle základních druhů  

Služba Počet % 

Odborné sociální poradenství 7 17 % 

Služby sociální péče 14 33 %  

Služby sociální prevence 21  50 %  

Celkem sociálních služeb 42 100 % 

 

 

Graf. č. 1: Členění poskytovaných sociálních služeb v Havířově dle základních druhů   

 
 

Odborné sociální poradenství se poskytuje v různých poradnách se zaměřením na potřeby 

jednotlivých okruhů sociálních skupin osob. Povinností všech poskytovatelů sociálních služeb 

je poskytovat základní sociální poradenství osobám při řešení jejich nepříznivé sociální 

situace. 

Služby sociální prevence napomáhají lidem v překonání jejich nepříznivé sociální situace 

s cílem zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Jedná se o osoby, které jsou ohroženy pro 

krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností. 

Služby sociální péče napomáhají zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, 

s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. 
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Tabulka č. 12: Členění druhů sociálních služeb  

Druhy sociálních služeb Počet 

Odborné sociální poradenství 7 

Služby sociální péče 14 

Osobní asistence 1 

Pečovatelská služba 2 

Tísňová péče - 

Průvodcovské a předčitatelské služby - 

Podpora samostatného bydlení - 

Odlehčovací služby 3 

Centra denních služeb - 

Denní stacionáře 4 

Týdenní stacionáře - 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 

Domovy pro seniory 2 

Domovy se zvláštním režimem 1 

Chráněné bydlení 1 

Služby sociální prevence 21 

Raná péče 1 

Telefonická krizová pomoc 1 

Tlumočnické služby - 

Azylové domy 2 

Domy na půl cesty (startovací byt) 1 

Kontaktní centra 1 

Krizová pomoc - 

Intervenční centra 1 

Nízkoprahová denní centra 1 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 

Noclehárny 1 

Služby následné péče 2 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 

Sociálně terapeutické dílny - 

Terapeutické komunity - 

Terénní programy 3 

Sociální rehabilitace - 

Celkem sociálních služeb 42 
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Tabulka č. 13: Druhy sociálních služeb dle poskytovatelů  

Druhy sociálních služeb (název poskytovatele, název zařízení, adresa zařízení) 

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) 

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  

Odborné sociální poradenství pro seniory (Moskevská 1103/1f, 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 31b/1194, Havířov-Šumbark) 

Celkem odborného sociálního poradenství                                                                          7        

Osobní asistence    

1. AS – SENIOR o. p. s. 

AS – SENIOR o. p .s.  (U Hřiště 1324/13b, Havířov-Prostřední Suchá)                                                                                            

Pečovatelská služba 

1. Sociální služby města Havířova 

a) Pečovatelská služba (Moskevská 1103/1f, Havířov-Město) 

b) Dům zvláštního určení – bezbariérové byty (Chrpová 536/2a, Havířov-Šumbark) 

c) Dům s pečovatelskou službou (Generála Svobody 15, Havířov-Šumbark) 

d) Dům s pečovatelskou službou (Mládežnická 10, Havířov-Podlesí) 

e) Dům s pečovatelskou službou (Karvinská 3, Havířov-Město) 

2. Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. 

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

Odlehčovací služby 

1. Sociální služby města Havířova 

Denní a pobytové služby pro seniory – Respitní péče (Moskevská 1103/1f, 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. 

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (Dlouhá třída 1510/18d, Havířov-Město) 
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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 (Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí) 

3. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

Stacionář Lípová (Lípová 618/12, Havířov-Město) 

4. 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) 

Celkem služeb sociální péče                                                                                               14   

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 České republice, z.s. 

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

2. Armáda spásy v České republice, z.s. 

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 České republice, z.s. 
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Armáda spásy, Komunitní centrum (Obránců míru 704/15, Havířov-Šumbark) 

2. ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc, o.s. 

NZDM  Klub 3NYTY (Selská 394/29, Havířov-Bludovice) 

Noclehárny 

1. Armáda spásy v České republice, z.s. 

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

Služby následné péče 

1. Armáda spásy v České republice, z.s. 

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

Armáda spásy, Dům pod svahem (Okružní 1081/20, Havířov-Šumbark) 

Armáda spásy, Dům pod svahem (Okružní 819/3, Havířov-Šumbark) 

Armáda spásy, Dům pod svahem (SNP 802/13, Havířov-Šumbark) 

Armáda spásy, Dům pod svahem (Letní 482/5, Havířov-Šumbark) 

2. Armáda spásy v České republice, z.s. 

Armáda spásy, Vyhlídka pro ženy (Jarošova 866/3, Havířov-Šumbark,  

                                                       Obránců míru  618/5, Havířov-Šumbark) 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

1. Armáda spásy v České republice, z.s. 

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 31b/1194, Havířov-Šumbark) 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

1. Armáda spásy v České republice, z.s. 

Armáda spásy, Komunitní centrum (Obránců míru 704/15, Havířov-Šumbark) 

2. Armáda spásy v České republice, z.s. 

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

Terénní programy 

1. Sociální služby města Havířova 

Poradenské centrum KHAMORO (Jarošova 31b/1194,Havířov-Šumbark) 

2. Armáda spásy v České republice, z.s. 

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

3. Slezská diakonie  
KONTAKT Havířov, terénní program (Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark) 

KONTAKT Havířov, terénní program (Hornická 855/2, Havířov-Prostřední Suchá)  

Celkem služeb sociální prevence                                                                                       21    

Celkem sociálních služeb                                                                                                   42   
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Tabulka č. 14: Druhy sociálních služeb dle zřizovatelů 

 

Druhy sociálních služeb 

Počet 

služeb 

p.o. 

obec 

NNO, 

jiné 

Odborné sociální poradenství celkem 7 4 3 

Osobní asistence 1 - 1 

Pečovatelská služba 2 1 1 

Odlehčovací služby 3 2 1 

Denní stacionáře 4 4 - 

Domovy pro seniory 2 2 - 

Domovy se zvláštním režimem 1 1 - 

Chráněné bydlení 1 1 - 

Služby sociální péče celkem 14 11 3 

Raná péče 1 1 - 

Telefonická krizová pomoc 1 1 - 

Azylové domy 2 - 2 

Domy na půl cesty 1 - 1 

Kontaktní centra 1 1 - 

Intervenční centra 1 - 1 

Nízkoprahová denní centra 1 1 - 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 - 2 

Noclehárny 1 - 1 

Služby následné péče 2 - 2 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 2 1 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby  

se zdravotním postižením 

2 - 2 

Terénní programy 3 1 2 

Služby sociální prevence celkem 21 7 14 

Celkem sociálních služeb 42 22 20 

 

 

Tabulka č. 15: Členění základních druhů sociálních služeb dle zřizovatelů   

Oblast sociální služby Obec 

počet 

Obec 

% 

NNO 

počet 

NNO 

% 

Celkem 

počet 

Odborné sociální 

poradenství 

4 57 % 3 43 % 7 

Služby sociální péče 11 79 % 3 21 % 14 

Služby sociální prevence 7 33 % 14 67 % 21 

Celkem sociálních služeb 22 52 % 20 48 % 42 

 

 

Tabulka č. 16: Přehled zdravotnických zařízení ústavní péče poskytující sociální služby 

dle zákona o sociálních službách  

 Název organizace Počet lůžek 

1. Dům Kochova s.r.o. 2 

Pozn.: V roce 2013 - 12 lůžek, v roce 2014 došlo ke snížení kapacity.  
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Graf. č. 2: Členění odborného sociálního poradenství dle zřizovatele  

 
 

 

 

Graf. č. 3: Členění služeb sociální péče dle zřizovatele  

 
 

 

 

Graf. č. 4: Členění služeb sociální prevence dle zřizovatele  
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Na území našeho města působí organizace, které mají své zařízení mimo území Havířov,  

ale poskytují ambulantní či terénní sociální služby v Havířově. 

 

Tabulka č. 17: Přehled dalších organizací poskytující sociální služby na území města 

Havířova  

 Název organizace 

1. Podané ruce, o.p.s. Projekt OsA Frýdek Místek (osobní asistence) 

2. Středisko rané péče SPRP Ostrava (raná péče) 

3. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (raná péče) 

 

 

Rozdělení sociálních zařízení dle částí města: 

 

Podlesí 

Sociální služby: 

 Sociální služby města Havířova, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

(Přemyslova 1618/12) 

 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Denní stacionář 

(Čelakovského 1240/4) 

 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, MIKADO 

(Tajovského 1156/1)  

 Dům na půli cesty Heřmánek – startovací byt 2 (17. listopadu 1107/28)  

Domy s pečovatelskou službou: 

 Mládežnická 1576/10, 1577/12 

Návazné aktivity: 

 ADAM – autistické děti a my (Dlouhá třída 1101/79) 

 Svaz postižených civilizačními chorobami (Mládežnická 1576/10) 

 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace nedoslýchavých 

v Havířově (Mládežnická 1576/10) 

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Základní organizace Havířov 

KARDIO (Dlouhá třída 1134/83) 

 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. Místní organizace 

SPMP ČR Havířov (Studentská 26) 

 

Bludovice 

Sociální služby: 

 ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc, o.s. NZDM klub 3NYTY (Selská 

394/29) 

 

Dolní Suchá 

Sociální služby: 

 Armáda spásy v České republice, z.s., Dům pod svahem (Pod svahem 284/1)  

 

Město 

Sociální služby: 

 Sociální služby města Havířova, Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (Atriová 

1297/5) 
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 Sociální služby města Havířova, Středisko sociálních zařízení: Odborné sociální 

poradenství pro seniory; pečovatelská služba; Denní stacionář; Respitní péče  

(Moskevská 1103/1f)  

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

 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Stacionář Lípová 

(Lípová 618/12) 

 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Chráněné bydlení 

(Nerudova 351/12) 

 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, středisko HELIOS (Jaroslava 

Seiferta 1530/14)  

 Armáda spásy v České republice, z.s., Azylový dům pro muže, Noclehárna pro muže 

(Na Spojce 807/2) 

 Armáda spásy v České republice, z.s., Dům pro matky s dětmi (Dvořákova 235/21)  

 Armáda spásy v České republice, z.s., Sbor a komunitní centrum (Jaroslava Seiferta 

1483/8)  

Domy s pečovatelskou službou: 

 Karvinská 1512/3 

Návazné aktivity: 

 INNA o. s. Havířov, onkologická organizace (Horymírova 1511/9) 

 Svaz tělesně postižených v ČR, občanské sdružení, Místní organizace Havířov 

(Horymírova 1511/9) 

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní pobočka SONS 

v Havířově (Horymírova 1511/9) 

 ADRA, sociální šatník (Dlouhá třída 59) 

 SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně 

patologickými jevy a drogovou závislostí (Klidná 788/10) 

 

Prostřední Suchá 

Sociální služby: 

 Slezská diakonie, OBČANSKÁ PORADNA Havířov; KERIT Havířov; KONTAKT 

Havířov (Hornická  855/2) 

 AS-Senior o. p. s. (Hotelový dům Impuls, U Hřiště 1324/13b) 

 

Šumbark 

Sociální služby: 

 Slezská diakonie, PORADNA PRO RODINU Havířov; OBČANSKÁ PORADNA 

Havířov; INTERVENČNÍ CENTRUM; KONTAKT Havířov (Opletalova 607/4) 

 Sociální služby města Havířova, Poradenské centrum KHAMORO (Jarošova 

31b/1194) 

 Sociální služby města Havířova, Centrum drogové pomoci (Hřbitovní 166/12) 

 Sociální služby města Havířova, Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

(Hřbitovní 168/2) 

 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, středisko LUNA (Lidická 1200/52c)  

 Armáda spásy v České republice, z.s., Komunitní centrum (Obránců míru 704/15) 

 Armáda spásy v České republice, z.s., Dům pod svahem (Okružní 1081/20) 

 Armáda spásy v České republice, z.s., Dům pod svahem (Okružní 819/3) 

 Armáda spásy v České republice, z.s., Dům pod svahem (SNP 802/13) 

 Armáda spásy v České republice, z.s., Dům pod svahem (Letní 482/5) 
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 Armáda spásy v České republice, z.s., Vyhlídka pro ženy (Jarošova 866/3 

 Armáda spásy v České republice, z.s., Vyhlídka pro ženy (Obránců míru 618/5)  

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

 Dům Kochova s.r.o. (Kochova 816/3) 

Domy s pečovatelskou službou: 

 Generála Svobody 266/15 

 Opletalova 607/4 

 Střední 504/3 

Návazné aktivity: 

 HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením (Školní 601/2) 

 Dobrovolnické centrum ADRA (Lidická 1200/52c) 

 APROPO (Chrpová 536 /2a) 
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3  FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
 

Financování sociálních služeb je založeno na systému vícezdrojového financování, které je 

upraveno zákonem o sociálních službách a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „prováděcí vyhláška“).  Úzce souvisí s plánováním sociálních služeb a s odpovědností  

za její síť. 

Poskytovatelé sociálních služeb získávají finanční prostředky z několika zdrojů: 

 úhrady uživatelů sociálních služeb prostřednictvím příspěvku na péči, 

 dotace ze státního rozpočtu,  

 dotace kraje,   

 dotace obcí, 

 úhrady od zdravotních pojišťoven za ošetřovatelskou péči,  

 strukturální fondy EU (programové období 2014-2020), individuální projekty MSK, 

 dotace jiných institucí (úřady práce, aj.), 

 dary, příjmy z vlastní činnosti a další. 

Významným zdrojem financování sociálních služeb jsou především zdroje veřejné. 

 

Institut příspěvku na péči dle zákona o sociálních službách, je určen osobám, které z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání 

základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tímto příspěvkem je 

zaveden systém „nakupování sociálních služeb“, tzn. že si tyto osoby hradí pomoc, kterou jim 

může dle jejich rozhodnutí poskytovat například osoba blízká nebo registrovaný poskytovatel 

sociálních služeb. Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb je stanoven v části druhé prováděcí vyhlášky.  

 

Tabulka č. 18: Výše příspěvku na péči 

Stupně závislosti do 18 let věku nad 18 let věku 

  I. stupeň (lehká závislost) 3 000 Kč měsíčně    800 Kč měsíčně 

 II. stupeň (středně těžká závislost) 6 000 Kč měsíčně 4 000 Kč měsíčně 

III. stupeň (těžká závislost) 9 000 Kč měsíčně 8 000 Kč měsíčně 

IV. stupeň (úplná závislost) 12 000 Kč měsíčně 12 000 Kč měsíčně 

Zdroj:  Zákon o sociálních službách  

 

Dotace ze státního rozpočtu se poskytují k financování běžných výdajů, které souvisejí 

s poskytováním základních činností sociálních služeb a zároveň jsou v souladu se 

zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. MPSV pravidelně 

vyhlašuje dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické 

osoby, které poskytují sociální služby. Dotační řízení MPSV se vyhlašuje v návaznosti  

na zákon o sociálních službách a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.  

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2014: 

 Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní  

či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními  

či regionálními potřebami.  

 Program podpory B – podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální 

charakter. 
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Dotace rozděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dle doporučení krajů.  Od roku 

2015 by mělo dojít k přechodu financování sociálních služeb ze státu na kraje. 

Ze státního rozpočtu jsou také hrazeny účelové dotace, např. z rozpočtu Úřadu vlády ČR – 

podpora terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách, Úřadu práce ČR a jiných 

ministerstev. 

 

Moravskoslezský kraj rovněž vyhlašuje dotační programy, které jsou zaměřeny například  

na podporu rozvoje sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí Moravskoslezského kraje 

(viz tabulková příloha č. 10 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 2014
23

), dále na zvýšení kvality sociálních služeb, 

podporu komunitní práce a zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených 

lokalitách MSK, podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality aj.  

 

Podpora rozvoje nových sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí je podmíněna mírou 

finanční spoluúčasti obce, a to ve stanovené výši: 

 pobytové sociální služby – min. ve výši 30 % oprávněné provozní ztráty
24

, 

 ambulantní služby – min. ve výši 25 % oprávněné provozní ztráty, 

 terénní služby – min. ve výši 20 % oprávněné provozní ztráty. 

Moravskoslezský kraj uzavřel v roce 2012 se statutárním městem Havířov smlouvu o podpoře 

služeb sociální prevence – azylových domů. Účelem smlouvy je zajistit financování 

vybraných druhů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v případě, že tyto nebudou 

zcela financovány z prostředků ze státního rozpočtu. Moravskoslezský kraj se zavázal v letech 

2013-2014 podpořit azylové domy z prostředků OP LZZ (individuální projekt kraje 

„Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“) částkou 20 091 700,- 

Kč. V letech 2015-2016 z rozpočtových prostředků kraje stejnou částkou, která je snížena  

o závazek obce, který činí maximálně 10 045 850,- Kč, a to formou účelové dotace určené  

do rozpočtu kraje. 

 

Dotace EU 

Statutární město Havířov ve spolupráci se Sociálními službami města Havířova realizuje 

v letech 2012-2015 projekt „Služby poradenského centra KHAMORO“ v celkové hodnotě  

cca 7,5 mil Kč. Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, 

Evropského sociálního fondu v ČR, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost, číslo oblasti podpory 4.3.2. – Podpora sociální integrace příslušníků 

romských lokalit. 

 

Finanční hospodaření města se řídí podle rozpočtu města na příslušný rok a rozpočtovým 

výhledem. Statutární město Havířov podporuje rozvoj a udržitelnost sociálních služeb 

prostřednictvím dotací z rozpočtu města (část rozpočtu – ostatní dotace a dary). Zastupitelstvo 

města Havířova usnesením č. 944/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 stanovilo „Zásady pro 

                                                           
23

 Dostupné na http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-

moravskoslezskem-kraji-na-leta-2010_2014-28853/. 
24

 Oprávněnou provozní ztrátou se rozumí podíl mezi celkovými rozpočtovými náklady dané sociální služby  

a rozpočtovými úhradami uživatelů včetně rozpočtovaných jiných zdrojů  vyjma dotací ze státního rozpočtu 

poskytnutých dle zákona o sociálních službách (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

v Moravskoslezském kraji na léta 2010-2014, s. 76) . 
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poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova“
25

, podle kterých jsou dotace 

poskytovány jiným žadatelům než příspěvkovým organizacím města. 

V sociální oblasti jsou podporovány služby sociální péče, služby sociální prevence a sociální 

poradenství.  

Dotace mohou být také poskytnuty na projekty týkající se podpory souvisejících aktivit: 

 podpora dobrovolnictví na území města Havířova,  

 volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním 

vyloučením, seniory a osoby se zdravotním postižením, 

 podpora celoroční činnosti svépomocných organizací, 

 rekondiční pobyty pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Město poskytuje dotace na projekty a činnost žadatelů rovněž ve sportovní, kulturní, 

školské oblasti, také v oblasti partnerských vztahů, bezpečnosti v silničním provozu, 

bezpečnosti a ochrany zdraví, prevence kriminality a protidrogové prevence zejména na: 

 podporu prevence kriminality a protidrogové prevence, 

 rizikové skupiny občanů a občany ohrožené sociálně patologickými jevy, 

 společensky nepřizpůsobivé občany a obecně na snižování kriminality ve městě. 

 

Příspěvkové organizace města SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových služeb (dále 

také SANTÉ), Domov seniorů Havířov (dále také DSH) a Sociální služby města Havířova 

(dále také SSmH) jsou financovány z rozpočtu města (část rozpočtu – příspěvky a dotace 

příspěvkovým organizacím).  

 

Z rozpočtu města jsou rovněž financovány sociální služby Armády spásy v České republice, 

z.s. (dále jen Armáda spásy) a činnost dobrovolnictví poskytovaná občanským sdružením 

ADRA. 

 

Dle „Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu města Havířova“ (schválených dne 18.9.2006 

usnesením ZMH, č. usn. 1333/27/ZM/06) může být na základě vlastní konkrétní potřeby 

vyhlášeno v daném roce výběrové řízení nebo soutěž  na  předložení  konkrétního projektu, 

zaměřeného na městem vyhlášené téma. 

 

V roce 2010 byl prováděn výzkum poskytovatelů sociálních služeb, kdy bylo dotazníkovým 

šetřením zjištěno, že město je zdrojem financí pro příspěvkové organizace města v celkové 

výši 42 %, pro ostatní neziskové organizace ve výši 4,5 %.
26

 

 

Přehled o výdajích na sociální oblast (služby) z rozpočtu statutárního města Havířova 

Neinvestiční výdaje města v oblasti sociální zahrnovaly v roce 2013: 

 příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím města ve výši 75 677 000,- Kč, 

 příspěvky a dotace neziskovým organizacím ve výši 3 622 000,- Kč, 

 výdaje na provoz a činnost klubů seniorů ve výši 1 826 000,- Kč, 

 výdaje na zajištění tuzemských i zahraničních rekreací pro seniory a osoby  

se zdravotním postižením 1 930 000,- Kč,  

 výdaje na zajištění „Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb“ ve výši 155 000,- Kč, 

 výdaje na zajištění akcí romského asistenta ve výši 10 000,- Kč, 

                                                           
25

 Dostupné na http://www.havirov-city.cz/dotace-osk/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-

havirova_cz.html. 
26

 Dostupné na http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/komunitni-plan/analyzy/analyzy-

2010_cz.html. 
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 výdaje na zajištění akcí, dárků OSPOD ve výši 29 000,- Kč. 

 

Investiční výdaje města v oblasti sociální zahrnovaly v roce 2013: 

 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových služeb ve výši 510 000,- Kč, 

 Sociální služby města Havířova ve výši 1 511 000,- Kč.  

 

Tabulka č. 19: Počet žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Havířova 

Rok Počet podaných 

žádostí 

Z toho finančně 

podpořených 

Celková výše dotace 

2011 46 34 4 794 000  Kč 

2012 47 34 2 663 000 Kč 

2013 41 38 3 340 000 Kč 

 

V roce 2013 bylo na projekty v oblasti protidrogové a prevence kriminality vynaloženo 

z rozpočtu města celkem 229 998,- Kč. Město také realizovalo projekt pod názvem „Sociálně 

psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, který byl financován z rozpočtu Ministerstva 

vnitra ČR, kdy spoluúčast města činila 24 800,- Kč a projekt „Poradenské centrum 

KHAMORO - bezpečné pracoviště“ se spoluúčastí města ve výši 6 630,- Kč.  

  

V roce 2013 byly porovnávány roční náklady z rozpočtu města vztahujících se k činnosti dětí 

a seniorů, viz následující tabulka. 

 

Tabulka č. 20: Analýza ročních nákladů na seniory a děti 

Subjekt/organizace 

 

Děti Senioři 

Odbor sociálních věcí 1 744 100 2 680 700  

SANTÉ–centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 47 977 0  

Sociální služby města Havířova 20 200 114 488  

Domov seniorů Havířov 0 6 550  

Odbor školství a kultury 20 807 638 73 120  

Městská knihovna Havířov 149 404 0  

Městské kulturní středisko Havířov 7 828 772 3 629 995  

Správa sportovních a rekreačních středisek Havířov 2 595 000 0  

Asterix–rekondičně ozdravné pobyty dětí v tuzemsku, Chorvatsku 535 814 0  

Celkem Kč 33 728 905   6 504 853  

 

Kvalitní a dostupná síť sociálních služeb je závislá na systému financování, proto určení 

dotací a její výše by mělo být v souladu se zpracovaným komunitním plánem rozvoje 

sociálních služeb, který je výsledkem aktuálně zjištěných potřeb občanů. 

 

 

3. 1 Finanční analýza sociálních služeb 
 

Cílem finanční analýzy sociálních služeb bylo popsat nezávislou výzkumnou agenturou 

situaci v oblasti financování sociálních služeb v Havířově. Souhrnné údaje k sociálním 

službám, týkající se finanční nákladovosti a efektivity, jsou tříděné dle forem a druhů 
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poskytování sociálních služeb. Mimo souhrnných údajů jsou v analýze porovnávány údaje  

i za jednotlivé sociální služby. O celkové Analýze sociálních služeb bude více hovořeno 

v kapitole 4.2. 

 

Shrnutí výsledků finanční analýzy: 

Formy sociálních služeb: pobytová, ambulantní, terénní, ambulantní a terénní 

 Průměrné náklady za službu: náklady na pobytové služby jsou výrazně vyšší než 

na ostatní formy služeb a za celé sledované období mají vzrůstající tendenci.  

 

Graf č. 5: Průměrné náklady dle forem služeb 
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 Zdroj: Analýza sociálních služeb v Havířově se zaměřením na finanční nákladovost,     

 efektivitu a dostupnost služeb, Sociotrendy, 2013 

 

 Průměrné náklady na jednoho uživatele za rok, které označují cenu poskytované 

služby, jsou poměrně stabilní ve srovnání s předchozími roky u služeb 

pobytových, terénních, terénních a ambulantních. Nejvyšší průměrné náklady 

vykazují služby pobytové. 

 

 Průměrné náklady na jeden úvazek v přímé i nepřímé péči, 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 je u všech forem služeb 

srovnatelný, nejnižších hodnot dosahují služby terénní formy. 

 

 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech bez investic uvádí, 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. 

 

 Porovnání struktury celkových nákladů služeb (porovnávání podílů osobních  

a provozních nákladů): u většiny pobytových služeb tvoří osobní náklady nejvyšší 

podíl z celkových nákladů těchto služeb. Celkové náklady pobytových služeb 
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meziročně vzrůstají, vzrůstají jak osobní tak provozní náklady. Podíl osobních nákladů 

na celkových nákladech ambulantních služeb je vyšší než u pobytových služeb.  

U všech sledovaných ambulantních služeb tvoří nadpoloviční podíl nákladů. Osobní 

náklady výrazně převyšují provozní náklady. Podíl osobních nákladů terénních služeb 

je nejvyšší v porovnání s ostatními formami služeb. U všech služeb překračuje tři 

čtvrtiny celkových nákladů. Celkové náklady vložené do terénních služeb mírně 

rostou. Nárůst je ale způsoben růstem provozních nákladů, výše osobních nákladů 

stagnuje. Celkové náklady skupiny terénních a ambulantních služeb v průběhu 

sledovaného období klesají. Pokles je způsoben poklesem provozních nákladů, osobní 

náklady meziročně vzrůstají. 

 

Druhy sociálních služeb: sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence 

 Průměrné náklady za službu: nejvyšší jsou průměrné náklady u služeb sociální 

péče.  

 

Graf. č. 6: Průměrné náklady dle druhů služeb 
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 Zdroj: Analýza sociálních služeb v Havířově se zaměřením na finanční nákladovost,  

 efektivitu a dostupnost služeb, Sociotrendy, 2013 

 

 Průměrné náklady na jednoho uživatele za rok: nejnižší průměrné náklady jsou  

u služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence, u služeb sociální péče 

náklady ve sledovaném období rostly. 

 

 Průměrné náklady na jeden úvazek v přímé i nepřímé péči: nejvyšší hodnoty 

vykazují služby sociální péče a nejnižší služby sociální prevence. 

 

Analýza je také zaměřena na finanční efektivitu služeb. Efektivita vyjadřuje účinnost, míru 

získaného užitku s ohledem na vložené finanční zdroje. Analýza se zabývá finanční 

efektivitou, která je měřitelná. Ukazatelé finanční efektivity služeb vyjadřují poměr mezi 

jednotlivými druhy výnosů a nákladů a vypovídají o míře zhodnocení vložených nákladů.  

Finanční efektivita služeb neposuzuje celospolečenskou potřebu sociálních služeb. 
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Formy sociálních služeb: pobytová, ambulantní, terénní, ambulantní a terénní 

 Celková míra efektivity služeb: 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. U všech forem služeb jsou 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
27

. 

 Efektivita vložených osobních nákladů služeb 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.
 
 

 

Druhy sociálních služeb: sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence 

 Celková míra efektivity služeb: nejvyšší efektivitu služeb vykazují služby 

poradenství, nejnižší vykazují služby sociální prevence. 

 Efektivita vložených osobních nákladů služeb: nejvyšší průměrnou efektivitu 

vložených osobních nákladů vykazují služby sociální péče, efektivita druhých 

dvou služeb je srovnatelná. 

 

V rámci analýzy bylo rovněž zjišťováno průměrné procentuální zastoupení uživatelů služeb 

v Havířově dle forem služeb. Dle odpovědí poskytovatelů je odhadem z celkového počtu 

uživatelů 82,8 % uživatelů z Havířova (u ambulantních služeb 89,1 %, terénních služeb  

82,7 %, ambulantních a terénních 90,4 %), zbylý podíl tvoří uživatelé, kteří z Havířova 

nepocházejí. Pobytové služby mají odhadem více než třetinu klientů (34,9 %) nepocházejících 

z Havířova. Celkově nejvíce klientů pochází z části města Šumbarku, Město a Podlesí.  

S ohledem na počet uživatelů nejsou sociální služby systematicky poskytovány duplicitně. 

V některých částech města se však mohou překrývat. 

                                                           
27

 Ukazatel celkové efektivity u žádné ze služeb 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. 
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4  POTŘEBNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Sociální služby jsou tu proto, aby uspokojovaly rozmanité a reálné potřeby osob, které  

se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami  

a prostřednictvím běžných zdrojů pomoci. Jsou poskytovány jak organizacemi 

veřejnoprávními, soukromými neziskovými i ziskovými, také neformálně, a to rodinou, 

přáteli či neplacenými dobrovolníky. Nezbytné či žádoucí sociální služby jsou tedy takové, 

které vznikly na základě reálně zjištěných potřeb výše uvedených osob a závisí na situaci,  

ve které se člověk zrovna nachází. Uspokojování potřeb lidí a vytváření podmínek pro rozvoj 

sociální péče je nelehkou úlohou obce v samostatné působnosti, která je vymezena zákonem  

o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rovněž zákon o sociálních službách 

obcím ukládá, mimo jiné, zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo 

skupinám osob na svém území, zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech 

poskytování sociálních služeb na svém území, spolupracovat s dalšími obcemi, kraji  

a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, spolupracovat s krajem 

při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.  

Obce by měly především dbát na to, aby poskytované sociální služby byly pro občany 

dostupné, efektivní, návazné a kvalitní. Úroveň kvality sociálních služeb je posuzována dle 

standardů kvality sociálních služeb, které jsou ukotveny v prováděcí vyhlášce.  

 

4.1 Zdroje pro plánování sociálních služeb 
 

 sociodemografické údaje, místní podmínky a specifika, popis současného stavu, 

 statistická data, prognózy, 

 SWOT analýzy, 

 analýza sociálních služeb, 

 analýza sociálních rizik, 

 data a dosavadní zkušenosti poskytovatelů sociálních služeb, 

 metodiky. 

 

 

4.2  Analýzy sociálních rizik a sociálních služeb 
 

Pro tvorbu komunitního plánu bylo nutné provést aktuální analýzy, které by popsaly situaci 

v oblasti poskytování sociálních služeb a byly rovněž zaměřeny na sociální rizika ve městě. 

Z tohoto důvodu byla dne 18.3.2013 vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná 

v poptávkovém řízení VZ/06/OSV/13 – „Analýzy ke Komunitnímu plánu sociálních služeb  

a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“. Na základě 

průzkumu trhu bylo osloveno pět firem. Dne 8.4.2013 bylo rozhodnuto zadat veřejnou 

zakázku výzkumné agentuře Sociotrendy s.r.o., která se zavázala zhotovit: 

 

1. „Analýzu sociálních služeb“ zaměřenou na poskytované sociální služby ve městě 

Havířově: finanční nákladovost, efektivita, dostupnost, zjištění bariér, provedení 

prostorových analýz se zjištěním oblastí s nedostatečným pokrytím sociálních 

služeb a naopak oblastí s překrýváním služeb. 
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2. „Analýzu sociálních rizik“ s ohledem na změny ve společnosti, sociodemografické 

procesy a trendy vývoje do budoucna. 

 

Metodika a časový harmonogram výzkumu 

 

Metodika výzkumu 

 

Analýza sekundárních dat: z dostupných statistických údajů (statistického úřadu, údaje  

od zadavatele, úřadu práce, OSSZ apod.). Následné analyzování sociodemografických údajů 

dle požadavků zadavatele. 

 

Finanční analýza sociálních služeb – finanční nákladovost: 

a) souhrnně za jednotlivé formy sociálních služeb zpracování analýzy celkových nákladů,  

b) souhrnně za služby poradenství, sociální péče a sociální prevence zpracování analýzy 

 celkových nákladů jednotlivých druhů služeb, 

c) pro jednotlivé služby zpracování a porovnávaní nákladů v členění dle druhů: personální 

     náklady, správní režie, náklady na opravy, odpisy, nájmy. 

 

Kvantitativní metodika – sběr primárních údajů: 

a) Analýza sociálních služeb 

V rámci terénního výzkumu proběhla příprava a realizace kvantitativního výzkumného 

šetření – dotazování poskytovatelů s využitím dotazníků v elektronické podobě. Dotazník 

byl schválen zadavatelem. Osloveni byli všichni poskytovatelé města Havířov. 

Poskytovatelé byli řazeni dle jednotlivých typů sociálních služeb.  

b) Analýza sociálních rizik  

Mezi obyvateli města Havířov bylo provedeno kvantitativní výzkumné šetření – 

dotazování s využitím dotazníků v listinné podobě. Bylo provedeno reprezentativní 

výběrové šetření, přičemž výběrový soubor byl sestaven na základě provedené 

sociodemografické analýzy. Dotazník byl rovněž schválen zadavatelem. Terénní šetření 

bylo provedeno prostřednictvím tazatelské sítě. 

 

Harmonogram výzkumného projektu 

Harmonogram výzkumného projektu byl členěn do tří etap. 

 

I. etapa projektu: 

 úvodní setkání se zadavatelem (duben 2013), 

 analýza sociodemografických údajů pro město Havířov (květen, červen 2013), 

 Desk Research
28

 – analýza dostupných materiálů pro město Havířov (květen, červen 

2013), 

 příprava výzkumů a adekvátních měřících nástrojů – analýza sociálních služeb, 

analýza sociálních rizik na reprezentativním výzkumném souboru populace Havířova 

(květen, červen 2013), 

 prezentace dílčích výsledků (červen 2013).  

                                                           
28

 Desk research, neboli „výzkum od stolu”, znamená vyhledání, sesbírání, zpracování a vyhodnocení již 

existujících dat. 
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II. etapa projektu: 

 terénní kvantitativní šetření zaměřené na analýzu sociálních služeb v Havířově  

– výzkum poskytovatelů služeb – komunikace s poskytovateli dle členění 

registrovaných sociálních služeb, sběr dat a průběžná kontrola sběru dat (červen, 

červenec 2013), 

 terénní kvantitativní šetření zaměřené na analýzu sociálních rizik – výzkum obyvatel 

města Havířova – sběr dat a průběžná kontrola sběru dat (červen, červenec 2013), 

 komunikace se zadavatelem, prezentace průběžných výsledků (srpen 2013). 

III. etapa projektu: 

 zpracování výzkumných závěrečných zpráv (září 2013), 

 připomínkování ze strany zadavatele (září 2013), 

 zapracování připomínek (září 2013), 

 předání díla (30.9.2013). 

 

Výstupy a závěry z Analýzy sociálních služeb 

 

Výzkumného šetření se zúčastnilo 37 sociálních služeb. V době probíhajících analýz bylo 

registrováno celkem 39 sociálních služeb, poskytujících služby v Havířově, tzn., že pouze 2 

registrované služby, a to pečovatelská služba a odlehčovací služby poskytované Komplexní 

domácí péčí Hestia s. r. o., se do předmětného výzkumu odmítly zapojit. Vzhledem k tomu,  

že se nepodařilo získat potřebná data, není tato organizace v analýze zohledněna.  

Na výzkumném šetření se podíleli tito poskytovatelé sociálních služeb: Sociální služby města 

Havířova, SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Domov seniorů 

Havířov, Slezská diakonie, Armáda spásy v České republice, z.s, ZIP Zábava Informace 

Poradenství a pomoc a Občanské sdružení Heřmánek.  

 

Analýza sociálních služeb v úvodu popisuje situaci v oblasti poskytování sociálních služeb  

ve městě  Havířově, především členění služeb dle druhu služby a dle formy poskytování. 

Další kapitola se zabývá finanční nákladovostí, tzn. průměrnými náklady za službu, 

průměrnými náklady na uživatele služby, cenou služby, průměrnými náklady na jeden úvazek 

v přímé i nepřímé péči, podílem osobních nákladů na celkových nákladech bez investic  

a porovnáváním podílů osobních nákladů, provozních nákladů a investičních výdajů – viz 

předchozí kapitola „Finanční analýza sociálních služeb“.  

 

Dále se zabývá dalším důležitým tématem, kterým je dostupnost, bariéry a oblasti pokrytí 

sociálními službami, které jsou uvedeny v kartodiagramech.  

Poskytovateli sociálních služeb je nejlépe vnímaná dopravní dostupnost, časová dostupnost, 

finanční dostupnost a dostupnost v podobě informačních materiálů. Nejhůře jsou vnímané 

architektonické bariéry.  

 

V analýze je věnován velký prostor cílovým skupinám. Sociální služby jsou nejvíce zaměřeny 

na cílovou skupinu senioři, rodiny s dětmi a osoby se zdravotním postižením. 

V kapitole typy sociálních služeb a jejich kapacita, specifika v poskytování a chybějící články 

péče se uvádí, že současná kapacita služeb je z pohledu poskytovatelů dostačující. Necelá 

desetina poskytovatelů ji za dostatečnou nepovažuje, proto by potřebovala své služby rozšířit. 

 

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 
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pro takové osoby, které jsou nesamostatné, psychicky a mentálně nemocné. Tito jedinci 

nejsou přijímáni do nemocnice, ani nejsou cílovou skupinou azylového domu. U osob 

závislých na návykových látkách chybí služby návazné pomoci (adiktologická poradna, 

dětský psychiatr apod.). 

 

Poslední kapitola se zaobírá problémy, s nimiž se poskytovatelé potýkají. Byly nejčastěji 

specifikovány problémy finanční, materiální, personální aj. Nejdůležitější okolností, která by 

umožnila v poskytování služeb zlepšení, je dlouhodobé financování sociálních služeb, 

zjednodušení podmínek při získávání dotací a grantů, ochota ke sponzorování sociálních 

služeb a další. Velké finanční problémy uváděly azylové domy, noclehárna, velké materiální 

problémy uváděly denní stacionáře, nízkoprahové denní centrum a pečovatelská služba.  

V současnosti více než třetina služeb spolupracuje s dobrovolníky. Další okolností ovlivňující 

poskytování sociální služby jsou prostory. Převážná část používá prostory pronajaté, někteří 

poskytovatelé mají vlastní prostory, jiní uvedli, že se jedná o majetek zřizovatele.  

Dle poskytovatelů sociálních služeb má pozitivní vliv na poskytování sociální služby: 

odbornost personálu, systém kvality sociálních služeb, vzdělávání pracovníků, možnost 

výměny zkušeností mezi poskytovateli, komunitní plánování na úrovni obcí aj. Negativní vliv 

na poskytování sociálních služeb má špatné propojení komunitního plánu s financováním 

služeb na území města, nedostatečné finanční ohodnocení pracovníků, vysoké nároky  

na administraci služeb, financování sociálních služeb, chybějící prostory pro rozvoj služeb, 

nízká společenská prestiž aj. 

 

Výstupy a závěry z Analýzy sociálních rizik 

 

Analýza sociálních rizik poskytuje podklady orientované na sociální rizika zohledňující 

změny ve společnosti a zmapování sociodemografických procesů založených na 

charakteristikách vývoje počtu obyvatel. Součástí analýzy je přehled struktury obyvatelstva, 

migrace, prognózy populačního vývoje i vývoje vybraných ekonomických procesů. V rámci 

analýzy byla vyhledávána nová sociální rizika, tedy situace, v nichž jedinci zažívají ztrátu 

sociálních jistot.  

Analýza je postavena na výsledcích výzkumu vycházejícího z dotazníkového šetření 

provedeného v červenci a srpnu 2013. Výzkumný soubor tvořil 552 obyvatel hlášených 

s trvalým pobytem ve městě Havířově minimálně tři roky.  

Výzkumnou agenturou byly zjišťovány postoje obyvatel k novým sociálním rizikům  

a k vybraným cílovým skupinám obyvatel v Havířově. 

 

Občané města Havířova jako velký problém a největší možné sociální riziko vnímají 

problematiku týrání, zneužívání, násilí a agresivitu ve vztazích, dále užívání návykových 

látek, skupiny nepřizpůsobivé a vyloučené, vysokou kriminalitu, výpadek jednoho příjmu 

v rodině aj.  

 

Rovněž z analýzy vyplynulo ohrožení rodin s dětmi s jedním rodičem. Ohrožení je dáno 

faktem, že se stále snižuje příjem na domácnost, jehož důsledkem bývá náhlý pokles 

finančních prostředků v rámci rodiny. 

 

Potenciálním sociálním rizikem pro rodinu je rovněž starost o závislou osobu. Necelá třetina 

dotázaných uvedla, že by závislou osobu blízkou zabezpečila ve vlastním bytě za pomoci 

členů rodiny.  
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Nejohroženějšími sociálními skupinami byly občany města identifikovány osoby nemocné, 

osoby s psychiatrickým onemocněním a osoby se zdravotním postižením, poté zadlužené 

domácnosti, lidé bez stálého zaměstnání, senioři, rodiče samoživitelé, rodiny s malými dětmi 

a další.  

Občané se vyjadřovali k celkové životní spokojenosti. Dle výzkumného šetření jsou muži  

o něco mírně spokojenější než ženy. 

Rovněž byli dotázáni, na koho by se obrátili v případě pomoci vyhledání sociálních služby. 

Nejčastějšími odpověďmi bylo, že by se obrátili na úředníka magistrátu nebo by pomoc 

vyhledali na webových stránkách města.  

 

Nejvíce je občanům města známá pečovatelská služba, domov pro seniory a sociální 

poradenství, ostatní služby byly pod hranicí 10 %.  

 

Rovněž informovanost o komunitním plánování je dle analýzy nízká, necelé tři čtvrtiny  

se s tímto tématem nesetkaly. Dle jiného výzkumu názoru veřejnosti z roku 2010 byly 

zjištěny v pořadí od nejvíce preferované tyto způsoby informování: Radniční listy, webové 

stránky města, letáky ve schránkách, informace od lékařů, katalog poskytovatelů, akce  

pro veřejnost, informace na tabulích města, informace v MHD, informace ve školách, 

přednášky o sociálních službách. 

 

V rámci výzkumu byly analyzovány počty osob podle pohlaví a ve věkových skupinách, 

kdy z analýzy vyplynulo, že je nutné mít připravena pobytová zařízení pro ženy nad 65 

let v situaci jejich potenciální nesoběstačnosti. 

 

Občané města se vyjadřovali k možnosti řešit případný svůj zdravotní stav. Větší 

polovina dotázaných, tj. 65,3 % upřednostňuje domácí péči. Pobytová zařízení pouze  

17,2 % z celkového počtu dotázaných a 10,7 % dům s pečovatelskou službou.  

 

Analýzy sociálních služeb a sociálních rizik jsou dostupné na webových stránkách města: 

http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/komunitni-plan.html. 

 

Výsledky obou analýz a SWOT analýz, které argumentují potřebnost služby, jsou propojeny 

s konkrétními cíli a opatřeními. 
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5  CÍLE A OPATŘENÍ 
 

5.1 Společné (průřezové) cíle a opatření 
 

Výčet cílů a opatření obsahují přesahová témata napříč více cílovými skupinami: 

Cíl 1 Plánování sociálních služeb 

Opatření 1.1 Zachování procesu komunitního plánování  

Cíl 2 Financování sociálních služeb 

Opatření 2.1 Pravidelné vykazování dat o poskytovaných sociálních službách včetně 

jejich financování 

Opatření 2.2 Podpora efektivního financování sociálních služeb z rozpočtu města 

Cíl 3 Informovanost o sociálních službách 

Opatření 3.1 Zajištění propagace a nabídky služeb mezi veřejností 

Cíl 4 Podpora dobrovolnictví ve městě 

Opatření 4.1 Podpora dobrovolnických programů 

Cíl 5 Podpora pronájmu nebytových prostor  

Opatření 5.1 Podpora organizacím prostřednictvím pronájmu nebytových prostor 

Cíl 6 Podpora sociálního a prostupného bydlení 

Opatření 6.1 Podpora sociálního bydlení 

Opatření 6.2 Podpora prostupného bydlení 

 

 

5.1.1 Popis cílů a opatření 

 

Cíl 1: Plánování sociálních služeb 

 

Opatření 1.1 Zachování procesu komunitního plánování 

Popis opatření Zachování procesu komunitního plánování je důležité z hlediska 

udržení a rozvoje sociálních služeb na území města Havířova.  

Proces komunitního plánování má funkční organizační strukturu, která 

je tvořena cca šedesáti členy v pěti pracovních skupinách a Komisí pro 

plánování sociálních služeb, jako poradním orgánem rady, na kterou 

byla delegována řídící funkce ve vztahu k procesům komunitního 

plánování sociálních služeb. Plánování sociálních služeb se zabývá 

věcmi veřejnými, proto také ovlivňuje kvalitu života občanů města 

Havířova a zdůrazňuje význam místní samosprávy. 

Realizátoři statutární město Havířov, Komise RMH pro plánování sociálních 

služeb, manažer sociálních služeb, pracovní skupiny komunitního 

plánování včetně jejich vedoucích. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

2014: 226 000,- Kč 

2015: 250 000,- Kč  

2016: 450 000,- Kč (navýšení z důvodu tisku katalogů) 

2017: 500 000,- Kč (navýšení z důvodu aktuálních analýz potřeb) 

Předpokládané náklady jsou na pořádání „Veletrhu poskytovatelů 

sociálních služeb“ – v roce 2015, 2016, tisky materiálů (katalog aj.), 

zajištění procesu (Dohody o provedení práce vedoucích PS, 
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občerstvení, materiál), analýzy potřeb v rámci přípravy dalšího 

návazného komunitního plánu.  

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, v případě vyhlášení výzev na jednotlivé 

aktivity: MSK, Nadace OKD, SF EU 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet PS: 5 

počet členů PS: cca 60 

počet setkání PS: 20 

 

Cíl 2: Financování sociálních služeb 

 

Opatření 2.1 Pravidelné vykazování dat o poskytovaných sociálních službách 

včetně jejich financování 

Popis opatření Poskytovatelé sociálních služeb budou jednou ročně vyzváni 

k vykazování dat o poskytovaných sociálních službách. Z důvodu 

efektivity, hospodárnosti a podpory financování sociálních služeb  

ve městě, je nutné provádět finanční analýzu sociálních služeb: 

sumarizace zdrojů financování, finanční nákladovosti sociálních služeb 

a další. Rovněž změny v poskytování sociálních služeb budou 

poskytovatelé oznamovat manažeru sociálních služeb. Data pro 

finanční analýzu budou podkladem pro návazný komunitní plán. 

Realizátoři statutární město Havířov, poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

0 Kč 

Předpokládané 

zdroje 

nerelevantní  

Kritéria 

naplňování cíle/rok 
finanční analýza sociálních služeb 

 

Opatření 2.2 Podpora efektivního financování sociálních služeb z rozpočtu 

města 

Popis opatření Kvalitní, dostupná a efektivní síť sociálních služeb je závislá na celém 

systému financování, které bývá vícezdrojové. Opatření se týká 

především financování sociálních služeb z rozpočtu města, kdy určení 

dotací a její výše by mělo být v souladu se zpracovaným komunitním 

plánem rozvoje sociálních služeb, který je výsledkem aktuálně 

zjištěných potřeb občanů. 

Je nezbytné zajistit, aby financování sociálních služeb bylo v souladu 

s komunitním plánem a tento fakt byl zahrnut v „Zásadách pro 

poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova“. Při 

udělování dotací a její výše jednotlivým sociálním službám mělo by se 

vycházet z jednotlivých cílů a opatření, tzn. podporovat stávající 

sociální služby, rozvojové a nové sociální služby, jejichž rozvoj  

a vznik je uveden v komunitním plánu a také podporovat související 

aktivity. Je tedy nutné zajistit provázanost rozhodování o finančních 

prostředcích na zajištění sociálních služeb s procesy plánování. 

Realizátoři statutární město Havířov, poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládaná  
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výše finančních 

nákladů/rok 

0 Kč 

Předpokládané 

zdroje 

nerelevantní 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet podpořených sociálních služeb a návazných aktivit v rámci 

dotačního systému města  

 

Cíl 3: Informovanost o sociálních službách 

 

Opatření 3.1 Zajištění propagace a nabídky služeb mezi veřejností 

Popis opatření Pořádání Veletrhů poskytovatelů sociálních služeb. 

Zajištění propagace nabídky sociálních služeb prostřednictvím 

katalogu sociálních služeb, letáků aj.  

Zpřehlednění webových stránek města k vyhledání nabídky 

k sociálním službám, aktualizace webových stránek poskytovatelů 

sociálních služeb.  

Průběžné informace k sociálním službám v Radničních listech. 

Podpora pořádání seminářů, workshopů, besed pro odbornou i laickou 

veřejnost aj.  

Propagace a medializace služeb prostřednictvím médií. 

Pořádání tzv. „Dnů otevřených dveří“ (Týden sociálních služeb). 

Spolupráce mezi resorty zdravotnictví, školství. 

Spolupráce s obcemi v rámci ORP Havířov. 

Realizátoři NNO, PO, statutární město Havířov 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb: 180 000,- Kč 

Tisk katalogu sociálních služeb, letáků:  200 000,- Kč 

Ostatní nerelevantní. 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, v případě vyhlášení výzev: MSK, Nadace 

OKD, SF EU  

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet vydaných propagačních materiálů 

počet setkání (resortních, meziresortních, s obcemi v ORP) 

počet akcí (Veletrh poskytovatelů sociálních služeb aj.) 

 

Cíl 4: Podpora dobrovolnictví ve městě 

 

Opatření 4.1 Podpora dobrovolnických programů  

Popis opatření Dobrovolníci jsou vysílání do sociálních a zdravotnických organizací 

ve městě, kde slouží jako společníci klientů, vyplňují jejich volný čas – 

povídající si, předčítají, hrají společenské hry, chodí na procházky, 

účastní se společných akcí. Dobrovolníci působí také v sociálním 

šatníku pro osoby sociálně znevýhodněné. Dobrovolnictví u seniorů 

v domácnostech je dlouhodobým záměrem ADRY. 

ADRA má v plánu v roce 2014 zapojit 135 dobrovolníků. 

Realizátoři Dobrovolnické centrum ADRA, další dobrovolnické organizace 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

600 000,- Kč 

(dlouhodobý trend nákladů je 4 500 Kč/dobrovolník/rok) 
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Předpokládané 

finanční zdroje 

statutární město Havířov, sponzoři, nadace, MV, MZ, MPSV, tržby 

z charitativního obchodu 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet organizací 

počet dobrovolníků v zařízeních 

počet odpracovaných dobrovolnických hodin a návštěv 

 

Cíl 5: Podpora pronájmu nebytových prostor  

 

Opatření 5.1 Podpora organizacím prostřednictvím pronájmu nebytových  

prostor 

Popis opatření Podpora organizacím, které poskytují sociální služby a návazné 

aktivity občanům města Havířova, a to prostřednictvím pronájmu 

uvolněných nebytových prostor či objektů ve vlastnictví města,  

za přijatelné nájemné. Výše pronájmu nebytových prostor je okolností 

ovlivňující poskytování sociální služby. 

Podpora pronájmu nebytových prostor rovněž prostřednictvím jiných 

vlastníků bytového fondu. 

Realizátoři statutární město Havířov, vlastníci bytového fondu 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

nelze vyčíslit 

Předpokládané 

finanční zdroje 

nerelevantní 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet podpořených žádostí o nebytové prostory 

 

Cíl 6: Podpora sociálního a prostupného bydlení 

 

Opatření 6.1 Podpora sociálního bydlení 

Popis opatření Sociální bydlení – v současné době není tento pojem definován. 

Představuje obecný termín pro bydlení osob, které se ocitly 

v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny zajistit si bydlení 

vlastními silami. Cílem je motivovat osoby k řešení vzniklé situace 

vlastními silami, aby dosáhly standardního bydlení. 

Vzhledem k situaci, že ve městě chybí sociální bydlení, dochází ke 

kumulaci lidí na ubytovnách, na kterých je problémové složení lidí.  

Rovněž chybí levné bydlení pro osamocené seniory s nízkými příjmy, 

rodiny s dětmi apod.  

Dle analýzy sociálních rizik bylo zjištěno, že ohrožené jsou především 

rodiny s jedním rodičem a dětmi. Ohrožení je dáno faktem, že se  

snižuje příjem na domácnost, jehož důsledkem bývá náhlý pokles 

finančních prostředků v rámci rodiny a finanční situace může hraničit 

s chudobou. 

Tato podpora bydlení se týká především osob a rodin v hmotné nouzi, 

v nepříznivé sociální situaci a ohrožených sociálním vyloučením. 

Realizátoři statutární město Havířov, vlastníci bytového fondu, poskytovatelé 

sociálních služeb 
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Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

nelze vyčíslit 

Předpokládané 

finanční zdroje 

nerelevantní 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet bytů v rámci programu sociálního bydlení 

Opatření 6.2 Podpora prostupného bydlení 

Popis opatření Podpora komplexního systému prostupného bydlení spočívá  

 v zajištění a udržení podporovaného (prostupného) bydlení 

navazující na azylové domy, 

 v zajištění a udržení podporovaného (prostupného) bydlení pro 

osoby ubytované na ubytovnách, ohrožené sociálním 

vyloučením. 

Podpora organizacím a jiným sdružením provozující již podporované 

či prostupné bydlení. 

Prostupné bydlení – tento systém umožňuje aktivně a cíleně pracovat 

s nájemníky s ohledem na jejich schopnosti řádně obývat pronajímané 

byty a na jejich finanční možnosti si takového bydlení dlouhodobě 

udržet. Zabraňuje sociálnímu vyloučení určitých skupin obyvatelstva  

a umožňuje návrat k integraci. 

Vymezení cílové skupiny: 

 jednotlivci a rodiny s dětmi, pro něž je nabízené bydlení  

za tržních podmínek nedostupné vzhledem k nedostatečné 

kompetenci udržet si dlouhodobé nájemní bydlení 

 jednotlivci a rodiny s dětmi procházející službami typu: 

azylové domy, noclehárny, služby následné péče   

 jednotlivci a rodiny s dětmi ubytovanými v ubytovacích 

zařízeních na území města 

 osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí 

školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, 

které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo 

ochranné léčby. 

Specifické cíle: 

 motivovat jednotlivce a rodiny s dětmi k řešení problémů 

vlastními prostředky, 

 motivovat jednotlivce a rodiny s dětmi udržet si dlouhodobé 

nájemní bydlení, 

 zajistit přechod do dlouhodobého nájemního bydlení bez 

dalších sociálních služeb. 

Realizátoři statutární město Havířov, vlastníci bytového fondu, poskytovatelé 

sociálních služeb, občanské sdružení Šumbarák 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

nelze vyčíslit 

Předpokládané 

finanční zdroje 

nerelevantní 
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Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet bytů s programem prostupného bydlení 

 

 

5.2 Cíle a opatření jednotlivých cílových skupin 
 

Cíle v jednotlivých cílových skupinách (Děti, mládež a rodina; Občané se zdravotním 

postižením;  Senioři; Občané ohroženi drogou; Občané v přechodné krizi a etnické menšiny) 

jsou řazeny dle následující struktury: 

Cíl 1: Podpora stávajících sociálních služeb (dle zákona o sociálních službách) 

Cíl 2: Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb (dle zákona o sociálních službách) 

Cíl 3:  Vznik nových sociálních služeb (dle zákona o sociálních službách) 

Cíl 4: Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

 

Opatření jsou stanovena pro naplnění jednotlivých cílů. Tato struktura napomůže k lepší 

přehlednosti a následné evaluaci komunitního plánu. Stávající sociální služby jsou 

podporovány z důvodu zachování již existující a funkční sítě sociálních služeb. Rozvoj 

stávajících sociálních služeb a vznik nových sociálních služeb je deklarován na základě 

zjištěných potřeb. V případě finanční spoluúčasti města, je nutné rozvoj služeb projednat  

se zadavatelem. 

Související aktivity, které doplňují síť sociálních služeb, by měly být rovněž podporovány, 

jelikož jsou nedílnou součástí podpory osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.  

 

Prioritou je podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, které 

napomáhají k zachování života člověka v jeho přirozeném prostředí. 

Tato priorita je naplňována prostřednictvím uvedených cílů a opatření v rámci jednotlivých 

cílových skupin. Terénní a ambulantní služby jsou vhodnější a ekonomičtější variantou než 

služby pobytové. Cílem je zachování většího počtu osob v přirozeném prostředí na základě 

dostatečné nabídky služeb a snížení poptávky po pobytových sociálních službách. 

Jak již v předchozí kapitole bylo uvedeno, občané města Havířova se vyjadřovali k možnosti 

řešit případný svůj zdravotní stav, kdy více jak polovina občanů upřednostňuje domácí péči, 

necelá pětina pobytová zařízení a desetina z celkového počtu by chtěla bydlet v domě 

s pečovatelskou službou.  

 

Podpora pobytových zařízení je však rovněž důležitá z hlediska zajištění odpovídajících 

služeb pobytového charakteru v závislosti na situaci konkrétního člověka. 

Pobytová zařízení pro osoby se zdravotním postižením musí být v souladu s koncepcí kvality 

sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních 

služeb), aby tito lidé nebyli segregování ve velkém zařízení či domově, ale měli možnost žít 

v menších domech či bytech v běžné zástavbě, a tím nebyli vyloučeni z přirozených 

sociálních vazeb. Je třeba zdůraznit, že je v Havířově dostupná síť terénních a ambulantních 

služeb, ale také je stále velká poptávka po zařízeních pobytových a podpora těchto zařízení 

řeší uspokojování většího počtu zájemců. 
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5.2.1  DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 

 

Seznam členů pracovní skupiny 

 

vedoucí pracovní skupiny:  

Roman Želonka, o. s.  ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc 

členové: 

Ing. Libuše Roseová – Armáda spásy, Komunitní centrum (zástupce vedoucího pracovní 

skupiny) 

Mgr. Ivana Petřeková – Sociální služby města Havířova, Poradna pro rodinu, manželství  

a mezilidské vztahy   

Bc. Lenka Honsárková, DiS. – Slezská diakonie, Poradna pro rodinu 

Mgr. Michaela Ohřálová, DiS. – Slezská diakonie, Intervenční centrum 

Ing., Mgr. Jindřich Honěk – Církevní středisko volného času sv. Jana Bosca 

Renáta Bajgerová – Mateřské a rodinné centrum Sluníčko 

Mgr. Simona Šostá-Skovajsová – Dětské centrum Čtyřlístek 

Bc. Lenka Hakalová – Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí 

 

Tabulka č. 21: Přehled organizací poskytující služby pro cílovou skupinu „děti, mládež  

a rodina“ 

Název organizace, služby                            Cílová skupina Kapacita  

(okamžitá u terénních  

a ambulantních služeb,  

počet míst  

u pobytových služeb) 

 Sociální služby města Havířova 

 Poradna pro rodinu, manželství  

            a mezilidské vztahy 

Odborné poradenství                             jednotlivci, páry, 

                                                               manželé, snoubenci, 

                                                               rodiny, které potřebují                                                              

                                                               pomoc při řešení  

                                                               těžkostí partnerského, 

                                                               manželského, rodinného 

                                                               soužití, mezilidských   

                                                               vztahů vůbec a osobních 

                                                               vztahových problémů 

 

SAS pro rodiny s dětmi                         rodiny s dětmi do 18 let, 

                                                               které potřebují pomoc a 

                                                               podporu při řešení obtíží 

                                                               spojených s hospodařením, 

                                                               bytovou situací,  

                                                               výchovnými problémy  

                                                               dětí aj. 

 

 

 

okamžitá kapacita: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okamžitá kapacita: 3 
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 Poradenské centrum                   rodiny s dětmi do 18 let, 

KHAMORO                               které potřebují pomoc a 

SAS pro rodiny s dětmi                          podporu při řešení obtíží 

                                                               spojených s hospodařením, 

                                                               bytovou situací,  

                                                               výchovnými problémy  

                                                               dětí aj. 

okamžitá kapacita: 4 

Armáda spásy         

 Sbor a komunitní centrum         rodiny  s dětmi  

  SAS pro rodiny s dětmi                       (i osamělí rodiče) 

                                                               a osoby, které mají děti 

                                                               svěřeny do své péče,  

                                                               rodiče, kterým byly děti 

                                                               odebrány, a kteří usilují 

                                                               o svěření dětí zpět do své 

                                                               péče 

 

 Komunitní centrum-NZDM      děti ve věku 6-15 let           

 

 

okamžitá kapacita  

ambulantní formy: 25 

okamžitá kapacita  

terénní formy: 2 

 

 

 

 

okamžitá kapacita  

ambulantní formy: 25 

Slezská diakonie 

 PORADNA PRO RODINU     poradna je určena pro 

                                                  dospělé a děti, zabývající                    

                                                  se rodinnými vztahy, 

                                                  rozvodovou problematikou,                             

                                                  obtížemi ve výchově aj. 

 

 INTERVENČNÍ CENTRUM  osoby od 16 let ohrožené 

                                                   násilným chováním  

                                                   ze strany osob blízkých 

                                                   či osob žijících s nimi 

                                                   ve společném obydlí                                                 

 

okamžitá kapacita: 1  

 

 

 

 

 

okamžitá kapacita  

ambulantní formy: 2 

okamžitá kapacita  

terénní formy: 1 

ZIP Zábava Informace                       děti ve věku 12-26 let 

Poradenství a pomoc                           ohrožené společensky                    

 NZDM Klub 3NYTY                nežádoucími jevy 

okamžitá kapacita  

ambulantní formy: 25 

okamžitá kapacita  

terénní formy: 2 

Církevní středisko volného času        děti ve věku 

sv. Jana Bosca                                      od 6 do 26 let 

otevřené kluby, volnočasové aktivity, aj. 

3 000 dětí za rok  

denně cca 150-200 dětí 

Rodinné centrum Majáček                 rodiny a rodiče s malými  

                                                               dětmi 
 

Mateřské a rodinné centrum              rodiny s dětmi 0-6 let                 

Sluníčko                                                rodiče, těhotné ženy 
okamžitá kapacita: 20 

Dětské centrum Čtyřlístek 

 Zařízení pro děti vyžadující      děti ve věku   

            okamžitou pomoc                      od 1 roku do 18 let   

 Dětský domov                           děti ve věku  
                                                        od 1 roku do 6-8 let   

 
krizová lůžka: 18 míst 
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IMAGE 33 

 Informační centrum                  mládež a mladí dospělí 

pro mládež                                15-26 let 

 

EC M.I.S.E. 

 Klub VLAKÁČ                         děti a mládež 
 

VESELÉ RUKAVICE                        děti a mládež  

 letní tábory 

 loutková divadelní  

vystoupení 

 víkendové akce,  

městské programy 

 

MMH, OSV, OSPOD                          ohrožené děti 0-18 let           3 852 případů za rok 

2013 

 

 

 

Popis cílové skupiny  

 
Děti, mládež a rodina tvoří rozmanitou skupinu uživatelů sociálních služeb a dalších 

návazných aktivit realizovaných na území města Havířova. Od stavu fungujících rodin se 

mnohdy odvíjí i kvalita života jednotlivců, kteří spadají do dalších cílových skupin 

zařazených do komunitního plánování našeho města.    

Do této skupiny patří především rodiny s dětmi, děti a mládež žijící mimo rodinu a mladí 

dospělí ve věku od 18 do 26 let.  

Pro cílovou skupinu jsou zaměřeny především nabídky bezplatných služeb sociální prevence  

a volnočasových aktivit probíhající například formou odpoledních klubů.    

Přestože veřejnost nemusí vnímat rodiny jako sociálně rizikové, jsou to právě rodiny s dětmi 

a jednotliví mladí dospělí, kteří jsou negativně zasaženi nedostatkem pracovních příležitostí 

v regionu, který ovlivňuje snížení kvality jejich života.   
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5.2.1.1 SWOT analýza  
 

Silné stránky 
 

* zasíťování sociálních služeb a nabídky pro volný  

   čas v lokalitě Šumbark 

* revitalizace veřejných prostor/obytných domů  

* existující silní nadregionální partneři (Armáda   

   spásy, Slezská diakonie, Don Bosko)   

* realizace komunitního plánování 

* zapálení lidé (na úřadech, v NNO aj.) 

* velký počet pěstounských rodin 

* velký počet hřišť pro děti 

* volnočasové aktivity pro děti (kroužky na školách,   

   Asterix, Don Bosko,…) 

* existence Centra drogové pomoci  

* existence terénních programů pro cílovou skupinu 

   děti a mládež na území města  

* existence organizací realizující služby prevence   

   pro mladé lidi (v zařízeních služeb)  

* realizovaná prevence ve školních třídách  
 

Slabé stránky 
 

* nedostatečná finanční podpora NNO 

* nedostatek dostupných prostor  

* nedostatek kapacity stávajících služeb pro děti a  

   mládež ohrožených sociálně patologickými jevy  

* absence střediska výchovné péče 

* nedostatečná nabídka sociálního bydlení  

* chybí klub pro mládež (tanec, kultura apod.)  

* malá příležitost získat práci  

* podporují se více služby a aktivity pro seniory 

* web města je nepřehledný k vyhledání nabídky 

* málo řešená situace v lokalitě Prostřední Suchá  

* malý počet pěstounských rodin na přechodnou   

   dobu (profesionální pěstouni)  

* spolupráce mezi subjekty poskytujícími služby   

   pro rodiny s dětmi  

* malá propagace nabídky služeb mezi veřejností 
  

Příležitosti 
 

* byty ve vlastnictví města (pro sociální bydlení) 

* koncepce podporovaného bydlení 

* sociální firma s 10 % těžko zaměstnatelných  

* veřejné zakázky 

* průmyslová zóna 

* slevy pro děti, mládež a rodiny (koupaliště, kina,  

   kulturní akce aj.)  

* dokončení stezek pro cyklisty a in line 

* odprodej bytů ve vlastnictví města 

* spolupráce vlastníků bytového fondu  

   v obsazování volných bytů s podporovaným  

   nájmem  

* úprava části stávajícího koupaliště na celoroční  

   provoz  

* vybudování odpočinkových zón (vybavené např.     

   podmínkami pro grilování aj.) 

* oslovení občanů k pěstounství   

* zdarma právnické služby 

* pomoc s oddlužením 

* kontaktní centrum pro drogově závislé děti 

* získávání prostředků z fondů EU  

* větší spolupráce mezi NNO a úřadem města   

   v realizaci aktivit pro cílovou skupinu DMR 

Ohrožení 
 

* odliv mladých vzdělaných lidí mimo město/kraj 

* vyšší míra nezaměstnanosti 

* navýšení počtu rodin žijících na ubytovnách 

* nárůst zadlužených rodin 

* velký počet mladé generace, která nemá vzor  

   zodpovědnosti k životu 

* nedostatek dostupných prostor  

* nabídky nebankovních půjček 

* dealerství drog 

* současné nestabilní zdroje financí pro NNO, které   

   realizují služby a aktivity pro děti a mládež  

* nárůst kriminality mladistvých (jednotlivců i   

   skupin) ve městě 
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5.2.1.2 Přehled cílů a opatření 

 

Cíl 1 Podpora stávajících sociálních služeb 

Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství 

Opatření 1.2 Intervenční centra  

Opatření 1.3 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Opatření 1.4 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Cíl 2 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb  

Opatření 2.1 Odborné sociální poradenství  

Opatření 2.2 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Cíl 3 Vznik nových sociálních služeb 

 Není plánován 

Cíl 4 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 4.1 Podpora zřizování „Střediska výchovné péče“  

Opatření 4.2 Podpora prorodinných aktivit a služeb 

Opatření 4.3 Podpora náhradní rodinné péče 

Opatření 4.4 Podpora spolupráce mezi subjekty poskytujícími služby pro rodiny  

s dětmi  

Opatření 4.5 Podpora „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ 

Opatření 4.6 Podpora inkluzívních aktivit 

 

 

5.2.1.3 Popis cílů a opatření 

 

Cíl 1: Podpora stávajících sociálních služeb  

 

Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství § 37 

Popis opatření Odborné poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby 

jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v manželských, rodinných 

poradnách aj. 

Realizátoři SSmH, Slezská diakonie 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

1 985 570,- Kč 

(Slezská diakonie: 485 000,- Kč, SSmH: 1 500 570,- Kč) 

 

Předpokládané 

zdroje 

MPSV, statutární město Havířov, MSK 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 2 

kapacita: okamžitá 4 (SSmH 3, Slezská diakonie 1) 

počet uživatelů/rok: 362 (Slezská diakonie 110, SSmH 252) 

Opatření 1.2 Intervenční centra § 60 

Popis opatření Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního 

předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby 

nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního 

záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního 

centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené 

násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí. 
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Cílovou skupinu tvoří osoby starší 16 let Moravskoslezského kraje. 

V převážné části pracují pracovnice centra s celou rodinou a ve 

spolupráci s OSPOD se pokouší zajistit bezpečí celé rodině, tedy 

dospělé osobě i dětem žijícím ve společné domácnosti s osobou 

označovanou jako osoba násilná. 

Realizátoři Slezská diakonie 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

1 250 000,- Kč 

Předpokládané 

zdroje 

MPSV, statutární město Havířov, projekty (ČEZ, F-nadace), dotace 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: okamžitá 2 (A), 1 (T) 

počet uživatelů/rok: 350  

Opatření 1.3 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež § 62 

Popis opatření Poskytují ambulantní, případně terénní služby dětem ve věku od 6  

do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. 

Realizátoři Armáda spásy, ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

2 275 774,- Kč 

(Armáda spásy: 1 075 774,- Kč, ZIP: 1 200 000,- Kč) 

 

Předpokládané 

zdroje 

MPSV, statutární město Havířov 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 2 

kapacita: 50 osob 

(Armáda spásy – okamžitá kapacita ambulantní je 25 osob pro lokalitu 

Šumbark;   

ZIP – okamžitá kapacita ambulantní je 25 osob pro lokality Město, 

Podlesí a Bludovice) 

počet uživatelů/rok: 290  

(Armáda spásy 150 uživatelů, ZIP 140 uživatelů) 

Opatření 1.4 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65 

Popis opatření SAS pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 

poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen 

v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče 

nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika 

ohrožení jeho vývoje. 

Realizátoři SSmH, Armáda spásy 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

2 876 612,- Kč 

(SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: 835 000,- 

Kč, SSmH, Poradenské centrum Khamoro: 755 548,- Kč, 

Armáda spásy: 1 286 064,- Kč) 

Předpokládané 

zdroje 

MPSV, nadace Terezy Maxové, statutární město Havířov, SF EU (OP 

LZZ) 

Poradenské centrum Khamoro je financováno z OP LZZ do 5/2015,  

poté je nutné zajistit udržitelnost projektu 5 let. 

Kritéria počet služeb: 3     
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naplňování cíle/rok kapacita: 25 osob (A), 9 osob (T) 

Armáda spásy: okamžitá 25 osob (A), 2 osoby (T) 

SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy:  

okamžitá 3 (T) 

SSmH Poradenské centrum Khamoro: okamžitá 4 (T) 

počet uživatelů/rok: 95 

Armáda spásy: 40 rodin/rok  

SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: 30 

rodin/rok 

SSmH, Poradenské centrum Khamoro: 25 rodin/rok 

 

Cíl 2: Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

 

Opatření 2.1 Odborné sociální poradenství § 37 

Popis opatření Potřebnost rozvoje této služby vychází ze stávajícího plánu spolupráce 

s  OSPOD MMH. Plán spolupráce vychází ze statistiky klientů SPOD, 

pro které služba Slezské diakonie vznikla na základě výběrového 

řízení MMH (komise SPOD). 

Na základě poptávky je nezbytné zajistit rozvoj této služby, který  

spočívá:  

 v rozšíření kapacity o další místa: navýšení okamžité kapacity  

z 1 na 2 (navýšení cca o 50 % klientů), 

 personální navýšení o 1 zaměstnance tj. 1 úvazek, 

(návrat k původnímu stavu, snížením dotace z města došlo i k snížení 

zaměstnanců tudíž i ke snížení kapacity). 

Realizátoři Slezská diakonie (Poradna pro rodinu)  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

120 000,- Kč (na rozšíření stávající kapacity) 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MPSV,  granty a nadace 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1  

kapacita: okamžitá 2 

počet uživatelů/rok: 150 

Opatření 2.2 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež § 62 

Popis opatření Rozvoj spočívá:  

Armáda spásy – rozšíření NZDM pro cílovou skupinu od 15 do 18 let  

s navýšením okamžité kapacity ambulantní o 10 osob (na základě 

poptávky zájemců o službu).  

ZIP – rozšíření kapacity o realizaci terénní formy služby pro cílovou 

skupinu od 12 do 26 let, a to v lokalitách Město, Podlesí a Bludovice. 

Potřebnost práce v terénu s cílovou skupinou se ukázala v období 

1/2010-12/2013, kdy občanské sdružení realizovalo terénní program 

STREETWORK TEENS Havířov, jehož registrace již byla ukončena. 

Rozvoj služby NZDM o terénní formu by doplnil ambulantní službu  

o potřebný kontakt s cílovou skupinou v terénu přilehlých lokalit 

města. Terénní forma služby realizovaná pro rok 2014 dostala název  
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Streetwork 3NYTY a předpokládá navýšení kapacity na 40 osob/rok.  

Realizátoři Armáda spásy, ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

600 000,- Kč 

(Armáda spásy: 100 000,- Kč na rozšíření kapacity, 

ZIP Streetwork 3NYTY: 500 000,- Kč na rozšíření kapacity) 

Předpokládané 

zdroje 

MPSV, statutární město Havířov, MSK 

 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 2 

kapacita: 17 osob 

(Armáda spásy okamžitá kapacita ambulantní 15 osob pro lokalitu 

Šumbark, ZIP 2 osoby v terénu pro lokality Město, Podlesí, Bludovice) 

počet uživatelů/rok: 80 osob 

(z toho: Armáda spásy 40 osob v ambulantní formě služby, 

ZIP 40 osob v terénní formě služby)   

 

Cíl 4: Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

 

Opatření 4.1 Podpora zřizování „Střediska výchovné péče“  

Popis opatření Středisko výchovné péče je školské zařízení (zřizovatel MŠMT)  

pro děti a mládež ve věku od 3 do 26 let poskytující služby 

diagnostické, preventivně výchovné a poradenské. Cílem činnosti je 

komplexní pomoc při řešení školních, rodinných a osobnostních 

problémů dětí a mládeže.  Havířov nemá na svém území SVP ani jeho 

pobočku, nejbližší je v Karviné.  

Vznik a rozvoj služby vychází z její potřebnosti pro město Havířov, 

kdy zájemci o využití této služby mají nejbližší SVP v Karviné  

a z důvodu dostupnosti (dojíždění) tuto službu nemohou využívat.   

Realizátoři školské zařízení 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

2 000 000,- Kč (na mzdové náklady)  

 

Předpokládané 

zdroje 

MŠMT 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet zařízení: 1 

počet přijatých dětí (z toho z Havířova) 

Opatření 4.2 Podpora prorodinných aktivit a služeb 

Popis opatření Podpora prorodinných aktivit je určena pro cílovou skupinu dětí  

a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy nebo sociálním 

vyloučením a také jejich rodičům. Je prevencí sociálně patologických 

jevů. 

Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit. 

Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny. 

Podpora sociálně preventivních aktivit (sociální prevence). 

Podpora Informačního centra pro mládež (ICM). 

Podpora stávajících otevřených klubů pro děti a mládež. 

Podpora mateřských a rodinných center, miniškolek, jeslí. 

Realizátoři NNO, o.s. Veselé rukavice, o.s. IMAGE 33, EC M.I.S.E.  aj.  
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Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

nelze vyčíslit 

Předpokládané 

zdroje 

MŠMT, statutární město Havířov, sponzorské dary 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet podpořených organizací a jiných subjektů 

 

Opatření 4.3 Podpora náhradní rodinné péče 

Popis opatření Opatření podporuje služby a aktivity v oblasti náhradní rodinné péče. 

Podpora v oblasti náhradní rodinné péče vychází ze zákona  

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, kdy počínaje dnem 1.1.2013 byl stanoven státní  příspěvek 

na výkon pěstounské péče. S tímto přímo  souvisí ze zákona povinné 

zajištění služeb. Výše příspěvku se odvíjí od počtu uzavřených dohod, 

tzn. že státní příspěvek na výkon pěstounské péče je zdrojem na výkon 

pěstounské péče. Výše příspěvku činí 48 000,- Kč na jednu dohodu. 

V Havířově je 152 pěstounských rodin, v těchto rodinách se aktuálně 

nachází 221 dětí. 

Realizátoři NNO, PO, MMH OSPOD 

(pověření k výkonu činností SPO mají v Havířově tyto organizace: 

Slezská diakonie, SSmH, Dětské centrum čtyřlístek, Ing. Lubomír 

Figura, ZIP Zábava Informace Poradenství a Pomoc) 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

OSPOD Havířov disponuje částkou  cca 6 000 000,- Kč/rok pro 132 

dohod 

30 000,- Kč setkání pěstounů 

Předpokládané 

zdroje 

veřejné zdroje, statutární město Havířov 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet aktivit: 1 (setkání pěstounů) 

Opatření 4.4 

 

Podpora spolupráce mezi subjekty poskytujícími služby   

pro rodiny s dětmi  

Popis opatření Rozšíření spolupráce mezi subjekty poskytujícími služby pro rodiny 

s dětmi.  

Prohloubení spolupráce v rámci Systému včasné intervence. 

Vytvoření Koncepce prorodinné politiky.  

Realizátoři NNO, PO, MMH - příslušné odbory 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

nelze vyčíslit 

Předpokládané 

zdroje 

nerelevantní 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

aktivity v rámci spolupráce 

koncepce 

Opatření 4.5 Podpora „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ 

Popis opatření Podpora dostupnosti okamžité, krizové krátkodobé pomoci 

ohroženému dítěti, která spočívá v jeho plném přímém zaopatření  



 

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017 

67 

 

do doby, než bude pro dítě nalezeno jiné řešení dlouhodobějšího 

charakteru. Dítěti je poskytována výchovná péče, poradenství, odborná 

péče psychologa a sociálního pracovníka, jsou mu zajištěny zdravotní 

služby, zájmové aktivity a pomoc při školní přípravě. Zařízení 

spolupracuje s rodinou dítěte a nabízí jí pomoc při vyřizování různých 

záležitostí týkajících se dítěte. 

Realizátoři Dětské centrum Čtyřlístek 

 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

7 000 000,- Kč  

(provozní náklady na zařízení s nepřetržitým provozem) 

Předpokládané 

zdroje 

příspěvek na provoz od zřizovatele, státní příspěvek pro zřizovatele 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet zařízení: 1 

počet přijatých dětí (z toho z Havířova): 26 (8)  

aktuální kapacita 18 míst 

Opatření 4.6 Podpora inkluzívních aktivit 

Popis opatření Po odchodu Agentury pro sociální začleňování je nutné dále 

pokračovat v inkluzívních aktivitách adresovaných občanům žijících 

v sociálně vyloučených lokalitách. 

Jedná se především o tyto aktivity: 

 předškolní vzdělávání dětí (přípravné třídy), mimoškolní 

příprava žáků na vyučování, 

 podpora nízkoprahových klubů a volnočasových aktivit v SVL, 

 spolupráce mezi školami a dalšími aktéry působícími v SVL. 

Realizátoři MMH, OSV, OŠK, školská zařízení, poskytovatelé sociálních služeb  

a návazných aktivit 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

nelze vyčíslit 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MSK, Úřad vlády ČR, MŠMT, SF EU 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

inkluzívní aktivity 
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5.2.2  OBČANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

Seznam členů pracovní skupiny 

 

vedoucí pracovní skupiny:  

Bc. Lucie Kácalová, Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí 

členové: 

Mgr. Zdeňka Břusková – SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

(zástupce vedoucí pracovní skupiny) 

Bc. Urszula Anna Kubíčková – Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí 

Mgr. Renáta Vališová, DiS. – Sociální služby města Havířova, Poradenské středisko  

pro rodinu a dítě RaD   

Vladimíra Martinková – AS-Senior o.p.s. 

Vladimíra Salvetová – Středisko rané péče SPRP Ostrava 

Mgr. Lena Lichtenberková – Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.  

Lucie Huserová, DiS. – Podané ruce Frýdek Místek, o.s. 

Bc. Taťána Chmielová – Benjamín, příspěvková organizace, Petřvald 

Lenka Hrabálková – ADAM – Autistické děti a my o.s. 

Karla Hanáková – ZO SPCCH Kardio Havířov 

Marta Marčová – INNA o.s. Havířov 

Alice Ondrušková – Svaz tělesně postižených v ČR 

Anna Kožinová – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

Hana Kočvarová – Apropo 

Jana Kawuloková – Apropo 

Mgr. Jiřina Nevrlá – HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením 

 

Tabulka č. 22: Přehled organizací poskytující služby pro cílovou skupinu „občané se 

zdravotním postižením“ 

Název organizace, služby                            Cílová skupina Kapacita  

(okamžitá u terénních 

a ambulantních 

služeb,  počet míst  

u pobytových služeb) 

Sociální služby města Havířova 

 Poradenské středisko pro 

      rodinu a dítě RaD 

Raná péče                                                  rodiny s dětmi             

                                                                  s mentálním, tělesným, 

                                                                  kombinovaným   

                                                                  postižením, osoby 

                                                                  s autismem a s potížemi 

                                                                  v oblasti dorozumívání  

                                                                  ve věku od 0 do 7 let 

 

Odlehčovací služby                                  rodiny trvale pečující  

                                                                  o děti a mladé lidi se  

 

 

 

15 klientů 

okamžitá kapacita: 

2 klienti 

 

 

 

 

 

30 klientů 

okamžitá kapacita: 
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                                                                  zdravotním postižením  

                                                                  ve věku 2-26 let 

  

Odborné sociální poradenství                   rodiny s dětmi          

                                                                  se zdravotním postižením 

                                                                  mentálním, tělesným, 

                                                                  kombinovaným, osoby 

                                                                  s autismem a s narušenými 

                                                            komunikačními  

                                                            schopnostmi v důsledku  

                                                            uvedeného zdravotního                        

                                                            postižení do 26 let 

3 klienti 

 

 

60 klientů 

okamžitá kapacita: 

2 klienti 

 

SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb 

 Denní stacionář (denní stacionář) osoby (16-64 let) se 

                                                                  středně těžkým a těžkým 

                                                                  mentálním postižením, 

                                                                  popř. v kombinaci                

                                                                  s tělesným či smyslovým 

                                                                  postižením 

 

 MIKADO (denní stacionář)          dospělí lidé (19-64 let) 

                                                       s lehkým a středně těžkým 

                                                       stupněm mentálního  

                                                                   postižení, popřípadě       

                                                                   v kombinaci s tělesným                                   

                                                                   či smyslovým postižením 

                                                                                                                          

 Stacionář Lípová                           dospělí lidé (19-50 let) 

            (denní stacionář)                            s lehkým a středně těžkým 

                                                                   mentálním postižením, 

                                                                   popř. v kombinaci                

                                                                   s tělesným či smyslovým 

                                                                   postižením 

 

 Chráněné bydlení                           osoby (19-64 let)                         

                                                                   s lehkým a středně těžkým 

                                                             mentálním postižením, 

                                                                                 popř. v kombinaci                

                                                                   s tělesným či smyslovým 

                                                             postižením, jejichž věk  

                                                                   v době nástupu nepřevýší                                

                                                                   45 let 

 

 

17 klientů 

 

 

 

 

 

 

47 klientů 

 

 

 

 

 

 

20 klientů 

 

 

 

 

 

 

27 klientů 

Středisko rané péče SPRP Ostrava        rodiny s dětmi se    

                                                                   zrakovým postižením  

                                                                   ve věku od 0 do 7 let 

7 rodin z Havířova 

okamžitá kapacita: 

5 rodin 

Podané ruce Frýdek Místek                   osoby se zdravotním    

Osobní asistence                                        postižením                                    

10 klientů z Havířova 

okamžitá kapacita: 
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4 klienti 

Centrum pro dětský sluch Tamtam,      rodiny s dětmi se  

o.p.s.                                                          sluchovým postižením 

Raná péče pro Moravu a Slezsko 

2 rodiny z Havířova 

okamžitá kapacita: 2 

rodiny 

AS Senior o.p.s.                                        osoby s chronickým 

Osobní asistence                                        duševním onemocněním, 

                                                                   s chronickým  

                                                                   onemocněním, mentálním, 

                                                                   tělesným, zdravotním, 

                                                                   zrakovým postižením, 

                                                                   osoby od 27 let 

okamžitá kapacita: 

6 klientů 

 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.        tělesně postižení 

místní organizace Havířov                      občané                                                                  

95 členů 

INNA o.s. Havířov,                                   onkologičtí pacienti 

onkologická organizace  

37 členů 

SPCCH v ČR, ZO Havířov Kardio        osoby s postižením 

                                                                   kardiovaskulárním, 

                                                                   metabolickým a 

                                                                   respirickým 

146 členů/ z toho144  

z Havířova  

ADAM – Autistické děti a my o.s.         děti s autismem 

                                                                   a jejich rodiny 

40 rodin 

Společnost pro podporu                          občané s mentálním a 

lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.   kombinovaným 

Místní organizace SPMP ČR Havířov   postižením a jejich                                   

                                                                   rodiče 

105 členů 

Sjednocená organizace nevidomých       občané se zrakovým 

a slabozrakých ČR,                                  postižením 

oblastní pobočka SONS v Havířově  

90 členů/ z toho 

36 z Havířova 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých         občané se sluchovým 

v ČR, Základní organizace                      postižením  

nedoslýchavých v Havířově 

23 členů/ z toho 

21 z Havířova    

Apropo                                                      dospělí lidé s tělesným 

                                                                   postižením, včetně těžce 

                                                                   tělesně postižených lidí                       

                                                                   závislých na pomoci  

                                                                   druhé osoby 

20 členů 

Dobrovolnické centrum ADRA              zdravotně postižení                    

v Havířově                                                občané                                                                       

30 osob 

Help klub, sdružení rodičů a přátel        rodiče a děti 

dětí s postižením                                       s postižením 

25 rodin 

MMH, OSV,                                              občané se zdravotním 

oddělení sociálních služeb                        postižením bez                                               

                                                                    věkového omezení 

1 300 klientů 

okamžitá kapacita: 13 
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Popis cílové skupiny  

 

Občané se zdravotním postižením tvoří velkou a významnou minoritu v naší republice,  

což dokazují počty a jejich kvalifikované odhady, které jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. 

Přesný počet občanů se zdravotním postižením nelze zjistit, jelikož neexistuje jednotná 

evidence. Podkladem pro určení počtu osob se zdravotním postižením jsou různé statistiky 

úřadů a institucí, které poskytují sociální služby a dávky pro občany se zdravotním postižením 

či vedou evidenci osob, které pobírají invalidní důchod. Celkový počet osob se zdravotním 

postižením byl odhadován na 1,2 milionu osob dle Národního plánu vyrovnávání příležitostí 

pro občany se zdravotním postižením schváleného v roce 1998 (Krhutová, Michalík et al, 

2005). Podrobnější klasifikace je uvedena v níže uvedené tabulce. 

 

Tabulka č. 23: Počet občanů se zdravotním postižením  

Celkový počet občanů se zdravotním postižením: 1 200 000 

zrakově postižení 

z toho velmi těžce postižených 

     60 000 

     17 000 

sluchově postižení 

z toho zcela hluchých 

   100 000 

     15 000 

s poruchami řeči 

z toho slepo-hluchých 

     60 000 

       1 500 

mentálně postižení    300 000 

s vadami pohybového ústrojí    300 000 

diabetici 

z toho inzulínovaných 

   530 000 

     70 000 

postižení epilepsií    140 000 

duševně nemocní    100 000 

psoriatici    200 000 

 

Klasifikace občanů se zdravotním postižením vypovídá o tom, že přibližně každý desátý  

až devátý občan České republiky má nějaké závažné zdravotní omezení (Novosad, 2000). 

Osob se zdravotním postižením, které potřebují podporu, aby se mohly aktivně zapojit  

do života ve společnosti a vést samostatný život v přirozeném prostředí, není dle oficiálních 

odhadů málo. Nejsou to však jen jednotlivci, ale také rodinní příslušníci zajišťující těmto 

osobám potřebnou péči. 
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Tabulka č. 24: Počet osob, kterým byl přiznán Kontaktním pracovištěm ÚP Havířov, 

průkaz osoby se zdravotním postižením  

Typ průkazu Děti Dospělí 

TP 51    622 

ZTP 19 1 106 

ZTP/P 71    815 

Celkem 141 2 543 
Zdroj: Úřad práce ČR, data ke dni 1.3.2014 

 

 

Tabulka č. 25: Počet osob vyplacených Kontaktním pracovištěm ÚP Havířov, kterým 

byl přiznán příspěvek na péči 

Stupeň závislosti Děti Dospělí 

I. stupeň 140   718 

II. stupeň   54   648 

III. stupeň   35   384 

IV. stupeň   37   231 

Celkem 266 1 981 
Zdroj: Úřad práce ČR, data ke dni 1.3.2014 

 

Počet příspěvků na mobilitu vyplácených Úřadem práce ČR, Kontaktním pracovištěm 

Havířov ke dni 1.3.2014 je celkem 1 556. 

 

Pracovní skupina Občané se zdravotním postižením, tvoří velmi velkou heterogenní skupinu, 

neboť osoby s různým druhem postižení mají zcela různé požadavky na sociální služby 

vzhledem ke svému druhu postižení či onemocnění. Cílovou skupinou jsou osoby se 

zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s tělesným a kombinovaným 

postižením, osoby duševně nemocné a osoby mentálně postižené všech věkových kategorií.  
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5.2.2.1 SWOT analýza  
 

Silné stránky 
 

* široká síť organizací sdružující osoby   

   se zdravotním postižením 

* dostupnost sociálních služeb  

* informovanost o sociálních službách 

* podpora obce   

* existence pracovní skupiny KPSS a ochota aktérů  

   komunitního plánování spolupracovat 

* spolupráce s odborem sociálních věcí MMH 

* zvyšující se odbornost poskytovatelů sociálních  

   služeb 

* existence zákona o sociálních službách 

* dostupnost dobrovolnictví 

* existence bytů zvláštního určení (v DPS   

   a bezbariérové byty)  

* bezbariérovost v centru města  

* ozvučené přechody ve městě      

* ozvučená knihovna  
 

Slabé stránky 
 

* kumulace osob se zdravotním postižením na ulici  

   Chrpová 

* absence ubytovacího zařízení pro osoby s nízkým  

   příjmem  

* bariérový přístup v okrajových částech  

   Havířova (vlakové nádraží, plavecký bazén)   

* nestabilní financování sociálních služeb  

* neexistující návaznost poskytování dotací města  

   na komunitní plán  

* nedostatek pracovních příležitostí pro osoby   

   se zdravotním postižením  

* chybějící služby pro osoby s psychickým  

   onemocněním 

* chybějící návazná služba pro klienty odcházející  

   z chráněného bydlení 

* špatná dostupnost tlumočnických služeb pro osoby  

   se sluchovým postižením 

* nedostatečná spolupráce s lékaři  

* špatně ozvučené autobusy MHD a neochota řidičů  

   MHD pomoci osobám se zdravotním postižením   

* nerovnoměrně rozložené nízkopodlažní spoje  

   v jízdním řádu  

* nezájem společnosti o kvalitu života mladých  

   dospělých s tělesným postižením 

* absence pobytových odlehčovacích služeb pro děti  

   a mladistvé 

* absence terénních a ambulantních služeb pro  

   osoby s mentálním, kombinovaným postižením  

   a autismem starší 26 let 
  

Příležitosti 
 

* výměna zkušeností mezi aktéry komunitního  

   plánování 

* prezentace poskytovatelů sociálních služeb –  

   prostřednictvím Dne sociálních služeb, katalogu  

   sociálních služeb 

* vícezdrojové financování  

* řešení bezbariérovosti 

* změna dotačních pravidel města 
 

 

Ohrožení 
 

* nejistota v oblasti financování sociálních služeb   

   a jejich následný rozvoj 

* časté změny v legislativě 

* neschopnost klientů hradit sociální služby 

* odchod kvalitních pracovníků, fluktuace z důvodu  

   špatného finančního ohodnocení a přetížení 

* změna politické reprezentace (nebude podporovat  

   KPSS) 

* nutnost transformace občanských sdružení   

   na jinou formu  

* nereflektování výstupů z komunitního plánu 
 

 



 

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017 

74 

 

5.2.2.2 Přehled cílů a opatření 

Cíl 1 Podpora stávajících sociálních služeb 

Opatření 1.1    Odborné sociální poradenství 

Opatření 1.2 Odlehčovací služby 

Opatření 1.3 Denní stacionáře 

Opatření 1.4 Chráněné bydlení 

Opatření 1.5 Raná péče 

Opatření 1.6 Osobní asistence 

Cíl 2 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb  

Opatření 2.1    Odlehčovací služby 

Cíl 3 Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 3.1    Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Opatření 3.2    Podpora samostatného bydlení 

Opatření 3.3    Chráněné bydlení 

Cíl 4 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 4.1    Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér 

Opatření 4.2    Podpora integračních aktivit 

Opatření 4.3   Podpora bytů zvláštního určení 

Opatření 4.4    Podpora aktivizací u osob se zdravotním postižením a osob pečujících 

 

 

5.2.2.3 Popis cílů a opatření 

 

Cíl 1: Podpora stávajících sociálních služeb 

 

Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství § 37 

Popis opatření Odborné sociální poradenství je poskytováno rodinám s dětmi  

a mladým dospělým se zdravotním postižením ve věku do 26 let. 

Služba poskytuje základní a odborné poradenství: 

 v oblastech orientace v sociálních systémech (dávky, služby)  

a v oblasti vzdělávání (spoluúčast na integraci do běžných škol) 

 vztahující se k volnočasovým aktivitám dětí se zdravotním 

omezením (informace o akcích, pořádání akcí apod.) 

 zařízením (výchovná a vzdělávací zařízení, sociální služby)  

a rodinám, která potřebují poradenství v oblasti narušených 

komunikačních schopností, poruch chování v souvislosti se 

zdravotním postižením.  

Realizátoři SSmH 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

1 077 360,- Kč 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MPSV, MSK, dotace jiných obcí, 

sponzorské dary 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1  

kapacita: okamžitá 2 

počet uživatelů/rok: 60 
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Opatření 1.2 Odlehčovací služby § 44 

Popis opatření Odlehčovací služba poskytuje úlevu rodinám od stálé, dlouhodobé 

péče o  děti či mladé dospělé se zdravotním postižením, o něž je jinak 

pečováno v přirozeném sociálním prostředí a předchází tak umísťování 

dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením do rezidenčních 

(pobytových) služeb. 

Realizátoři SSmH 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

942 270,- Kč 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MPSV, MSK, dotace jiných obcí, 

sponzorské dary 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: okamžitá 3 

počet uživatelů/rok: 30 

Opatření 1.3 Denní stacionáře § 46 

Popis opatření Stávající služby jsou primárně zaměřeny na uživatele s mentálním  

a kombinovaným postižením, pro imobilní uživatele jsou tyto služby 

přizpůsobené. Služba je vhodnou formou podpory klientů při 

zachování domácí rodinné péče se zaměřením činností na začleňování 

klientů do společnosti. Kapacita všech středisek je naplněna.  

Realizátoři SANTÉ 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

17 648 240,- Kč 

(4 911 498,- Kč roční náklady na kapacitu 17 klientů – Denní stacionář 

12 736 742,- Kč roční náklady MIKADO + Lípová) 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MPSV, úhrady uživatelů, sponzorské dary 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 3 

kapacita: 84 

počet uživatelů/rok: 97  

Opatření 1.4 Chráněné bydlení § 51 

Popis opatření Jedná se o pobytovou službu pro osoby, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je podpora při vedení 

domácnosti včetně hospodaření. Zajišťování činností spojených s péčí 

o byt či v případě potřeby i v oblasti osobní péče. Kapacita služby je 

naplněna, podanou žádost o poskytnutí této sociální služby má navíc 

17 osob. 

Chráněné bydlení se od 1.7.2014-30.6.2015 účastní projektu „Podpora 

transformace chráněného bydlení Santé“, transformační proces má 

naplnit potřebu nové pobytové služby pro osoby s mentálním  

a kombinovaným postižením s vysokou mírou podpory. 

Realizátoři SANTÉ 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

5 309 909,- Kč 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MPSV, úhrady uživatelů, sponzorské dary 
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Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: 28 

počet uživatelů/rok: 28 

Opatření 1.5 Raná péče § 54 

Popis opatření Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou 

služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je 

zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 

nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny 

a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. 

Realizátoři SSmH, Středisko rané péče SPRP Ostrava, Centrum pro dětský sluch 

Tamtam, o.p.s. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

565 041,- Kč 

(SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“: 206 230,- Kč  

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.: 78 811,- Kč,  

Středisko rané péče SPRP Ostrava předpokládáme náklady v rozmezí 

120 000 Kč/rok-280 000 Kč/rok dle počtu uživatelů 3-7 uživatelů/rok) 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MPSV, MSK, úhrady uživatelů, sponzorské 

dary a příspěvky, dotace jiných obcí, nadace 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 3 

kapacita: okamžitá 9 

počet uživatelů/rok: 24 

Opatření 1.6 Osobní asistence § 39 

Popis opatření Osobní asistence poskytuje terénní sociální službu v domácím 

prostředí klienta či jinde (školská, pobytová, zdravotnická zařízení) 

v úkonech péče o jeho vlastní osobu, které jsou vymezené zákonem  

o sociálních službách. Služba je poskytována v rozsahu 24 hodin 

denně 7 dní v týdnu. Díky této službě mohou klienti zůstat ve svém 

přirozeném domácím prostředí, mít na blízku svou rodinu, přátele, 

rozhodovat o svém volném čase a organizaci dne. Rodiny všech 

klientů mohou docházet do zaměstnání, věnovat se svým 

volnočasovým a společenským aktivitám s vědomím, že o jejich blízké 

je dobře postaráno. 

Realizátoři Podané ruce, o.s. Projekt OsA Frýdek-Místek 

AS-SENIOR o.p.s. – nová služba, která v roce 2013 a k datu 1.3.2014 

nebyla finančně podpořena z rozpočtu města 

Osobní asistence, jako terénní sociální služba, je služba podporována 

městem. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

4 658 900,- Kč 

Podané ruce: 878 900,- Kč – jen pro Havířov,  

AS-SENIOR: 3 780 000,- Kč. 

Předpokládané 

zdroje 

MPSV, statutární město Havířov, dotace jiných obcí, nadace 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 2 

kapacita: okamžitá 10 

počet uživatelů/rok: 40 
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Cíl 2: Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

 

Opatření 2.1 Odlehčovací služby § 44 

Popis opatření Rozvoj této služby na základě zjištěných potřeb spočívá:  

 v rozšíření cílové skupiny (rodiny s dětmi ve věku od 2 do 40 

let, nyní je do 26 let) 

 v navýšení kapacity o 10 rodin (zjištěno anketou u rodin, 

které službu využívaly, kdy z důvodu dosažení horní věkové 

hranice jim byla služba ukončena). Navýšením klientely 

vyvstane potřeba přijetí minimálně jednoho pracovníka 

v sociálních službách. 

Kapacita služby:  

- u odlehčovací služby terénní je stanovena okamžitá kapacita: 1 

- u odlehčovací služby ambulantní je stanovena kapacita maximálně 8  

  klientů (i po prodloužení věkové hranice zůstane tato kapacita, která  

  vychází z prostorových a personálních podmínek) 

- v současné době ve službě pracují 3 pracovníci a služba má průměrně  

  30 klientů ročně 

 v rozšíření formy poskytování (chybí pobytová forma) 

- vytvoření 2 lůžek (poskytování ubytování, stravy a vyžádané péče 

   s ohledem na míru postižení při základních denních činnostech,           

   aktivizačních a sociálně terapeutických činnostech). 

Realizátoři SSmH, SANTÉ 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

698 090,- Kč  

(Roční náklady na klienta/rok u pobytové služby: 192 000,- Kč, 2 

lůžka 384 000,- Kč. 

Je-li roční částka 942 270,- Kč stanovena pro stávající kapacitu, pak 

náklady na rozšíření kapacity mohou být odhadem 1/3 této částky, tj. 

314 090,- Kč, navýšení o 10 klientů a 1 pracovníka.) 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MPSV, MSK, dotace jiných obcí, 

sponzorské dary 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 2 

kapacita: 2 lůžka u pobytové formy, okamžitá kapacita 4 (A,T)  

počet uživatelů/rok: 40 (navýšení o 10 rodin) 

 

Cíl 3: Vznik nových sociálních služeb 

 

Opatření 3.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením § 48  

Popis opatření Na základě transformačního procesu MSK vznikne v Havířově Domov 

pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, jehož cílovou skupinou 

budou děti a mládež ve věku od 3 do 26 let se středně těžkým až 

hlubokým mentálním postižením a kombinovaným postižením. 

Zřizovatelem tohoto zařízení je MSK. Celková kapacita zařízení bude 

24 lůžek. Vybudovaná kapacita bude obsazena 14 uživateli  

ze současných uživatelů DOZP Benjamín z Petřvaldu a volná kapacita 

dalších 10 lůžek bude k dispozici novým zájemcům o službu, kteří 

budou průběžně přijímáni – děti s nařízenou ústavní výchovou, 
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kapacita by měla být zaplněna do jednoho roku od otevření služby. 

Služba je realizována v rámci projektu: Novostavba domova pro osoby 

se zdravotním postižením v Havířově. Domov bude umístěn v areálu 

Nemocnice s poliklinikou v Havířově. Celý objekt bude bezbariérový. 

Realizátoři Benjamín, příspěvková organizace  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

11 500 000,- Kč (na provoz) 

Předpokládané 

zdroje 

MPSV, MSK, úhrady uživatelů, platby zdravotních pojišťoven, ROP 

NUTS II Moravskoslezsko 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: 24  

počet uživatelů/rok: 24 

Opatření 3.2 Podpora samostatného bydlení § 43 

Popis opatření Cílem opatření je vznik nové terénní služby – umožnit osobám se 

zdravotním postižením žít v přirozeném prostředí a posílit jejich 

schopnosti a dovednosti potřebné k samostatnému bydlení a zvládání 

běžného života. Základem služby je poskytovat klientům potřebnou 

míru podpory, a tím jim umožnit samostatné bydlení. Potřebnost 

vzniku této služby vychází z celkového směřování sociálních služeb, 

jejichž cílem je umožnit vést osobám se zdravotním postižením 

samostatný život s co nejmenší mírou podpory. Probíhající proces 

transformace a analýza potřeb všech osob ve stávajících pobytových 

službách zjevně přináší potřebu tohoto typu sociální služby. 

Dopad na cílovou skupinu: začlenění do společnosti a běžného života, 

zlepšení schopnosti při péči o vlastní osobu, zlepšení dovedností 

důležitých a nezbytných pro přechod do vlastního bydlení. Určení  

kapacity vychází z mapování potřeb uživatelů Santé. 

Realizátoři NNO, PO 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

2 000 000,- Kč (náklad na klienta v rozmezí 80 000-150 000,- Kč/rok) 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MPSV, MSK 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: 15 

počet uživatelů/rok: 15 

Opatření 3.3 Chráněné bydlení § 51 

Popis opatření Z procesu komunitního plánování statutárního města Havířova, 

střednědobého plánu kraje a v souladu s projektem „Podpora 

transformace chráněného bydlení Santé od 1.7.2014-30.6.2015 vychází 

potřeba vzniku nové pobytové služby pro osoby s mentálním  

a kombinovaným postižením, které vzhledem k míře svého 

zdravotního postižení potřebují vysokou míru podpory.  

Služba počítá s vytvořením typu bydlení běžného domácího charakteru 

ve dvou komunitách, z nichž každá nepřesahuje počet 6 osob při 

zajištění individuálního soukromého prostoru v jednolůžkových a 
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dvoulůžkových pokojích, personální obsazení v nepřetržitém provozu. 

Sociální služba bude zahrnovat pomoc při veškerých vyžádaných 

úkonech od základní péče o vlastní osobu při běžných denních 

činnostech, pomoci při péči o svůj zdravotní stav, při rizikových 

situacích spojených s běžným provozem domácnosti až po činnosti 

směřující k začleňování do společnosti. 

Cílová skupina:  

Osoby se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, popřípadě 

v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením (ženy a muži starší 

18 let). 

Kapacita služby:  

Kapacita max. 12 klientů ve dvou komunitách (kapacita vychází  

z prostorových a personálních podmínek). 

Opatření v souvislosti se vznikem nové služby: 

Vznikem nové služby vyvstane potřeba přijetí min. 8 pracovníků 

(pracovníci v sociálních službách, sociální pracovnice, provozní 

pracovníci).  

Na území města výše uvedená pobytová služba chráněného bydlení 

pro osoby s mentálním postižením a s vysokou mírou podpory nemá 

zastoupení. 

Realizátoři SANTÉ 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

2 436 000,- Kč 

(roční náklady na klienta/rok pobytové služby 203 000,- Kč) 

Investiční náklady:  

projektová dokumentace cca 750 000,- Kč 

náklady na dílo cca 30 000 000,- Kč 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MPSV, MSK, dotace jiných obcí, 

sponzorské dary  

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: 12   

počet uživatelů/rok: 12 

 

Cíl 4: Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

 

Opatření 4.1 Podpora aktivit vedoucí k odstraňování bariér 

Popis opatření Bezbariérové prostředí je důležité především z hlediska aktivního 

začlenění jedince do společnosti. 

Podpora aktivit směřujících k odstraňování bariér: 

 architektonických 

 dopravních 

 komunikačních, přístup k informacím, ke vzdělání aj. 

 poradenství v oblasti bariérovosti 
Bezbariérovost prostředí, přístupnost budov, dopravní a komunikační 

bariéry jsou velmi důležitým faktorem pro kvalitu osob se zdravotním 

postižením. Problém přístupnosti staveb a dopravy zasahuje široké 

spektrum lidí, nejen zdravotně postižených, ale i těch, kteří mají 

dočasně omezenou schopnost pohybu. 
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Bariérovost je v okrajových částech města Havířova, na vlakovém 

nádraží, plaveckém bazénu aj. Nedostatečná dostupnost tlumočnických 

služeb pro osoby se sluchovým postižením. Špatně ozvučené autobusy 

MHD, neochota některých pracovníků MHD pomoci osobám se 

zdravotním postižením. Nerovnoměrně rozložené nízkopodlažní spoje 

v jízdním řádu. Tato problematika je dlouhodobého charakteru, jelikož 

potřeby v oblasti odstranění bariér ve městě se již objevily v rámci 

Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb v roce 2010. 

Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek. 

Realizátoři statutární město Havířov, poskytovatelé sociálních služeb, dopravci 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

nerelevantní 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, finanční prostředky z jiných dotačních titulů 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

aktivity v oblasti bezbariérovosti 

počet půjčoven kompenzačních pomůcek 

Opatření 4.2 Podpora integračních aktivit 

Popis opatření Podpora pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. 

Podpora sociálního podnikání, podporovaného zaměstnávání 

(nastavení spolupráce s úřadem práce). 

Podpora aktivit vedoucích k začlenění zdravotně postižených  

do společnosti, a tím ke zlepšení kvality jejich života. 

Zajištění informovanosti o akcích ve městě. 

Realizátoři statutární město Havířov, poskytovatelé sociálních služeb a návazných 

aktivit, úřad práce 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

nerelevantní 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MPSV, finanční prostředky z jiných 

dotačních titulů, SF EU  

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

integrační aktivity 

 

Opatření 4.3 Podpora bytů zvláštního určení 

Popis opatření Byty zvláštního určení jsou mimo jiné byty určené pro ubytování osob 

se zdravotním postižením nebo byty v domě se zařízením určeným pro 

tyto osoby (bezbariérové byty). 

Podpora rozšíření bezbariérových bytů v rámci obytných domů  

na území různých částí města. V Havířově je celkem 77 bytů 

upravených na byty bezbariérové pro osoby se zdravotním postižením. 

Nevhodná se jeví kumulace osob se zdravotním postižním na ulici 

Chrpová. 

Realizátoři statutární město Havířov, vlastníci bytového fondu 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

nelze vyčíslit 

Předpokládané statutární město Havířov 
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zdroje 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet bezbariérových bytů 

Opatření 4.4 Podpora aktivizací u osob se zdravotním postižením a osob 

pečujících 

Popis opatření Aktivizace je proces, kterým jsou jedinci nebo skupiny vedeny 

k činorodosti nebo k rozvinutí intenzivnější činnosti. 

V rámci opatření jsou podporovány rovněž svépomocné skupiny 

(organizace, kluby, svazy, spolky). 

Realizátoři svépomocné skupiny, PO, NNO 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

nelze vyčíslit 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, nadace, sponzorské dary, dotace jiných měst, 

příspěvky členů popř. účastníků 

 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet svépomocných skupin (organizací)  

počet aktivit 

počet účastníků 
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5.2.3 SENIOŘI 

 
 

Seznam členů pracovní skupiny 

 

vedoucí pracovní skupiny:  

Bc. Petra Pospíšilová, Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí 

členové: 

Mgr. Bc. Gabriela Kunčická – Domov seniorů Havířov, středisko Helios (zástupce vedoucí 

pracovní skupiny) 

Mgr. Eva Kudláčková, DiS. – Domov seniorů Havířov, středisko Luna 

Mgr. Jana Wojtoňová – Sociální služby města Havířova, Denní a pobytové služby pro seniory 

Ing. Libuše Roseová – Armáda spásy, Komunitní centrum 

Ing. Jiří Ptáček – Komplexní domácí péče Hestia 

Lucie Huserová, DiS. – Podané ruce Frýdek Místek 

Marcela Bühnová – Dobrovolnické centrum ADRA 

Miloslav Mikulka – Svaz postižených civilizačními chorobami 

Ing. Šárka Prudká – RAMONA real s.r.o. 

 

Tabulka č. 26: Přehled organizací poskytující služby pro cílovou skupinu „senioři“ 

Název organizace, služby                            Cílová skupina Kapacita  

(okamžitá u terénních 

a ambulantních 

služeb,  počet míst  

u pobytových služeb) 

Sociální služby města Havířova 

 Denní a pobytové služby pro seniory 

Pečovatelská služba                                      senioři, osoby 

                                                                      s chronickým  

                                                                      onemocněním, 

Odlehčovací služby                                      chronickým duševním 

                                                                      onemocněním, osoby 

Denní stacionář                                             se zdravotním  

                                                                      postižením 

 

okamžitá kapacita  

A-11 uživatelů 

T-20 uživatelů 

 

22 uživatelů 

 

30 uživatelů 

Domov seniorů Havířov                                     

Domov pro seniory                                       senioři 65 + 

Domov se zvláštním režimem                      senioři 65 + , osoby 

                                                                      s chronickým duševním 

                                                                      onemocněním (středně 

                                                                      těžké a těžké demence, 

                                                                      Alzhemierova demence   

 

224 lůžek 

50 lůžek 

 

Komplexní domácí péče Hestia          

Pečovatelská služba                                      senioři, osoby 

Odlehčovací služby                                       s chronickým  

                                                                      onemocněním 

 

okamžitá kapacita  

T-4 uživatelé 

T-1 uživatel 
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Armáda spásy                   

 Sbor a komunitní centrum                 senioři 60+; OZP 40+  

SAS pro seniory a osoby                                  

se zdravotním postižením  

 Komunitní centrum                            senioři 60+; OZP 40+                            

SAS pro seniory a osoby                                  

se zdravotním postižením 

okamžitá kapacita  

A-15 uživatelů 

T-2 uživatelé 

 

A-15 uživatelů 

T- 1 uživatel 

Podané ruce                                                  senioři                        

Projekt OsA Frýdek-Místek                        
Osobní asistence 

10 uživatelů 

Dobrovolnické centrum ADRA                  senioři 

v Havířově                                                        

                                                                          

52 dobrovolníků/rok 

2 607 odpracovaných 

dobrovolnických hod. 

Dům Kochova s.r.o.                                     osoby s chronickým 

 (LDN)                                                           a jiným zdravotním 

                                                                       postižením (převažují 

                                                                       senioři) 

Kluby pro seniory                                        senioři  

LDN 72 lůžek 

z toho 2 lůžka dle  

§ 52 zákona  

o sociálních službách 

3 600 seniorů 

MMH, OSV- oddělení sociálních služeb    sociální práce se  

                                                                       seniory, DPS,                                 

                                                                       klubová činnost,  

                                                                       volnočasové aktivity  

                                                                       seniorů, rekreace 

neomezená kapacita 

 

 

Popis cílové skupiny 

 

Specifickou cílovou skupinou v rámci seniorské populace jsou jedinci, u nichž dochází 

k takovému úbytku funkčního potenciálu a značným involučním
29

 procesům, že jsou při 

uspokojování svých potřeb trvale závislí na pomoci druhé osoby. Příčinou vzniku této 

závislosti není vždy nezbytně objektivní pokles funkčního potenciálu, ale k jejímu vzniku 

přispívají také ageistické
30

 postoje společnosti ke stáří a starým lidem, které se zakládají  

na mnohdy mylných či nesprávně podložených informacích o této vývojové etapě člověka. 

Setrvání seniora trvale závislého na pomoci druhé osoby v přirozeném prostředí je podmíněno 

nejen sítí dobře fungujících terénních sociálních služeb a jejich provázanosti, ale je také 

podmíněno dobře fungujícími sociálními kontakty seniora, ať už příbuzenskými, či kontakty 

na bázi sousedských vztahů. Terénní sociální služby typu „pečovatelská služba a osobní 

asistence“ se staly hlavním pilířem systému sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu,  

a proto by měly být dobře dostupné všem seniorům, kteří službu poptávají a potřebují ji. Mají 

největší potenciál nabízet komplexní pomoc, avšak dostatečně strukturovanou podle aktuální 

situace klienta a zároveň jsou časově flexibilní.  

                                                           
29

 Význam slova „involuční“ znamená přirozeně stárnoucí; zhoršující se; zánikový aj. 
30

 Význam slova „ageistický“ znamená mající sklon odmítat, diskriminovat staré a starší lidi. 
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Okruh osob 

 

Seniorem lze charakterizovat osobu, jež dosáhla věku, příznačného prvními projevy stáří  

a involučními procesy. Za seniora je automaticky považován jedinec, který opustí své 

zaměstnání a odchází do penze („důchodu“). Seniory nad 65 let řadíme do kategorie třetího  

a čtvrtého věku. „Třetí věk“ označuje aktivní a nezávislý způsob života seniorů s možností 

dělat konečně to, co je opravdu baví. „Čtvrtý věk“ vyjadřuje období, kdy je člověk odkázán 

na pomoc druhých při uspokojování svých základních potřeb. 

Z hlediska popisu cílové skupiny se jedná o: 

 osoby žijící ve svém domácím prostředí nebo pobytové sociální službě, které vyžadují 

pomoc v oblastech každodenního života, a to při zajištění své sebeobsluhy či chodu 

domácnosti, včetně pomoci udržování kontaktu s vnějším společenským prostředím, 

 osoby vyžadující trvalou podporu a pomoc z důvodu oslabení či ztráty paměťových  

a orientačních schopností, a to v důsledku oslabení či ztráty funkčnosti své paměti 

nebo chronického duševního onemocnění, 

 osoby seniorského věku tzv. „bez přístřeší“,  

 osoby seniorského věku s různými typy závislosti, např. nejčastěji se závislostí  

na alkoholu a dalších návykových látkách, 

 osoby seniorského věku vyžadující současně také pomoc pro své již dospělé dítě  

s určitým handicapem, např. dospělou osobu se zdravotním postižením či chronickým 

duševním onemocněním, 

 osoby, které se ocitly v období své poslední fáze života. 

 

U potřeb seniorů je nutno zajistit: 

 

 dostupnost terénních, ambulantních i pobytových forem sociálních služeb, 

 informovanost a orientaci o poskytovaných sociálních službách, 

 nabídku volnočasových aktivit pro seniory, 

 odborné sociální poradenství a služby spojené s hospicovou péčí. 
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5.2.3.1 SWOT analýza  
 

Silné stránky 
 

* dostupnost sociálních služeb 

* návaznost, propojenost, komplexnost sociálních  

   služeb 

* informovanost o sociálních službách 

* spolupráce poskytovatelů sociálních služeb   

   a MMH   

* podpora města seniorům v oblasti bezpečnosti,  

   volnočasových aktivit a vzdělávání 

* zákon o sociálních službách 

* rozvoj dobrovolnické činnosti 

* rozvoj volnočasových aktivit pro seniory 
 

Slabé stránky 
 

* není návaznost poskytování dotací na KP 

* chybí kapacita pobytových zařízení (pro  

   schizofreniky, psychiatrické diagnózy – neurózy,  

   psychózy, pro rodinné příslušníky – rodič/dítě)  

* chybí kapacita pobytových služeb pro seniory 

* chybí kapacita pobytových služeb pro nevidomé  

   občany  

* chybí levné bydlení pro seniory s nízkými příjmy  

* nedostatek financí  

* systematická depistáž potřebných lidí  

* anonymita charakteristická pro město 
  

Příležitosti 
 

* využití vícezdrojového financování 

* prezentace poskytovatelů sociálních služeb   

   na akcích 

* navýšení dotačních titulů směrem k seniorům   

   z EU  

* podpora mezigenerační solidarity 
 

 

  Ohrožení 
 

* osamělost seniorů 

* snižování rozpočtu - financování 

* ohrožení rozvoje sociálních služeb 

* změny v legislativě 

* neschopnost seniorů hradit (kupovat si) potřebné  

   sociální služby z důvodu nedostatku finančních  

   prostředků 

* stárnutí populace  

* negativní ekonomický vývoj v regionu 
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5.2.3.2 Přehled cílů a opatření 

 

Cíl 1 Podpora stávajících sociálních služeb 

Opatření 1.1 Pečovatelská služba 

Opatření 1.2 Odlehčovací služby 

Opatření 1.3 Denní stacionáře 

Opatření 1.4 Domovy pro seniory 

Opatření 1.5 Domovy se zvláštním režimem 

Opatření 1.6 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Opatření 1.7 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

Opatření 1.8 Odborné sociální poradenství 

Cíl 2 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb  

Opatření 2.1 Domovy pro seniory 

Opatření 2.2 Domovy se zvláštním režimem 

Cíl 3 Vznik nových sociálních služeb 

 Není plánován 

Cíl 4 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 4.1 Podpora sociálně-zdravotní péče 

Opatření 4.2 Aktivizační služby pro seniory 

Opatření 4.3 Podpora bytů zvláštního určení 

 

 

5.2.3.3 Popis cílů a opatření 

 

Cíl 1: Podpora stávajících sociálních služeb 

 

Opatření 1.1 Pečovatelská služba § 40 

Popis opatření Cílem služby je umožnit seniorům zůstat co nejdéle ve svém 

přirozeném domácím prostředí, i v případě vzniku závislosti na pomoci 

druhých prostřednictvím pečovatelské služby. Služba je poskytována 

formou terénní i ambulantní. Klientům je individuálně po vzájemné 

dohodě sestavován plán péče služby na základě jejich individuálních 

potřeb. Služba se poskytuje formou jednotlivých úkonů především  

v domácnostech klientů (zahrnuje úkony péče o vlastní osobu  

a úkony péče o domácnost), ale také v zařízení pečovatelské služby 

(např. jídelna, prádelna, středisko osobní hygieny). Je zajišťována  

na základě smluvního ujednání mezi poskytovatelem a klientem  

a zabezpečují ji sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách 

(pečovatelky, pečovatelé). Služba je nyní poskytována v denním 

dvousměnném provozu. 

Předpokládané dopady opatření: Prodloužení pobytu seniorů  

v jejich přirozeném prostředí i při snížení soběstačnosti. 

Realizátoři SSmH  

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (služba, která není financována 

z rozpočtu města) 

Předpokládaná 

výše finančních 

 

12 758 738,- Kč (náklady uvedeny pouze za SSmH) 
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nákladů/rok 

Předpokládané 

finanční  zdroje 

statutární města Havířov, MPSV, úhrady od uživatelů služby, dotace, 

dary 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 2 

kapacita: okamžitá 20 (T), 11 (A) 

počet uživatelů za rok: 770 

Údaje jsou uvedeny pouze za poskytovatele SSmH. 

Opatření 1.2 Odlehčovací služby § 44 

Popis opatření Cílem služby je poskytování individuální péče občanům, kteří mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního stavu, a o které je 

jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí a jejichž 

snížená soběstačnost vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba poskytuje možnost rodinám a osobám pečujícím o své blízké, 

aby si mohli odpočinout, zařídit vše potřebné, atd. 

Klienty zařízení podporuje a rozvíjí v jejich soběstačnosti v oblasti 

sebeobsluhy a vlastní identity. Služba napomáhá optimalizovat 

podmínky v oblasti péče o vlastní osobu v návaznosti na péči 

poskytovanou v přirozeném domácím prostředí. 

Respitní (odlehčovací) péče je zaměřena na poskytování péče občanům 

se zdravotním postižením a seniorům, kteří potřebují zajistit 

nepřetržitou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou podporu a pomoc. 

Služba je poskytována 24 hodin denně na oddělení s 22 lůžky 

(pobytová forma služby).  

Předpokládané dopady opatření: ubytování a konkrétní pomoc 

seniorům, kteří se z důvodu snížené soběstačnosti nejsou schopni  

o sebe postarat, a jejich rodinný pečující potřebuje na vymezený 

časový úsek odpočinek. 

Realizátoři SSmH  

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (služba, která není financována 

z rozpočtu města) 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

6 798  360,- Kč (náklady uvedeny pouze za SSmH) 

Předpokládané 

finanční zdroje 

statutární město Havířov, MPSV, úhrady od uživatelů služby, úhrady 

zdravotních pojišťoven, dotace, dary 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 2 

kapacita: 22 

počet uživatelů/rok: 150 

Údaje jsou uvedeny pouze za poskytovatele SSmH. 

Opatření 1.3 Denní stacionáře § 46 

Popis opatření Cílem služby je umožnit seniorům zapojení do společnosti, napomáhat 

k udržení či k upevňování fyzických, sociálních, duševních schopností 

a dovedností, pomáhat smysluplně vyplňovat volný čas. 

Služba nabízí pomoc zejména pečujícím rodinám, které potřebují 

zajistit péči o svého potřebného člena po dobu, kdy jsou v zaměstnání 

či v případě seniorských pečujících osob potřebují zajistit nezbytný 

odpočinek či vyřídit nezbytné náležitosti. Péče je určena klientům, 
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kteří nejsou trvale schopni si zajišťovat základní životní potřeby  

či potřebují dohled.  

Služba je poskytovaná formou ambulantní na základě potřebnosti 

občana. Kapacita zařízení činí 30 míst. Veškerá péče je zajištěna 

na základě smluvního ujednání mezi poskytovatelem a klientem. 

Předpokládané dopady opatření:  

udržení seniorů v jejich přirozeném prostředí i při snížení jejich 

soběstačnosti. Udržení aktivního stylu života seniorů, posílení 

seberealizace seniorů, prevence sociálního vyloučení, maximální doba 

udržení soběstačnosti. Zvýšení kvality života a posílení bezpečí 

seniorů. 

Realizátoři SSmH 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

3 757 761,- Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

statutární město Havířov, MPSV, úhrady od uživatelů služby, dotace, 

dary 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: okamžitá 30 

počet uživatelů/rok: 62 

Opatření 1.4 Domovy pro seniory § 49 

Popis opatření V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které 

z důvodu věku, tíživé sociální situace či nepříznivého zdravotního 

stavu potřebují trvalou podporu a pomoc, kterou nelze zajistit v jejich 

domácím prostředí prostřednictvím pečující osoby či jiné sociální 

služby. 

Služba je poskytovaná pobytovou formou, a to na základě naléhavosti 

žadatelovy situace a jeho potřebnosti. Péče je zajištěna na základě 

smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem. Společně 

s uživatelem (pokud to dovoluje jeho zdravotní stav) je plánována 

služba vždy s ohledem na potřeby a možnosti uživatele, tzn., že je 

vyhotovován plán péče a individuální plán sociální služby  

na konkrétního jednotlivého uživatele. 

Realizátoři DSH (středisko Helios a Luna) 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

64 140 384,- Kč 

(z toho Helios 13 440 384,- Kč a Luna 50 700 000,- Kč) 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, statutární město Havířov, úhrady uživatelů, úhrady zdravotních 

pojišťoven, možné jiné zdroje – granty, dary, úroky z úvěrů 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 2  

Při předpokladu rozšíření kapacity pobytové sociální služby domov se 

zvláštním režimem na středisku Helios zákonitě na tomto středisku 

dojde ke snížení kapacity pobytové sociální služby domov pro seniory. 

Výhledově minimálně do roku 2017 se počítá s vývojem  

a transformací této služby, a tím ke snížení kapacity domova pro 

seniory na středisku Helios až na 8 lůžek (zachovány by zůstaly 4 

dvoulůžkové pokoje na 1. NP).  
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kapacita: Helios – 36 lůžek, Luna – 188 lůžek 

počet uživatelů/rok: za rok 2013 prošlo službou na středisku Helios 

55 uživatelů, na středisku Luna 213 uživatelů 

Opatření 1.5 Domovy se zvláštním režimem § 50 

Popis opatření  přesahové opatření, týkající se rovněž cílové skupiny osob se 

zdravotním postižením 

V domovech se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo 

závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, 

Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při 

poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám 

těchto osob. 

Služba je poskytovaná pobytovou formou, a to na základě naléhavosti 

žadatelovy situace a jeho potřebnosti. Péče je zajištěna na základě 

smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem. Společně 

s uživatelem (pokud to dovoluje jeho zdravotní stav) je plánována 

služba vždy s ohledem na potřeby a možnosti uživatele, tzn., že je 

vyhotovován plán péče a individuální plán sociální služby na 

konkrétního jednotlivého uživatele. 

Realizátoři DSH, středisko Helios 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

21 282 600,- Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, statutární město Havířov, úhrady uživatelů, úhrady zdravotních 

pojišťoven, možné jiné zdroje – granty 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: 50 lůžek 

Počet uživatelů/rok: za rok 2013 prošlo službou 56 uživatelů 

Opatření 1.6 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením § 66  

Popis opatření  přesahové opatření, týkající se rovněž cílové skupiny osob se 

zdravotním postižením 

 zařazeno do této cílové skupiny z důvodu převahy klientů - 

seniorů 

SAS jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám 

v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením 

ohroženým sociálním vyloučením. 

Realizátoři Armáda spásy  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

1 864 614,- Kč 

(Sbor a komunitní centrum: 1 129 614,- Kč 

Komunitní centrum: 735 000,- Kč – tento údaj je vázán na současný 

objekt Obránců míru, Havířov-Šumbark) 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, statutární město Havířov, příjmy od uživatelů 

Kritéria počet služeb: 2 
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naplňování cíle/rok kapacita: 30 (A), 4 (T) 

Sbor a komunitní centrum 15 (A), 2 (T) 

Komunitní centrum 15 (A), 2 (T) 

počet uživatelů za rok: 35 

Sbor a komunitní centrum 20, Komunitní centrum 15 

Opatření 1.7 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče § 52  

Popis opatření Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové 

sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez 

pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny  

ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je 

zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo 

zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb 

anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. 

Realizátoři Dům Kochova s.r.o. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Průměrné náklady na dvě lůžka 648 000,- Kč 

(průměrné náklady na lůžko/měsíc je cca 27 000,- Kč 

průměrné náklady na lůžko/rok je cca 324 000,- Kč) 

Předpokládané 

zdroje 

MPSV, MSK, statutární město Havířov, zdravotní pojišťovny, úhrady 

uživatelů 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: 2 lůžka 

počet uživatelů/rok: 5  

Opatření 1.8 Odborné sociální poradenství § 37 

Popis opatření Opatření se týká transformace služby odborného sociálního 

poradenství pro osoby se zdravotním postižením na odborné 

sociální poradenství pro seniory. Služba je poskytována formou 

ambulantní i terénní. Cílem služby je poskytnutí informací za účelem 

změny stávající tíživé životní situace. Služba má dále zpřehlednit  

a zjednodušit orientaci uživatelů v systému sociálních služeb a pomoci 

ve zlepšení komunikace mezi uživateli a poskytovateli. Dále má 

podporovat vlastní aktivitu uživatele, zlepšovat jeho postavení  

ve společnosti, nalézat nové sociální role a upevnit jeho sebevědomí. 

Součástí služby je poradenský servis k využívání kompenzačních 

pomůcek. Cílovou skupinou jsou osoby v seniorském věku a osoby 

zajišťující péči o tuto cílovou skupinu osob. Ke změně dochází 

s ohledem na převažující cílovou skupinu, která službu využívá. 

Předpokládané dopady opatření:  
zvýšení informovanosti klientů, zvýšení informovanosti odborné 

veřejnosti, zpřehlednění situace v sociálních službách, pomoc 

potřebným a blízkým, pomoc při uplatňování práv. 

Realizátoři SSmH 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

405 210,- Kč 
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Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MPSV, dotace, dary 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: okamžitá 2  

počet uživatelů/rok: 250 

 

Cíl 2: Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

 

Opatření 2.1 Domovy pro seniory § 49 

Popis opatření Na základě poptávky je nezbytné zajistit rozvoj této služby: 

počet evidovaných žádostí do domova pro seniory ke dni 30.1.2014 je 

963, z toho 259 mužů a 704 žen, přičemž urgentních je 31 žádostí. 

V současné době je 224 míst v pobytových zařízeních. 

Rozvoj spočívá:  

 v rozšíření kapacity o další místa cca 12 míst, 

 v rozšíření okruhu osob – dvojice v příbuzenském poměru, 

především rodič/dítě. 

Rozvojové opatření spočívá v případném snížení věkové 

hranice cílové skupiny ze stávajících 65 let na 60 let. 

Na základě analýzy sociálních rizik je zjištěno, že je nutné mít 

připravena pobytová zařízení pro ženy nad 65 let v situaci jejich 

nesoběstačnosti.  

Realizátoři DSH 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

54 000 000,- Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, statutární město Havířov, úhrady uživatelů, úhrady zdravotních 

pojišťoven, možné jiné zdroje – granty, dary, přijaté úroky z běžných 

účtů, příjmy z pronájmu nebytových prostor, ze závodního stravování 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: nyní 188 (předpoklad 200 míst) 

počet uživatelů/rok: 200 

Opatření 2.2 Domovy se zvláštním režimem § 50 

Popis opatření  přesahové opatření, týkající se rovněž cílové skupiny osob se 

zdravotním postižením 

Na základě poptávky je nezbytné zajistit rozvoj této služby: 

počet evidovaných žádostí do domova se zvláštním režimem ke dni 

11.3.2014 je 120, přičemž 38 žadatelů je vhodných k okamžitému 

přijetí. V současné době je registrováno 50 lůžek v pobytovém zařízení 

střediska Helios DZR. 

Rozvoj spočívá:  

 v rozšíření kapacity střediska Helios o další místa – až na 

kapacitu 78 lůžek 

 v rozšíření okruhu osob – osoby se smyslovým postižením, 

osoby s mentálním postižením, osoby trpící psychotickým 

onemocněním, schizofrenií, psychiatrickými diagnózami. 

Na základě analýzy sociálních rizik je zjištěno, že je nutné mít 
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připravena pobytová zařízení pro ženy nad 65 let v situaci jejich 

nesoběstačnosti. Z pohledu počtu žádostí o službu DZR je prognóza  

do budoucna pravděpodobně taková, že poptávka po této službě bude  

i nadále v této míře pokračovat, či se dokonce zvyšovat. Proto  

na středisku Helios je trend postupně službu DZR rozšiřovat, když toto 

středisko je konstrukčně uzpůsobeno specifickým potřebám osob 

s demencí. Lze předpokládat, že v horizontu min. 5 let bude středisko 

poskytovat službu DZR s kapacitou 78 lůžek, přičemž 8 lůžek služby 

DS zůstane zachováno. 

Realizátoři DSH 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

33 200 856,- Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, statutární město Havířov, úhrady uživatelů, úhrady zdravotních 

pojišťoven, granty 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: 78 lůžek 

počet uživatelů/rok: za rok 2013 prošlo touto službou 56 uživatelů 

 

Cíl 4: Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 
 

Opatření 4.1 Podpora sociálně–zdravotní péče  

Popis opatření Podpora zřízení hospice a podpora paliativní péče  

Podpora ošetřovatelské péče 

Podpora následné péče 

Podpora rehabilitační péče 

Realizátoři poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé zdravotní péče 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

nelze vyčíslit 

Předpokládané 

finanční zdroje 

zdravotní pojišťovny, úhrady uživatelů, doplatky za nadstandardní 

služby, dotace z veřejných zdrojů 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet poskytovatelů 

počet lůžek 

Opatření 4.2 Aktivizační služby pro seniory 

Popis opatření S ohledem na dosavadní zkušenosti s klubovou činností pro seniory je 

cílem tohoto opatření nabízet seniorům možnost realizace svého 

volného času. Je jim nabízena všestranná péče, do které se řadí 

většinou nabídky volnočasových rekreačně – terapeutických programů. 

Obsah a cíle těchto programů se zaměřují především na zkvalitnění 

života ve stáří, posílení pocitu hodnoty života, posílení funkčních 

schopností, podpoření fyzické zdatnosti, pohybových a kognitivních 

schopností a podpora nejlepší možné kvality života navzdory různým 

omezením, jež způsobuje nemoc či zdravotní postižení. 

Mezi klubové aktivity řadíme: kulturně společenské aktivity, 

vzdělávací a sportovní akce, přednášky, zájezdy, dovednostní kroužky, 

cvičení. Veškerá činnost je podporována vysokou informovaností  
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o nabízených aktivitách. 

Realizátoři statutární město Havířov – Kluby seniorů, či jiné svazy a spolky  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

1 800 000,- Kč/ rok 2014 

2 000 000,- Kč/ rok 2015, 2016, 2017 

Předpokládané 

finanční zdroje 

statutární město Havířov, nadace 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet organizací: 11 klubů seniorů, 13 organizovaných svazů v CVA 

počet aktivit za rok: 16 druhů 

počet účastníků: 3 600 

Opatření 4.3 Podpora bytů zvláštního určení 

Popis opatření Byty zvláštního určení jsou mimo jiné byty v domech s pečovatelskou 

službou, kdy ke dni 1.3.2014 město evidovalo 132 žádostí pro 

jednotlivce a 42 žádostí pro manželské dvojice. 

Realizátoři statutární město Havířov, soukromé subjekty, společnosti 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

nelze vyčíslit 

Předpokládané 

finanční zdroje 

statutární město Havířov, veřejné zdroje 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet bytů zvláštního určení 
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5.2.4  OBČANÉ OHROŽENI DROGOU 

 
 

Seznam členů pracovní skupiny 

 

vedoucí pracovní skupiny:  

Mgr. Michal Fabian, DiS., Sociální služby města Havířova, Centrum drogové pomoci 

členové: 

Bc. Michaela Režňáková, DiS. – Sociální služby města Havířova, Centrum prevence (zástupce 

vedoucího pracovní skupiny) 

Bc. Monika Powiesniková, DiS. – Armáda spásy, Dům pod svahem  

Mgr. Marcela Veselá, DiS. – Armáda spásy, Vyhlídka pro ženy  

Mgr. Jiří Kroček – SP+D Kontakt  

Bc. Eliška Szekelová – Pedagogicko-psychologická poradna Karviná 

Mgr. Jana Tkáčová – Probační a mediační služba ČR, středisko Havířov 

Bc. Gabriela Tomašková – manažer prevence kriminality a protidrogové prevence MMH 

Zdeněk Sečka – uživatel sociálních služeb 

 

Tabulka č. 27: Přehled organizací poskytující služby pro cílovou skupinu „občané 

ohroženi drogou“ 

Název organizace, služby                            Cílová skupina Kapacita  

(okamžitá u terénních 

a ambulantních 

služeb, počet míst  

u pobytových služeb) 

Sociální služby města Havířova 

 Centrum drogové pomoci        uživatelé nealkoholových 

                                                             drog starší 15 let, rodinní 

                                                             příslušníci, jiné blízké  

                                                             osoby uživatelů  

                                                             nealkoholových drog  

 

 

 

           

 Centrum prevence                    děti předškolního a mladšího 

                                                        školního věku, žáci II. stupně 

                                                        ZŠ, středoškolská a učňovská 

                                                        mládež, pedagogové a 

                                                        pracovníci pomáhajících  

                                                        profesí, rodiče a další rodinní 

                                                        příslušníci            

  

okamžitá kapacita 

ambulantní formy 

počet klientů: 12 

počet kontaktů: 2 

okamžitá kapacita 

terénní formy 

počet klientů: 2 

počet kontaktů: 2 

 

počet aktivit:  

300 setkání 

počet účastníků/rok 

1 500 účastníků 

 

Armáda spásy v ČR 

 Dům pod svahem                      osoby závislé na alkoholu 

                                                              a gamblingu – muži  

 Vyhlídka pro ženy                    osoby závislé na alkoholu                                                                                                                                                                             

                                                        a gamblingu – ženy 

 

23 míst 

 

8 míst 
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SP+D Kontakt, občanské sdružení      mladí lidé ohroženi  

pro prevenci a pomoc osobám             sociálně patologickými    

ohroženým sociálně patologickými     jevy a drogovou závislostí 

jevy a drogovou závislostí                   
 

3 víkendové programy 

pro rodiny s dětmi   

12 účastníků 

2 vzdělávací programy 

40 účastníků 

Klub anonymních alkoholiků              anonymní alkoholici  

(gamblerů) – skupina Správný            a gambleři 

směr Havířov 

okamžitá kapacita 

10-12 osob 

Probační a mediační služba ČR          osoby stanovené zákonem,       

                                                                tzn. obvinění, obžalovaní, 

                                                                či odsouzení, osoby   

                                                                poškozené (oběti), případně 

                                                                jejich rodinní příslušníci 

                                                                (odhadovaný počet klientů, 

                                                                kteří mají problém  

                                                                s návykovými látkami  

                                                                je 50 %)                 

500 klientů/rok 

z toho cca 250 osob 

užívá návykové látky 

Pedagogicko-psychologická poradna  děti, žáci, studenti, jejich 

Karviná                                                  zákonní zástupci, školy 

                                                                a školská zařízení  

 

Nemocnice s poliklinikou v Havířově osoby s duševním  

- lůžkové psychiatrické oddělení         onemocněním, nejčastěji 

                                                                osoby s depresivním  

Místně dostupné psychiatrické            a psychotickým  

ambulance v rámci města                    onemocněním a závislostmi 

Havířova                                                alkoholového   

                                                                i nealkoholového typu 

Nemocnice s poliklinikou v Havířově 

- infekční ambulance a oddělení 

 

MMH, manažer prevence kriminality  

a protidrogové prevence 
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Popis cílové skupiny 

Jedná se o osoby ohrožené drogou, které nemají s nimi dosud problémy a osoby drogy 

užívající mající s drogami sociálně zdravotní problémy: 

 

a) osoby drogou ohrožené 

 děti v předškolním věku 

 žáci a studenti základních a středních škol 

Do cílové skupiny lze zařadit rovněž rodiče, pedagogy a veřejnost, jako spolupracující 

subjekty. 

 

b) osoby drogy užívající 

 experimentátoři 

 občasní pravidelní uživatelé 

 uživatelé s návykem, nepociťující problémy s drogami 

 uživatelé na drogách závislí 

 

Pro účely tohoto vymezení se drogou rozumí návyková látka a činnosti směřující 

k nelátkovým závislostem, jako je např. patologické hráčství. 

 

Potřeby cílové skupiny 

 

Nejdůležitější potřebou pro klienty uvedené cílové skupiny jsou: 

potřeba péče o vlastní osobu, potřeba náplně volného času, zaměstnání a potřeba emoční 

podpory. Vytipované identifikované potřeby klientů v této podskupině dále přetrvávají. Jsou 

to podpora existujících služeb, posílení a rozšíření terénní sociální práce, služeb následné péče 

a vytvoření podmínek pro nové služby (terapie a motivační program v adiktologické poradně, 

vznik služeb pro nezletilé a mladistvé uživatele). 

 

V návaznosti na zjištěnou potřebu – „nedostupnost služeb pro nezletilé uživatele (do 15 let)“ je 

třeba zdůraznit, že Centrum drogové pomoci pracuje pouze s uživateli od 15 let. Nejbližší 

Středisko výchovné péče je v Karviné. Podpora zřízení střediska je uvedena rovněž u cílové 

skupiny „děti, mládež a rodina“ z důvodu chybějícího detašovaného pracoviště v Havířově.  
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5.2.4.1 SWOT analýza  

 

Silné stránky 
 

* existující organizace poskytující sociální služby 

* existence asistentů prevence kriminality MP 

* existence pracovní pozice manažera protidrogové  

   prevence 

* existence PS – Občané ohroženi drogou v rámci  

   komunitního plánování   

* podpora obce 

* ochota aktérů spolupracovat 

* primární prevence 

* certifikace stávajících sociálních služeb 

* existence dotačního systému města  

* bezplatné služby  

* existence standardů kvality sociálních služeb  

* kontrolní činnost pracovníků OSPOD + MP  

   v restauracích a provozovnách, kde se nalévá  

   alkohol  
 

Slabé stránky 
 

* poddimenzované sociální služby (nedostatečná  

   kapacita)  

* nedostupnost služeb pro nezletilé uživatele   

   (do 15 let)   

* neexistence pobytového zařízení pro mladistvé   

   a nezletilé uživatele  

* nedostatečná kapacita pedopsychiatrické péče  

* neexistence adiktologické poradny  

* nedostupnost anonymního testování na infekční  

   onemocnění v nízkoprahových podmínkách 

* nízká společenská prestiž služeb pro uživatele  

   drog 

* není návaznost poskytování dotací na komunitní  

   plánování v obci 

* omezené podmínky na školách pro výkon    

   efektivní primární prevence rizikového chování  

* nedostatečná komunikace s lékaři   
    
 

Příležitosti 
 

* sběr dat a monitoring drogové situace ve městě 

* vznik následné péče pro matky uživatelky s dětmi 

* existence Komise protidrogové a prevence  

   kriminality 

* čerpání finančních prostředků z EU 

* návaznost dotačního systému města na komunitní  

   plán 

* využití vícezdrojového financování  

* změna legislativy do oblasti rozšiřování druhů  

   sociálních služeb včetně popisu činností 

* spolupráce s médií 
 

Ohrožení 
 

* každoroční nejistota získávání finančních  

   prostředků na provoz 

* snadnější přístup k alkoholu, drogám a tolerance  

   společnosti k závislostem 

* snižování rozpočtu poskytovatelů sociálních  

   služeb 

* omezení kapacit sociálních služeb 

* snižující se věk dětí a mládeže experimentující  

   s návykovými látkami 

* nepropojenost mezi poskytovateli sociálních   

   a zdravotních služeb 

* zvyšující se počet uživatelů drog s duální  

   diagnózou  

* nebezpečí rozšíření infekčních onemocnění mezi  

   uživateli drog, případně veřejnosti z důvodu  

   nedostatečného záchytu pozitivních osob   

   na hepatitidy a viru HIV/AIDS 
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5.2.4.2 Přehled cílů a opatření 

 

Cíl 1 Podpora stávajících sociálních služeb 

Opatření 1.1    Kontaktní centra 

Opatření 1.2 Služby následné péče 

Cíl 2 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb  

Opatření 2.1    Kontaktní centra 

Opatření 2.2 Služby následné péče 

Cíl 3 Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 3.1    Odborné sociální poradenství 

Cíl 4 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 4.1    Podpora zřizování „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ 

Opatření 4.2    Podpora aktivizačních, vzdělávacích a poradenských činností směřujících  

k prevenci sociálně patologických jevů 

Opatření 4.3    Podpora primární prevence 

Opatření 4.4    Podpora svépomocných skupin 

 

 

5.2.4.3 Popis cílů a opatření 

 

Cíl 1: Podpora stávajících sociálních služeb 

 

Opatření 1.1 Kontaktní centra § 59 

Popis opatření Udržet poskytování sociální služby s prvky nízkoprahovosti 

poskytující ambulantní a terénní službu osobám ohroženým závislostí 

na návykových látkách s možností anonymního kontaktu, zaměřené  

na motivaci uživatelů k léčbě a následné abstinenci, zamezení šíření 

infekčních onemocnění, snižování zdravotních a sociálních rizik 

souvisejících se způsobem života těchto klientů. 

Předpokládané dopady na cílovou skupinu: 

 snižování škod a rizik, které užívání drog přináší, 

 sociální a zdravotní stabilizace uživatelů drog, 

 minimalizace šíření infekčních nemocí, 

 úspora nákladů zdravotního a sociálního pojištění. 

Realizátoři SSmH 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

2 055 000,- Kč  

Tento údaj je vázán na současný objekt Centra drogové pomoci  

na ulici Hřbitovní č. 12. Vzhledem k tomu, že se objekt nachází  

na území určeném pro rozšíření hřbitova a bude nezbytnou součástí 

technického zázemí hřbitova, musí se CDP co nejdříve přemístit  

do jiných prostor. Z tohoto důvodu organizace SSmH předpokládá  

i investiční náklady na úpravu budoucích prostor. Výše investičních 

nákladů nyní nelze vyčíslit. 

Předpokládané 

zdroje financování 

statutární město Havířov, MPSV, MSK, IP MSK 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb:1 

kapacita: okamžitá (A) 12 klientů, 2 kontakty 
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                                  (T) 2 klienti, 2 kontakty  

počet uživatelů/rok: 230 (A), 60 (T) 

Opatření 1.2 Služby následné péče § 64 

Popis opatření Jedná se o služby, které nabízí pomoc osobám závislým na alkoholu  

a gamblingu, které se rozhodnou abstinovat za pomoci poskytnutí 

podpory v nalezení cesty k trvalé abstinenci a začlenění zpět  

do společnosti. 

Předpokládané dopady na cílovou skupinu: 

 celková stabilizace osob po léčbě, 

 začlenění na trh práce, 

 posílení abstinence a začlenění do běžného života. 

Realizátoři Armáda spásy 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

6 200 000,- Kč 

(Dům pod svahem 4 600 000,- Kč, Vyhlídka pro ženy 1 600 000,- Kč) 

Předpokládané 

zdroje financování 

MPSV, statutární město Havířov, nadace OKD, platby od uživatelů, 

SF EU (financování z SF EU zajištěno do roku 2015) 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 2 

kapacita: 31 

(23 uživatelů Dům pod svahem 15 míst + 8 míst v tréninkových 

bytech, Vyhlídka pro ženy 8 uživatelek) 

počet uživatelů/rok: 52 

(Dům pod svahem 40 uživatelů, Vyhlídka pro ženy 12 uživatelek)  

 

Cíl 2: Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

 

Opatření 2.1 Kontaktní centra § 59 

Popis opatření Posílit terénní aktivity pro uživatele drog s cílem zintenzivnit 

monitoring obtížně dosažitelné skryté populace uživatelů drog 

užívající drogy rizikovým způsobem s minimální motivací vyhledat 

ambulantní nízkoprahovou službu – možné dvě varianty: 

1.  posílení terénní formy poskytování služby kontaktního centra,  

2. případně registrace nové sociální služby – terénní programy pro 

uživatele drog dle § 69.  

Předpokládané dopady na cílovou skupinu: 

 sociální a zdravotní stabilizace uživatelů drog, 

 minimalizace šíření infekčních nemocí, 

 úspora nákladů zdravotního a sociálního pojištění. 

Realizátoři SSmH 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Osobní náklady: navýšení o 2 x 0,5 úvazku (pracovníci v sociálních 

službách) 290 000,- Kč 

Materiální náklady: 120 000,- Kč  

Předpokládané 

zdroje financování 

statutární město Havířov, MPSV, MSK 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: okamžitá 2 klienti, 2 kontakty 

počet uživatelů/rok: 50 
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Opatření 2.2 Služby následné péče § 64 

Popis opatření Chybí kapacita pro abstinující ženy s dětmi, kdy zařízení nemůže 

uspokojit všechny zájemkyně o sociální službu. V současné době  

(tj. 2/2014), je abstinující žena s dětmi odmítnutým zájemcem. 

Předpokládané dopady na cílovou skupinu: 

 celková stabilizace osob po léčbě závislosti, 

 začlenění na trh práce, 

 posílení abstinence a začlenění do běžného života. 

Realizátoři Armáda spásy  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

nerelevantní 

(vyšší počet klientek pro službu neznamená navyšování finančních 

nákladů, uživatelky si vše hradí samy, z důvodu navýšení o 2 místa 

není nutné navýšení personální) 

Předpokládané 

zdroje financování 

MPSV, statutární město Havířov, nadace OKD, platby od uživatelek 

 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: navýšení o 2 místa  

počet uživatelů/rok: 2 – 3 uživatelky 

 

Cíl 3: Vznik nových sociálních služeb 

 

Opatření 3.1 Odborné sociální poradenství § 37 

Popis opatření Vznik adiktologické poradny s ambulantním programem pro uživatele 

látkových a nelátkových závislostí s důrazem na motivační program, 

skupinovou terapii a intenzivnější práci s rodinou. 

Předpokládané dopady na cílovou skupinu: služba odborného 

sociálního poradenství pro cílovou skupinu osob ohrožených 

návykovým chováním povede ke zmirňování negativních dopadů 

návykového chování na samotné klienty, jejich rodiny a společnost. 

Bude komplexně řešit problematiku závislosti na alkoholu  

a nelátkových závislostí (např. gamblingu) v rámci strukturované 

poradenské pomoci bez omezení věku. 

Realizátoři NNO, NZZ, PO 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

1 300 000 – 1 500 000,- Kč 

V případě transformace sociální služby na adiktologickou ambulanci 

jsou nutné investiční náklady k úpravě provozování zdravotnického 

zařízení. Investiční náklady v současné době nelze vyčíslit. 

Předpokládané 

zdroje 

MPSV, MSK, statutární město Havířov, SF EU, MZ 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: okamžitá 2 - počet intervencí (30 min. jednání)  

                 roční kapacita 1 000 intervencí  

počet uživatelů/rok: 250  
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Cíl 4: Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

 

Opatření 4.1 Podpora zřizování „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc“ 

Popis opatření Iniciovat kroky ke vzniku „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc“ podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů. Vznik pobytového zařízení s krajskou 

působností se specializací na děti s drogovou zkušeností ve věku 10  

až 16 let, které užívají alkoholové i nealkoholové drogy a nejedná se  

o experimentátory, na bázi dobrovolnosti, délka pobytu v zařízení 3  

až 6 měsíců. Opakované studie drogové scény u populace dětí  

a mládeže vykazují nepříznivé trendy, mezi něž patří i vysoká 

společenská atraktivita drogy, narůstá počet velmi mladých uživatelů 

návykových látek. 

Předpokládané dopady na cílovou skupinu: 

 snížení rizik a společenských nákladů souvisejících s užíváním 

návykových látek, 

 zamezení dalšího rozvoje závislosti. 

Realizátoři NNO, PO 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

1 200 – 1 300,- Kč/osoba/den  

2 500 000 – 3 000 000,- Kč – závislé na počtu personálu a naplněné 

kapacity 

Předpokládané 

zdroje 

MPSV, statutární město Havířov, rozpočty obcí MSK, MSK, SF EU 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet zařízení: 1 

kapacita: okamžitá 2 skupiny pro 6 – 8 dětí 

počet uživatelů/rok: 24-32 při pobytu na 6 měsíců 

Opatření 4.2 Podpora aktivizačních, vzdělávacích a poradenských činností 

směřujících k prevenci sociálně patologických jevů 

Popis opatření Podpora aktivit směřujících v poskytování a realizování poradenských, 

vzdělávacích, výcvikových programů a sociálně aktivizačních 

programů pro rodiny.  

Předpokládané dopady na cílovou skupinu: 

 omezení výskytu společensky nežádoucích jevů, 

 pomoc a podpora při řešení obtížných životních situací, 

 nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností  

a dovedností. 

Realizátoři SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám 

ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí, NNO 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

150 000,- Kč sociálně aktivizační programy pro rodiny 

50 000,- Kč vzdělávací a výcvikové programy 

Předpokládané 

zdroje 

MV, MSK, statutární město Havířov 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet aktivit/účastníků:  

3 víkendové programy pro rodiny s dětmi – 12 účastníků 

2 vzdělávací programy – 40 účastníků 
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Opatření 4.3 Podpora primární prevence   

Popis opatření Realizací různých forem preventivních programů dojde k omezování 

rizikového chování. Programy jsou založeny na vedení ke zdravému 

způsobu života a k přijímání vlastní zodpovědnosti, práce s postoji  

a chováním dětí a mládeže, podpora zdravých vztahů v třídních 

kolektivech a prevence šikany, prevence zneužívání návykových látek 

a hledání pozitivních alternativ, nácvik psychosociálních dovedností, 

včasná pomoc při řešení problémů, monitorování rizikových oblastí  

u dospívajících. 

Předpokládané dopady na cílovou skupinu: 

 prevence a omezování různých forem návykového chování  

u školní mládeže, 

 snížení rizik přerůstání problémů šikany a závislosti do vyšších 

(hůře zvládnutelných) stádií, 

 zvýšení schopností studentů vyhledat odbornou pomoc  

či následnou péči v souvislosti se šikanou. 

Realizátoři SSmH – Centrum prevence, ZIP, NNO 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

926 000,- Kč 

(SSmH 676 000,- Kč, ZIP projekt Zdravá mládež 250 000,- Kč) 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, výnosy z činností služby (platby škol, 

příspěvky žáků), dary nadací a jednotlivců 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet aktivit: 500 

(SSmH 300 setkání, ZIP 200 setkání) 

počet účastníků/rok: 5 500 

(SSmH 1 500 účastníků, ZIP 4 000 účastníků) 

Opatření 4.4 Podpora svépomocných skupin 

Popis opatření Poskytnutí prostoru a zázemí pro setkávání svépomocných skupin 

anonymních alkoholiků a gamblerů napomůže jejich integraci  

do běžného života, snížení jejich sociální izolace a ke vzájemnému 

posilování pozitivních zkušeností se životem v abstinenci. 

Předpokládané dopady na cílovou skupinu: pravidelné setkávání 

v rámci skupiny anonymních alkoholiků a gamblerů provede 

k motivaci klientů k postupnému zapojení se do běžného života. 

Realizátoři Klub anonymních alkoholiků (gamblerů) – skupina Správný směr 

Havířov 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

nerelevantní 

Předpokládané 

zdroje 

Dobrovolné příspěvky členů na drobné občerstvení při setkávání 

svépomocných skupin - nerelevantní 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

kapacita: okamžitá skupina 10-12 osob 

Uskutečněná setkání obou svépomocných skupin 1x týdně. 
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5.2.5  OBČANÉ V PŘECHODNÉ KRIZI A ETNICKÉ MENŠINY 

 

Seznam členů pracovní skupiny 

 

vedoucí pracovní skupiny:  

Ladislav Solana, Armáda spásy, Azylový dům pro muže  

členové:   

Jana Nedělová, DiS. – Slezská diakonie, Občanská poradna (zástupce vedoucího pracovní 

skupiny) 

Mgr. Blanka Wlosoková – Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi 

Mgr. Radim Koziorek – Magistrát města Havířova, kurátor pro dospělé  

Pavol Danihel – Magistrát města Havířova, romský asistent  

Bc. Dagmar Kiszková – SSmH, Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

Jana Kotasová – SSmH, poradenské centrum KHAMORO  

Bc. Vladimíra Waidlichová – SSmH, poradenské centrum KHAMORO  

Mgr. Pavel Sporysch, Občanské sdružení Heřmánek  

Mgr. Daniela Brůnová, Občanské sdružení Heřmánek 

 

Tabulka č. 28: Přehled organizací poskytující služby pro cílovou skupinu „občané 

v přechodné krizi a etnické menšiny“ 

Název organizace, služby                            Cílová skupina Kapacita  

(okamžitá u terénních 

a ambulantních služeb, 

počet míst  

u pobytových služeb) 

Sociální služby města Havířova 

 Poradenské centrum KHAMORO     

Odborné poradenství                         osoby  starší 15 let, které se 

nacházejí v nepříznivé 

sociální situaci a potřebují 

poskytnutí poradenství, 

                                                           (žijící převážně v SVL  

Havířov-Šumbark) 

                                

Terénní programy                              osoby starší 15 let, které 

vedou rizikový způsob života  

                                                           (žijící převážně v SVL                        

                                                           Havířov-Šumbark a  

                                                           Prostřední Suchá)    

  

 Linka důvěry                          osoby nacházející se v situaci 

ohrožení zdraví, života nebo 

v jiné obtížné životní situaci, 

kterou přechodně nemohou 

řešit vlastními silami.   

 Nízkoprahové denní centrum muži a ženy starší 18 let bez 

 
 

okamžitá kapacita 

počet klientů: 1 

 

 

 

 
okamžitá kapacita 

počet klientů: 2 
 

 

 

okamžitá kapacita 

počet klientů: 1 

 

 

 
okamžitá kapacita 
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      pro osoby bez přístřeší           přístřeší počet klientů: 20 
Armáda spásy 

 Azylový dům pro muže 

Azylové domy                                   muži od 18 let, kteří jsou bez 

domova a mají zájem řešit 

svou sociální situaci 

 

Noclehárna                                             muži od 18 let, kteří se ocitli 

bez přístřeší 

 

Terénní programy                              osoby od 18 let, které se 

nacházejí v Havířově nebo   

v jeho blízkém okolí, jsou bez 

přístřeší nebo jsou ohroženy 

ztrátou bydlení či žijí 

rizikovým způsobem života 

 Dům pro matky s dětmi 

Azylové domy                                       matky s nezaopatřenými dětmi 

a těhotné ženy, v přechodné 

krizi bez přístřeší 

 

 

39 lůžek 

 

 

 

18 lůžek 

 

 

okamžitá kapacita 

počet klientů: 1 

 

 

 

 

 

60 lůžek 

 

 

Slezská diakonie 

 OBČANSKÁ PORADNA     oběti trestné činnosti  

            Havířov                                  osoby s chronickým                 

onemocněním, zdravotním   

postižením  

osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách  

rodiny s dítětem/dětmi 

senioři 

 

 KERIT Havířov                     pachatelé trestné činnosti  

 

 KONTAKT Havířov             osoby žijící v sociálně  

                                                           vyloučených komunitách  

 

 

 
okamžitá kapacita 

ambulantní formy 

poskytování: 3  

 

okamžitá kapacita 

terénní formy 

poskytování: 2  

 

 

okamžitá kapacita: 1  

 

okamžitá kapacita 

terénní formy:  

klientů - 6  

počet kontaktů 

(10 min jednání) - 6  

Občanské sdružení Heřmánek       mladí dospělí ve věku od 18 

Dům na půli cesty Heřmánek            do 26 let, kteří po dosažení 

                                                           zletilosti opouštějí zařízení 

                                                           ústavní výchovy nebo   

odcházejí od pěstounů nebo 

od rodiny, jež ohrožuje jejich 

vývoj 

kapacita zařízení: 24 

startovací byt 

v Havířově: 2 

 

Dobrovolnické centrum ADRA      osoby sociálně slabé a bez                  

v Havířově - sociální šatník              domova 

                                                      

 

lidé v hmotné nouzi 

dostávají max.10 ks 

oblečení/osobu/měsíc 

za měsíc využije službu 



 

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017 

105 

 

 cca 300 osob 

Probační a mediační služba             osoby stanovené zákonem, 

                                                            tzn. obvinění, obžalovaní, 

                                                            či odsouzení, osoby                                      

                                                            poškozené (oběti), případně 

                                                            jejich rodinní příslušníci 

500 klientů/rok 

Právní občanská poradna                občané starší 18 let, sociálně 

Záchranný kruh o. s.                        potřební a v životní situaci,   

                                                            kterou neumějí vyřešit bez  

                                                            odborné právní pomoci 

                                                            (neposkytuje služby na  

                                                            základě zákona o sociálních 

                                                            službách) 

 

Šumbarák, občanské sdružení         rodiny s dětmi, senioři      

bydlení s doprovodným sociálním  

programem 

19 bytů 

Úřad práce ČR, pobočka Havířov   nezaměstnané osoby,                                                        

                                                             zaměstnavatelé  

                                                             osoby s nízkými příjmy  

                                                             (výplata různých dávek) 

 

Magistrát města Havířova 

sociální pracovníci                                

kurátoři                                               občané ve výkonu trestu  

                                                            odnětí svobody, ve výkonu  

                                                            vazby, občané po výkonu 

                                                            trestu odnětí svobody 

 

romský asistent                                   romové ve vyloučených   

                                                            lokalitách 

manažer prevence kriminality  

a protidrogové prevence 

 

4 000 klientů/rok 

348 klientů/rok 2013 

 

 

 

 

281 klientů/rok 2013 

445 kontaktů 
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Popis cílové skupiny 

 

Cílovou skupinu tvoří především lidé v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou řešit bez 

pomoci druhé osoby. Zákon o sociálních službách definuje, že nepříznivá sociální situace je 

oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou 

sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně 

znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo  

z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální 

začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. Sociální vyloučení je vyčlenění osoby mimo 

běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. 

Cílová skupina je různorodá a lze ji rozdělit podle důvodu sociálního vyloučení  

či potenciálních rizik. 

Do této skupiny zahrnujeme zejména: 

 osoby v krizi 

 osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 osoby bez přístřeší 

 osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách (vyšší koncentrace romské menšiny) 

 oběti domácího násilí 

 oběti trestné činnosti 

 osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu nezaměstnanosti  

 propuštění z výkonu trestu 

 sociálně slabé rodiny (dlužníci). 

 

Z dlouhodobého sledování a mapování situace bylo zjištěno, že se na území města Havířova 

stále více nachází lidé bez přístřeší se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  

 

Tabulka č. 29: Počet vyplacených klientů nacházejících se v hmotné nouzi (Kontaktním 

pracovištěm Havířov) 

Typ dávky Počet vyplacených 

klientů/měsíc 

Příspěvek na živobytí 2 807 

Doplatek na bydlení 1 879 

Mimořádná okamžitá pomoc      55 

Celkem 4 741 
                          Zdroj: Úřad práce ČR, data ke dni 1.3.2014 

 

 

Počet vyplacených klientů Úřadem práce ČR, Kontaktním pracovištěm Havířov, v rámci 

dávky státní sociální podpory – příspěvku na bydlení je měsíčně 6 900 (údaj se vztahuje ke dni 

1.3.2014). 
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Obrázek č. 5: Výskyt osob bez přístřeší ve městě Havířově 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Armáda spásy v České republice, z.s., Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí  

 

krytý bazén 

nádraží ČSAD 

okolí HM Kaufland 

park, ul. Pavlovova 

park u Redonu 

park naproti kina Centrum 

les u trafostanice, ul. 17. listopadu 

chatky, ul. U Křížů 

trafostanice, ul. 

17. listopadu 

areál zdraví 

trafostanice, 

ul. 17. 

listopadu 

park, ul. Na Nábřeží 

veterina, ul. Kochova 

okolí HM TESCO 

park U fontány Jitřenka 

okolí řeky Lučiny 
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5.2.5.1 SWOT analýza  
 

Silné stránky 
 

* zasíťování sociálních služeb-dostupnost, kvalita   

* existence ubytovacích zařízení  

* ochota aktivně spolupracovat 

* ochota vlastníků bytů (RPG a MRA)  

   spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb   

   a mezi sebou   

* funkce romského asistenta ve městě 

* podpora ze strany města v rámci KP 

* veřejně prospěšné práce pod městem 

* existence asistentů prevence kriminality 

* existence terénní práce na obci   
    

Slabé stránky 
 

* chybí zařízení pro seniory (nízkopříjmové, bez  

   přístřeší) 

* chybí prostupnost bydlení  

* chybí sociální bydlení  

* kumulace a problémové složení na ubytovnách  

* problém umístit občany v krizi na městskou  

   ubytovnu 

* není návaznost poskytování dotací na komunitní  

   plánování v obci 

* nedostatek pracovních příležitostí  

* absence sociální firmy pro tuto cílovou skupinu  

* spolupráce s ÚP (hmotná nouze) 

* zadluženost rodin 

* 2 vyloučené lokality se specifickou problematikou    

   těchto obyvatel: 

  - vysoká míra nezaměstnanosti 

  - závislost na návykových látkách 

  - kumulace sociálně slabých obyvatel 

Příležitosti 
 

* veřejné zakázky města s podílem nezaměstnaných 

* vytvořit systém podporovaného bydlení 

* dotační tituly  

* podpora vzniku chybějících služeb 

* vznik sociálního podniku pro dlouhodobě  

   nezaměstnané 

* zkvalitnit spolupráci MMH+NNO+PO  

* iniciovat setkání terénních pracovníků (vzájemné  

   sdílení dobré praxe) 

* zapojit pracovníka ÚP do PS Občané v přechodné  

   krizi a etnické menšiny jako spolupracující subjekt 
 

 

Ohrožení 
 

* zánik služeb nebo omezení kapacity z důvodu  

   nedostatku finančních prostředků 

* nepodpoření koncepce podporovaného bydlení ze  

   strany města 

* změny v legislativě 

* příliv nepřizpůsobivých rómů do Havířova- 

   Šumbarku 

* vzrůstající počet zadlužených rodin a následná  

   ztráta bydlení  

* každoroční nejistota získávání finančních  

   prostředků na provoz 
 

 

 



 

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017 

109 

 

5.2.5.2 Přehled cílů a opatření 

 

Cíl 1 Podpora stávajících sociálních služeb 

Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství 

Opatření 1.2 Telefonická krizová pomoc 

Opatření 1.3 Azylové domy 

Opatření 1.4 Domy na půl cesty 

Opatření 1.5 Nízkoprahová denní centra 

Opatření 1.6 Noclehárny 

Opatření 1.7 Terénní programy 

Cíl 2 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb  

Opatření 2.1 Nízkoprahová denní centra  

Cíl 3 Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 3.1 Domovy se zvláštním režimem 

Cíl 4 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 4.1 Podpora terénní práce romského asistenta  

Opatření 4.2 Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality, probačních  

a resocializačních programů 

Opatření 4.3 Podpora aktivit na podporu vzdělávání a zaměstnanosti cílové skupiny 

Opatření 4.4 Prevence bezdomovectví včetně podpory služeb pro cílovou skupinu  

 

 

5.2.5.3 Popis cílů a opatření 

 

Cíl 1: Podpora stávajících sociálních služeb 

 

Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství § 37 

Popis opatření Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby 

jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, 

manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, 

poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 

trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, 

jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.  

Cílem odborného sociálního poradenství je umožnit lidem, kteří se 

dostali do nepříznivé životní situace, tuto situaci řešit a poskytovat co 

nejvyšší úroveň sociálně odborného poradenství, avšak podporovat 

uživatele k samostatnému jednání, aby se nestali na službách poradny 

závislými. 

Realizátoři Slezská diakonie, SSmH 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

2 823 856,- Kč 

(Slezská diakonie, Občanská poradna Šumbark 580 000,- Kč  

Slezská diakonie, Občanská poradna Prostřední Suchá 1 600 000,- Kč  

Slezská diakonie, Kerit 350 000,- Kč  

SSmH, Khamoro 293 856,- Kč) 

Poradenské centrum Khamoro je financováno z OP LZZ do 5/2015,  

poté je nutné zajistit udržitelnost projektu 5 let. 

Předpokládané MPSV, statutární město Havířov, SF EU, Probační a mediační služba 
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zdroje 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 3 

kapacita: okamžitá 6 (T, A) 

(Slezská diakonie: okamžitá kapacita 3 (A), 2 (T) 

SSmH, Khamoro: okamžitá kapacita 1 

počet uživatelů/rok: 1 290 

(Slezská diakonie, Občanská poradna Šumbark 750 uživatelů, 

Prostřední Suchá 450 uživatelů, Kerit Havířov 40 uživatelů,  

SSmH, Khamoro 50 uživatelů) 

Opatření 1.2 Telefonická krizová pomoc § 55 

Popis opatření Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná  

na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení 

zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou 

přechodně nemohou řešit vlastními silami.  

Realizátoři SSmH 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

500 990,- Kč 

Předpokládané 

zdroje 

MPSV, statutární město Havířov 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: okamžitá 1 

počet kontaktů: 730 

Opatření 1.3 Azylové domy § 57 

Popis opatření Poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Realizátoři Armáda spásy  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

14 644 000,- Kč 

(Azylový dům pro muže 6 470 000,- Kč 

Azylový dům pro matky s dětmi 7 974 000,- Kč) 

Předpokládané 

zdroje 

MPSV, MSK, statutární město Havířov, nadace, dary, úhrady  

od uživatelů 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 2 

kapacita: 99 lůžek 

(Azylový dům pro muže 39 lůžek, Azylový dům pro matky s dětmi 60 

lůžek) 

počet uživatelů/rok:  

Azylový dům pro muže – 94 mužů 

Azylový dům pro matky s dětmi – 61 matek a 128 dětí 

Opatření 1.4 Domy na půl cesty § 58 

Popis opatření Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby  

do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby 

z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou 

propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. 

Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je 

přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 
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Realizátoři Občanské sdružení Heřmánek 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

2 872 500,- Kč  

z toho 239 375,- Kč (pouze startovací byt) 

Předpokládané 

zdroje 

MPSV, úhrady od uživatelů, statutární město Havířov, dotace jiných 

měst 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita zařízení: 24 

počet uživatelů z Havířova/rok: 10 

kapacita bytu na půl cesty (startovací byt 2 v Havířově): 2  

počet uživatelů z Havířova/rok: 1 

Opatření 1.5 Nízkoprahová denní centra § 61 

Popis opatření Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní 

služby pro osoby bez přístřeší. 

Udržet poskytování sociální služby nízkoprahové denní centrum pro 

osoby bez přístřeší a umožnit potřebným občanům žijícím na ulici 

získat pomoc, podporu s využitím bezpečného prostoru pro řešení 

svých problémů. 

Předpokládané dopady na cílovou skupinu: 

 udržení a obnova základních sociálních návyků, 

 snížení zdravotních a sociálních rizik, 

 zprostředkování dalších sociálních služeb. 

Realizátoři SSmH 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

1 357 000,- Kč  

Tento údaj je vázán na současný objekt Nízkoprahového denního 

centra na ulici Hřbitovní č. 2. S ohledem na nepříznivý technický stav 

budovy je nutné počítat s investičními náklady na úpravu prostor. 

Výše investičních nákladů nyní nelze vyčíslit. 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MPSV, MSK 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: okamžitá 20  

počet uživatelů/rok: 150 – 200 

Opatření 1.6 Noclehárny § 63 

Popis opatření Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které 

mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. 

Realizátoři Armáda spásy  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

2 100 000,- Kč 

Předpokládané 

zdroje 

MPSV, MSK, statutární město Havířov, nadace, dary, úhrady  

od uživatelů 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: 18 lůžek 

počet uživatelů/rok: 180 
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Opatření 1.7 Terénní programy § 69 

Popis opatření Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které 

vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele 

návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez 

přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné 

sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat  

a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám 

poskytována anonymně. 

Armáda spásy – nová sociální služba – 1 terénní pracovník – 

potřeba vznikla na základě dlouholeté praxe práce na ulici. 

Zaměstnanec Armády spásy chodí do terénu již od roku 2006. Cíleně 

je zaměřen na osoby bez přístřeší, které navštěvuje v jejich přirozeném 

prostředí na ulici. Do terénu chodí také ve večerních hodinách. Po 

dohodě s městem se Armáda spásy rozhodla službu zaregistrovat 

od 1.1.2014. 

Slezská diakonie – nová sociální služba – 4 terénní pracovníci, 

udržitelnost služby především po dobu individuálního projektu. 

Potřeba vznikla na základě Strategického plánu Lokálního partnerství 

na období 2010-2013. Slezská diakonie byla partnerem pro projekt 

společnosti SocioFactor s realizací na území města Havířov: 

rekvalifikace a dotovaná pracovní místa pečovatel/ka, terénní 

pracovník. 

Realizátoři SSmH, Armáda spásy, Slezská diakonie  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

1 586 978,- Kč 

(Armáda spásy: 400 000,- Kč, SSmH, Khamoro: 386 978,- Kč, 

Slezská diakonie, Kontakt Havířov: 800 000,- Kč) 

Poradenské centrum Khamoro je financováno z OP LZZ do 5/2015,  

poté je nutné zajistit udržitelnost projektu 5 let. 

Předpokládané 

zdroje 

MPSV, MSK, statutární město Havířov, SF EU (OP LZZ), nadace, 

dary, Nadace OKD 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 3 

kapacita: okamžitá 9 uživatelů 

(Armáda spásy 1, SSmH 2, Slezská diakonie 6) 

počet uživatelů/rok: 480 

(Armáda spásy 120, SSmH 60, Slezská diakonie 300) 

 

Cíl 2: Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

 

Opatření 2.1 Nízkoprahová denní centra § 61 

Popis opatření Okamžitá kapacita současné služby NDC je překračována hlavně 

v období nepříznivých klimatických podmínek (dlouhodobé mrazivé 

nebo deštivé počasí), kdy osoby bez přístřeší žádají o poskytované 

činnosti častěji (poskytnutí podmínek pro hygienu, potravinový 

servis apod.). Rozvoj kapacity služby NDC je nezbytný, a to jak  

v případě poskytnutí akutní pomoci, tak v prevenci proti prohlubování 

situace u osob bez přístřeší. 
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Rozšíření kapacity služby NDC na ul. Hřbitovní 2 není v současné 

době možné, objekt k tomu není stavebně-technicky přizpůsoben. 

Navýšení okamžité kapacity je však možné: 
1. přesunutím služby NDC do jiných větších prostor, 

2. zřízení další služby NDC s menší kapacitou v jiné části města. 

zdůvodnění návrhu: 

 zlepšení dostupnosti služby pro uživatele i z jiných částí města, 

 zvýšení kvality služby – individuální přístup k uživateli služby, 

 zlepšení kvality zázemí pro zaměstnance, zvýšení 

bezpečnostního standardu poskytovaných činností, 

 celkové zlepšení zázemí pro osoby bez přístřeší  –  účinnější 

snižování zdravotních a sociálních rizik, 

 posílení prevence sociálně patologických jevů nebude docházet 

ke kumulaci osob bez přístřeší na jednom místě (u varianty  

č. 2). 

Rozvoj spočívá v navýšení kapacity NDC na počet 30 klientů. 

Realizátoři SSmH, poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

1 400 000,- Kč  

 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MPSV, MSK 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet služeb: 1 

kapacita: navýšení o 10 klientů 

počet uživatelů/rok: 150 - 200 

 

Cíl 3: Vznik nových sociálních služeb 

 

Opatření 3.1 Domovy se zvláštním režimem § 50 

Popis opatření Vznik služby domova se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší. 

Z dlouhodobého sledování a mapování situace bylo zjištěno, že se  

na území města Havířov stále více nachází lidí bez přístřeší se 

sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. Jedná se o specifické ubytovací zařízení, které řeší 

ubytování a podporu této cílové skupiny. Jde se o osoby, které mají 

často problém s alkoholem. Nepotřebují soustavnou lékařskou pomoc, 

ale přesto jsou závislé na pomoci jiných osob a z těchto důvodů nejsou 

schopni vzhledem ke svému stavu být uživateli azylového domu ani 

jiné sociální nebo zdravotní služby. Dle dalšího šetření byl  

u poskytovatelů sociálních služeb (nízkoprahového denního centra, 

azylového domu) a odboru sociálních věcí MMH zjištěn počet cílové 

skupiny obyvatel a kvalifikovaným odhadem navržena kapacita 

zařízení na 30 míst. 

Realizátoři poskytovatel sociálních služeb 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

10 000 000,- Kč 
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Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, MSK, statutární město Havířov, nadace, dary, úhrady                   

od uživatelů 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

kapacita: 30 

počet uživatelů za rok: 50-60 

 

Cíl 4: Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 
 

Opatření 4.1 Podpora terénní práce romského asistenta 

Popis opatření Podpora terénní práce romského asistenta je důležitá z hlediska 

předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově. 

Terénní romský asistent provádí dílčí šetření romských komunit, 

sleduje tyto komunity se všemi problémy jejich členů, navrhuje 

optimální řešení problémů. Poskytuje poradenské a konzultační 

činnosti k romské problematice. Spolupracuje s dalšími organizacemi, 

především se školami, které navštěvují romské děti a napomáhá 

k řešení vzniklých problémů, Městskou policií a Policií ČR. 

Zabezpečuje volnočasové aktivity dětí a dospělých.   

Realizátoři statutární město Havířov 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

300 000,- Kč 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, Úřad vlády ČR 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet uživatelů: 280 

počet kontaktů: 450 

Opatření 4.2 Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality a probačních  

a resocializačních programů 

Popis opatření Aktivity (projekty) realizované v souladu s koncepcí prevence 

kriminality 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé návazných aktivit, 

školská zařízení, Městská policie, Policie ČR, Probační a mediační 

služba, statutární město Havířov 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

nelze vyčíslit 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MV, MS, NNO, PO, SF EU 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

počet projektů 

Opatření 4.3 Podpora aktivit na podporu vzdělávání a zaměstnanosti cílové 

skupiny 

Popis opatření  Podpora projektů zaměřených na sociální podnikání (podpora 

sociálních firem, které by zaměstnávaly občany cílové 

skupiny). 

 Podpora zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných 

prostřednictvím společensky odpovědných veřejných zakázek 

města. 
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 Nastavení spolupráce s Úřadem práce ČR z důvodu 

informování poskytovatelů sociálních služeb o vhodných 

dotačních programech zaměřených na zaměstnávání osob 

sociálně vyloučených. 

 Podpora vzdělávacích aktivit a programů pro cílovou skupinu. 

Realizátoři statutární město Havířov, NNO, PO, ÚP 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

 

nelze vyčíslit 

Předpokládané 

zdroje 

SF EU, ÚP, MPSV, Úřad vlády, MSK, statutární město Havířov, 

nadace 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

aktivity v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti 

Opatření 4.4 Prevence bezdomovectví včetně podpory služeb pro cílovou 

skupinu  

Popis opatření Prevence před zadlužením v souvislosti s neplacením nájmu  

a omezení počtu soudního vyklizení z bytu (dle sdělení dvou 

vlastníků bytů je v Havířově cca až 500 nájemníků, kteří dluží již 

druhý nájem).  

Podpora terénní práce s osobami žijícími na ubytovnách, 

s osobami bez přístřeší. 

Podpora sociálního šatníku 

Podpora sociálního a prostupného bydlení, které je řešeno v rámci 

společných průřezových témat. 

Realizátoři statutární město Havířov, vlastníci bytového fondu, NNO, PO, ADRA 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

sociální šatník: 80 000,- Kč 

ostatní nelze vyčíslit 

Předpokládané 

zdroje 

statutární město Havířov, MPSV MSK, SF EU 

Kritéria 

naplňování cíle/rok 

průběžné hodnocení spolupráce a činnosti v rámci prevence před 

zadlužením s neplacením nájmu 

monitoring osob bez přístřeší 

kapacita: sociální šatník navštěvuje cca za měsíc 300 lidí. Lidé 

v hmotné nouzi mohou dostat maximálně 10 kusů na osobu a měsíc. 

počet uživatelů za rok: 250 (sociální šatník) 
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ZÁVĚR 

 
Předkládaný strategický dokument „Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova na období 2014-2017“ byl zpracován odborem sociálních věcí 

Magistrátu města Havířova. Přibližuje metodu komunitního plánování, včetně zapojení všech 

subjektů do tohoto procesu. Metoda komunitního plánování dává možnost veřejné správě 

přiblížit se více k lidem a zároveň se ptát, co skutečně potřebují. Pokud se ptáme lidí na jejich 

potřeby, musíme na ně reagovat. Nezjišťujeme potřeby kvůli sociálním službám, ale proto, 

abychom lidem pomohli, protože jen oni mají představu, jakou pomoc potřebují. Zjišťování 

potřeb je činnost, která se cyklicky opakuje, jelikož životní podmínky lidí se neustále mění 

(Nové zjišťování potřeb, 2009). 

 

Cílem tohoto dokumentu je realizovat nastavený transparentní systém plánování sociálních 

služeb, zajistit dostupnost sociálních služeb formou podpory stávající sítě a rozvoje nové sítě 

služeb, přizpůsobovat se a reagovat na změny v sociálních službách, zjišťovat potřeby 

občanů, a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.  

 

Na tvorbě cílů a opatření se podíleli členové pracovních skupin. Tímto jim náleží poděkování 

za jejich příkladnou spolupráci. 

 

Sumarizovaný přehled cílů a opatření 

 

Název pracovní skupiny Cíle Opatření 

Společné cíle a opatření pro všechny PS 6 8 

Děti, mládež a rodina 3 12 

Občané se zdravotním postižením 4 14 

Senioři 3 13 

Občané ohroženi drogou 4 9 

Občané v přechodné krizi a etnické menšiny 4 13 

Celkem 24 69 

 

Název pracovní skupiny Cíl 1/ 

počet 

opatření 

Cíl 2/ 

počet 

opatření 

Cíl 3/ 

počet 

opatření 

Cíl 4/ 

počet 

opatření 

Děti, mládež a rodina 4 2 0 6 

Občané se zdravotním postižením 6 1 3 4 

Senioři 8 2 0 3 

Občané ohroženi drogou 2 2 1 4 

Občané v přechodné krizi a etnické 

menšiny 

7 1 1 4 

Celkem 27 8 5 21 

 

Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb je plánován u odborného sociálního 

poradenství, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, odlehčovacích služeb, domova pro 

seniory, domova se zvláštním režimem, kontaktního centra, služby následné péče  

a nízkoprahového denního centra.  
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Vznik nových služeb se předpokládá u domova pro osoby se zdravotním postižením, 

podpory samostatného bydlení, chráněného bydlení, odborného sociálního poradenství  

a domova se zvláštním režimem. 

 

Společné (průřezové) cíle a opatření 

 

Cíl 1 Plánování sociálních služeb 

Opatření 1.1 Zachování procesu komunitního plánování  

Cíl 2 Financování sociálních služeb 

Opatření 2.1 Pravidelné vykazování dat o poskytovaných sociálních službách včetně 

jejich financování 

Opatření 2.2 Podpora efektivního financování sociálních služeb z rozpočtu města 

Cíl 3 Informovanost o sociálních službách 

Opatření 3.1 Zajištění propagace a nabídky služeb mezi veřejností 

Cíl 4 Podpora dobrovolnictví ve městě 

Opatření 4.1 Podpora dobrovolnických programů 

Cíl 5 Podpora pronájmu nebytových prostor  

Opatření 5.1 Podpora organizacím prostřednictvím pronájmu nebytových prostor 

Cíl 6 Podpora sociálního a prostupného bydlení 

Opatření 6.1 Podpora sociálního bydlení 

Opatření 6.2 Podpora prostupného bydlení 

 

Děti, mládež a rodina 

 

Cíl 1 Podpora stávajících sociálních služeb 

Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství 

Opatření 1.2 Intervenční centra  

Opatření 1.3 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Opatření 1.4 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Cíl 2 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb  

Opatření 2.1 Odborné sociální poradenství  

Opatření 2.2 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Cíl 3 Vznik nových sociálních služeb 

 Není plánován 

Cíl 4 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 4.1 Podpora zřizování „Střediska výchovné péče“  

Opatření 4.2 Podpora prorodinných aktivit a služeb 

Opatření 4.3 Podpora náhradní rodinné péče 

Opatření 4.4 Podpora spolupráce mezi subjekty poskytujícími služby pro rodiny  

s dětmi  

Opatření 4.5 Podpora „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ 

Opatření 4.6 Podpora inkluzívních aktivit 
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Občané se zdravotním postižením 

 

Cíl 1 Podpora stávajících sociálních služeb 

Opatření 1.1    Odborné sociální poradenství 

Opatření 1.2 Odlehčovací služby 

Opatření 1.3 Denní stacionáře 

Opatření 1.4 Chráněné bydlení 

Opatření 1.5 Raná péče 

Opatření 1.6 Osobní asistence 

Cíl 2 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb  

Opatření 2.1    Odlehčovací služby 

Cíl 3 Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 3.1    Domov pro osoby se zdravotním  postižením 

Opatření 3.2    Podpora samostatného bydlení 

Opatření 3.3    Chráněné bydlení 

Cíl 4 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 4.1    Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér 

Opatření 4.2    Podpora integračních aktivit 

Opatření 4.3   Podpora bytů zvláštního určení 

Opatření 4.4    Podpora aktivizací u osob se zdravotním postižením a osob pečujících 

 
Senioři 

 

Cíl 1 Podpora stávajících sociálních služeb 

Opatření 1.1 Pečovatelská služba 

Opatření 1.2 Odlehčovací služby 

Opatření 1.3 Denní stacionáře 

Opatření 1.4 Domovy pro seniory 

Opatření 1.5 Domovy se zvláštním režimem 

Opatření 1.6 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby  se zdravotním postižením 

Opatření 1.7 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

Opatření 1.8 Odborné sociální poradenství 

Cíl 2 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb  

Opatření 2.1 Domovy pro seniory 

Opatření 2.2 Domovy se zvláštním režimem 

Cíl 3 Vznik nových sociálních služeb 

 Není plánován 

Cíl 4 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 4.1 Podpora sociálně-zdravotní péče 

Opatření 4.2 Aktivizační služby pro seniory 

Opatření 4.3 Podpora bytů zvláštního určení 
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Občané ohroženi drogou 

 

Cíl 1 Podpora stávajících sociálních služeb 

Opatření 1.1    Kontaktní centra 

Opatření 1.2 Služby následné péče 

Cíl 2 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb  

Opatření 2.1    Kontaktní centra 

Opatření 2.2 Služby následné péče 

Cíl 3 Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 3.1    Odborné sociální poradenství 

Cíl 4 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 4.1    Podpora zřizování „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ 
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KP  Komunitní plánování 
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SSmH  Sociální služby města Havířova 

SVL  Sociálně vyloučená lokalita 

SVP  Středisko výchovné péče 
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Příloha 
 

Organizační řád pracovních skupin 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Organizační řád (dále jen OŘ) je normou, která upravuje postavení pracovních skupin, 

práva a povinnosti jejich členů. 

2. OŘ je závazný pro všechny účastníky jednání pracovních skupin (dále jen PS). 

3. OŘ včetně následných změn a dodatků navrhují členové PS a tento schvaluje Komise 

pro plánování sociálních služeb (dále jen komise). O změnu nebo doplnění OŘ může 

také požádat manažer sociálních služeb. 

4. PS zřizuje komise (řídící skupina) na návrh manažera sociálních služeb.  

5. Postavení a definice PS: 

PS jsou základním článkem koordinace sociálních služeb na území města Havířova. 

PS jsou vždy v dané oblasti složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb bez 

ohledu na formu a zřizovatele, zástupců organizací návazných aktivit, uživatelů 

sociálních služeb či návazných aktivit, zadavatele, zástupců institucí i široké 

veřejnosti. 

Vedoucí jednotlivých PS jsou jmenování Radou města Havířova po projednání                   

v komisi. Vedoucí pracovní skupiny odpovídá za výstupy PS. 

6. PS zřizuje v případě potřeby pracovní podskupinu (podskupiny). 

7. PS jsou ustanoveny pro oblasti služeb pro tyto cílové skupiny:        

 Děti, mládež a rodina 

 Občané se zdravotním postižením 

 Senioři 

 Občané ohroženi drogou 

 Občané v přechodné krizi a etnické menšiny 

 

II. Role pracovních skupin 

 

1. Zastupují a hájí zájmy poskytovatelů, uživatelů a zadavatele v rámci rozvoje 

sociálních služeb v příslušné oblasti. 

2. Prosazují principy komunitního plánování sociálních služeb. 

3. Zajišťují dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních 

služeb občanům města Havířova. 

4. Podílejí se na zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb občanů města Havířova. 

5. Jsou zapojeny do tvorby komunitního plánu sociálních služeb vždy na dané období. 

6. Podílejí se na realizaci a vyhodnocení komunitního plánu sociálních služeb. 

7. V návaznosti na aktuální komunitní plán zpracovávají podklady pro rozvoj sociálních 

služeb ve městě Havířově. 

8. Podílejí se na propojování a spolupráci jednotlivých služeb i mezi jednotlivými 

oblastmi sociálních služeb. 

9. Zabývají se realizací společných akcí a aktivit podporujících uvedenou oblast. 

10. Svou iniciativu, náměty a stanoviska realizují v jednotlivých oblastech služeb. 

11. Členové PS mohou vznést podněty, připomínky, případně stížnosti k procesu 

komunitního plánování a to vedoucímu PS, který je předkládá k projednání                    

na nejbližším jednání PS. 
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12. Výstupy PS jsou doporučujícím dokumentem pro komisi. 

13. Metodické vedení, řízení a kontrola úkolů PS a jejich vedoucích je v kompetenci 

manažera sociálních služeb, který zastupuje a hájí zájmy PS v komisi. 

14. Město Havířov poskytuje PS prostřednictvím manažera sociálních služeb potřebnou 

součinnost nezbytnou pro její činnost. 

 

III. Organizační struktura 

 

1. PS je tvořena členy a vedoucím, kterého ze svého středu navrhují členové PS 

nadpoloviční většinou všech svých hlasů. Vedoucí PS si zvolí svého zástupce. 

V případě závažného a opakovaného neplnění povinností, může být vedoucí PS 

odvolán Radou města Havířova na návrh komise. Vedoucí PS může kdykoliv oznámit 

rezignaci na svou funkci. Své rozhodnutí oznámí na jednání PS.  

2. Úkolem vedoucího pracovní skupiny je svolávat jednání PS, řídit jejich průběh, 

pořizovat zápisy z jednání a kontrolovat plnění úkolů členů skupiny.  

3. Jednání PS se řídí jednacím řádem pracovních skupin.  

4. Členství v PS je dobrovolné, jednotlivé PS jsou otevřené pro všechny, kteří se chtějí 

podílet na rozhodování a poskytování sociálních služeb ve městě Havířově.  

5. Členství vzniká za těchto podmínek: 

a) na základě písemné přihlášky zájemce, 

b) schválením členství manažerem sociálních služeb a členy PS, 

c) vyjádřením souhlasu s organizačním a jednacím řádem.  

6. Členství zaniká za těchto podmínek: 

a) vystoupením člena z PS oznámením vedoucímu pracovní skupiny nebo 

manažeru sociálních služeb, 

b) opakovanou neomluvenou neúčastí člena na třech po sobě jdoucích setkáních 

PS. 

7. Členové mohou v případě nemožnosti zúčastnit se jednání PS určit svého zástupce, 

který v rámci zástupu na daném jednání uplatňuje práva a povinnosti stálého člena 

skupiny. Případné delegování oznámí vedoucímu pracovní skupiny nejpozději den 

před jednáním PS. 

8. Členem PS mohou být i zástupci poskytovatelských subjektů se sídlem v jiných 

obcích. Podmínkou je, že mají zařízení sociálních služeb na území města Havířova 

(případně ve správním obvodu města Havířova) nebo poskytují terénní sociální služby 

či jiné aktivity na území města Havířova (případně ve správním obvodu města 

Havířova) nebo občanům města Havířova v případě služeb ambulantních.                           

V případě deklarace obcí ve správním obvodu města Havířova (Horní Suchá, Těrlicko, 

Albrechtice a Horní Bludovice) zapojit se aktivně do procesu komunitního plánování, bude 

tento organizační řád na návrh PS nebo manažera sociálních služeb předložen ke schválení 

komisi o provedení změny organizačního řádu nebo doplnění dodatkem k stávajícímu 

organizačnímu řádu ve smyslu rozšíření koordinace sociálních služeb a dalších aktivit o další 

správní obvod.  

IV. Závěrečné ustanovení 

 

Změny a doplnění organizačního řádu pracovních skupin podléhají schválení komise.                    

O změnu nebo doplnění může požádat komise, členové PS a manažer sociálních služeb. 

Tento organizační řád pracovních skupin nabývá účinnosti schválením „Komise pro 

plánování sociálních služeb“ dne 13.3.2013. 
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Jednací řád pracovních skupin 

 

1. Jednací řád je závazný pro jednání pracovních skupin (dále jen PS). 

2. Jednání PS je neveřejné. 

3. Jednání PS se koná dle potřeby vzniklé v procesu komunitního plánování (nejméně 

však 4x ročně).   

4. Jednání PS svolává vedoucí pracovní skupiny a to písemně, telefonicky nebo 

elektronickou poštou. Členové PS musí být pozváni nejpozději 10 dní před jednáním. 

Vedoucí PS svolá jednání vždy, požádá-li o to nejméně jedna polovina členů PS, 

manažer sociálních služeb nebo Komise pro plánování sociálních služeb (dále jen 

komise).       

5. Jednání PS se mohou účastnit její členové, manažer sociálních služeb, členové komise,  

zástupci zadavatele a přizvaní hosté. V případě, že některý z členů PS chce přizvat 

hosta k jednání PS, uvědomí o této skutečnosti vedoucího PS nejpozději den před 

jednáním PS. Vedoucí pracovní skupiny v součinnosti s manažerem sociálních služeb 

navrhuje program jednání PS a členové PS jsou s tímto programem v pozvánce 

předem seznámeni.  

6. Vedoucí pracovní skupiny vede jednání PS a řídí průběh diskuse.     

Není-li přítomen vedoucí pracovní skupiny, řídí jednání jeho zástupce, popřípadě 

manažer sociálních služeb. 

Členové PS mohou vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným 

materiálům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů a navrhovat řešení.  

7. PS rozhodují na základě souhlasného rozhodnutí – konsensu všech zúčastněných členů 

PS. Rozhodování konsensem je prvořadným postupem. 

8. Pokud není konsensu dosaženo, může v těchto případech PS rozhodnout i hlasováním. 

Manažer sociálních služeb, členové komise, zástupci zadavatele a přizvaní hosté mají 

pouze hlas poradní. 

9. Každý člen PS má právo hlasovat. Nastane-li situace, kdy počet zástupců 1 organizace 

převýší počet nadpoloviční většiny všech členů PS, má každá organizace, která je 

v pracovní skupině zastoupena při hlasování, pouze jeden hlas. Členové PS z téže 

organizace utváří tento hlas formou konsensu nebo hlasováním.  

10. Pro hlasování platí následující pravidla: 

a) PS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, 

b) stanoviska, náměty nebo doporučení PS jsou platná, pokud pro ně hlasovala 

nadpoloviční většina přítomných členů, 

c) při rovnosti hlasů nejsou stanoviska, náměty nebo doporučení přijata, 

d) není-li PS usnášeníschopná, může vedoucí pracovní skupiny rozhodnout o době  

a místě opakování jednání. Je povinen o tom vyrozumět všechny členy PS 

v přiměřeném časovém předstihu. Není-li PS usnášeníschopná, může jednání 

pokračovat, nelze však přijmout žádná stanoviska, náměty nebo doporučení. 

11. Z jednání PS pořizuje vedoucí skupiny zápis, v němž je uvedeno datum, čas a místo 

jednání, program jednání, kdo jednání řídil, jmenovitý seznam přítomných členů            

a hostů. Součástí zápisu jsou přijatá usnesení, stanoviska, náměty nebo doporučení, 

výsledky hlasování a presenční listina přítomných členů a hostů. Usnesení PS jsou 

závazná pro všechny její členy.  

12. Vedoucí pracovní skupiny, případně zástupce, zasílá písemný zápis z jednání všem 

členům PS do 15 dnů elektronicky nebo poštou. Manažerovi sociálních služeb předá 



 

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017 

128 

 

podepsaný zápis v písemné podobě včetně originálu prezenční listiny. Zápis 

podepisuje ten, kdo jednání řídil.  

13. Zápisy z  jednání PS musí být k dispozici k nahlédnutí u vedoucího pracovní skupiny  

      a u manažera sociálních služeb. 

14. Manažer sociálních služeb zápisy z jednání PS zveřejňuje na webových stránkách      

  města. 

Závěrečná ustanovení 

 

Změny a doplnění jednacího řádu pracovních skupin podléhají schválení komise.  

O změnu nebo doplnění může požádat komise, členové PS a manažer sociálních služeb. 

Tento jednací řád nabývá účinnosti schválením „Komise pro plánování sociálních služeb“ 

dne 13.3.2013. 


