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ÚVOD
Dne 23. 6. 2014 schválilo Zastupitelstvo města Havířova „Komunitní plán sociálních služeb
a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“, který je prodloužen
do roku 2019 (dále jen komunitní plán). Hlavní vizí komunitního plánu je reagovat na potřeby
lidí a zajistit jim důstojný život prostřednictvím široké a navzájem provázané nabídky služeb
v sociální i zdravotní oblasti, které jsou kvalitní, dostupné, podporující individuální přístup
k člověku a umožňující žít lidem co nejdéle v domácím prostředí, a to ve spolupráci se
zadavateli, poskytovateli, uživateli i veřejností.
Komunitní plán, který obsahuje celkem 24 cílů a 69 opatření, ukládá v realizačním období
implementovat plán do praxe a provádět jeho průběžný monitoring. V roce 2014 nebyl
komunitní plán vyhodnocen z důvodu platnosti plánu od poloviny roku, tj. doby schválení
Zastupitelstvem města Havířova. V roce 2015 byl plán vyhodnocen se závěrem, že bylo
plněno celkem 70 % opatření, částečně plněno 13 % opatření a neplněno 17 % opatření.
V roce 2016 bylo plněno již 74 % opatření, 12 % opatření bylo plněno částečně a zbylých 14
% nebylo plněno vůbec. V roce 2017 bylo plněno celkem 75 % opatření, částečně plněno
13 % a neplněno 12 % opatření.
Zpráva o plnění cílů a opatření komunitního plánu je zpracována za rok 2018. Pro
vyhodnocení jednotlivých cílů a opatření byly především sledovány počty služeb, počty
klientů, kapacita, jejich realizátoři včetně porovnání předpokládaných a skutečných
provozních nákladů na službu. V roce 2018 bylo plněno celkem 78 % opatření, částečně
plněno 13 % a neplněno 9 % opatření.
Ve městě Havířově mají zařízení dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách) tito poskytovatelé: Sociální služby
města Havířov (dále jen SSmH), SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb (dále jen SANTÉ), Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace (dále jen DSH),
Armáda spásy v České republice, z. s. (dále jen Armáda spásy), Slezská diakonie, Komplexní
domácí péče Hestia s. r. o. (dále jen Hestia), Charita Český Těšín (dále jen Charita), SeneCura
SeniorCentrum HŠH a.s. (dále jen SeneCura), Benjamín, příspěvková organizace (dále jen
Benjamín), Občanské sdružení Heřmánek (dále jen Heřmánek), Spolek PORTAVITA (dále
jen PORTAVITA) a Don Bosko Havířov, o. p. s. (dále jen DON BOSKO).
Další organizace, které poskytují terénní a ambulantní sociální služby na území města
Havířova a nemají zařízení v Havířově jsou Podané ruce-osobní asistence, Středisko rané péče
SPRP, pobočka Ostrava, Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s. a Centrum pro
dětský sluch Tamtam, o. p. s.
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CÍLE A OPATŘENÍ
1 Společné (průřezové) cíle a opatření
Plnění cílů a opatření
Cíl 1: Plánování sociálních služeb
Opatření 1.1
Realizátoři

Zachování procesu komunitního plánování
statutární město Havířov (RMH, ZMH), Komise RMH pro
plánování sociálních služeb (řídící výbor), odbor sociálních věcí
(manažer sociálních služeb), pracovní skupiny komunitního
plánování (poskytovatelé sociálních služeb a návazných aktivit),
vedoucí pracovních skupin komunitního plánování

Plněno
Organizační struktura komunitního plánování zachována.
počet pracovních skupin (PS): 5
počet členů pracovních skupin: 59
počet setkání v roce 2018: 19
Cíl 2: Financování sociálních služeb
Opatření 2.1

Pravidelné vykazování dat o poskytovaných sociálních službách
včetně jejich financování
statutární město Havířov, poskytovatelé sociálních služeb

Realizátoři
Plněno
Poskytovatelé sociálních služeb zasílají 1x ročně dotazníky k registrované sociální službě.
Opatření 2.2
Podpora efektivního financování sociálních služeb z rozpočtu
města
Realizátoři
statutární město Havířov, poskytovatelé sociálních služeb
a návazných aktivit
Plněno
Poskytování dotací je v souladu se zpracovaným komunitním plánem a Zásadami pro
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova. Komise pro plánování sociálních
služeb projednává žádosti o poskytnutí dotací se zaměřením na registrované sociální služby a
doporučuje RMH schválení dotací dle jejich návrhu. V roce 2018 bylo podpořeno 58
poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v celkové částce 2 842 400 Kč a 20
poskytovatelů návazných aktivit v celkové částce 991 800 Kč.
Cíl 3: Informovanost o sociálních službách
Opatření 3.1
Realizátoři

Zajištění propagace a nabídky služeb mezi veřejností
statutární město Havířov, poskytovatelé sociálních služeb
a návazných aktivit

Plněno
Služby jsou propagovány prostřednictvím akcí, např.:
- Veletrh poskytovatelů sociálních služeb,
4

- výstava „Šikovné ruce našich seniorů“,
- akce pro děti v sociálně vyloučené lokalitě Havířov-Šumbark,
- dny otevřených dveří,
- zpívání dětí v rámci vánočního městečka, dětský den,
- spolupráce a propagace v MŠ, ZŠ, SŠ (besedy se studenty),
- krajské potravinové sbírky v rámci „Dnů proti chudobě“,
- „Národní potravinová sbírka“
- informační schůzky na různá témata, workshopy, besedy,
- akce pro rodiče s dětmi na podporu rodičovských kompetencí,
- pravidelné prezentace v klubech seniorů ve formě přednášek,
- Den se sociálním pracovníkem ve službách Slezské diakonie,
- Den zdraví NsP Havířov a další…
Poskytovatelé sociálních služeb a návazných aktivit průběžně otiskují články v Radničních
listech, jiném místním tisku nebo ve zpravodajích jiných obcí, vydávají letáky. Služby jsou
propagovány na TV Polaru, v Českém rozhlasu Ostrava. Aktualizují své webové stránky,
informace podávají prostřednictvím webových stránek různých asociací, portálů, výročních
zpráv i prostřednictvím pracovnic terénních služeb. Při propagačních akcích rozdávají
veřejnosti letáky o poskytovaných službách. Informace o službách jsou rovněž dostupné
v Registru poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2018 byl v pracovních skupinách
komunitního plánování vytvářen pro lepší orientaci pro občany „Interaktivní katalog
sociálních služeb“, který bude dokončen na začátku roku 2019.
Cíl 4: Podpora dobrovolnictví ve městě
Opatření 4.1
Podpora dobrovolnických programů
Realizátoři
Dobrovolnické centrum ADRA
Plněno
počet organizací: 1
počet zapojených dobrovolníků : 189
počet odpracovaných dobrovolnických hodin: 6 833
počet návštěv: 2 924
Cíl 5: Podpora pronájmu nebytových prostor
Opatření 5.1
Realizátoři

Podpora organizacím prostřednictvím pronájmu nebytových
prostor
statutární město Havířov, RESIDOMO, s.r.o. (dříve RPG Byty,
s.r.o.)

Plněno
Statutární město Havířov průběžně projednává a schvaluje pronájmy jednotlivým spolkům
či organizacím.
Rada města Havířova dne 29. 1. 2018 usnesením č. 4091/81RM/2018 schválila výpůjčku části
nemovité věci – kanceláře č. 211 o výměře 19,81 m2 a kanceláře č. 210 o výměře 19,81 m2 ve
2. nadzemím podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město,
příspěvkové organizaci Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko
výchovné péče a základní škola, Ostrava-Kunčičky, IČO: 00601969, za podmínek:
- účel: ke zřízení pobočky střediska výchovné péče,
- na dobu určitou 5 let od data uzavření smlouvy o výpůjčce s možností dalšího
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prodloužení,
- hrazení měsíčních záloh za služby.
Rada města Havířova dne 2. 5. 2018 usnesením č. 432/86RM/2018 schválila pronájem části
nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 48,74 m2 ve 2. poschodí
obytného domu na ul. Obránců míru 3, Havířov-Šumbark, Armádě spásy v České republice,
z.s., IČO: 40613411, jako kancelář Prevence bezdomovectví, terénní služby, za podmínek:
- nájemné 500, 00 Kč bez DPH měsíčně,
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
- hrazení záloh za služby měsíčně.
Cíl 6: Podpora sociálního a prostupného bydlení
Opatření 6.1
Realizátoři

Podpora sociálního bydlení
OMEGA apartment s.r.o.
KDS Tajovského s.r.o
IMPULS DEVELOPMENT s.r.o.
PORTAVITA
RAMONA real s.r.o.

Plněno
Dne 1. 9. 2016 bylo uvedeno do provozu 8 pečovatelských bytů pod názvem Areál pro
seniory Havířov – Šumbark, jehož výstavba byla podpořena dotací MMR s předchozím
souhlasem RMH.
RMH udělila dne 16. 11. 2016 a 7. 12. 2016 souhlas se záměrem výstavby podporovaných
pečovatelských bytů a komunitního domu seniorů společnosti OMEGA apartment s.r.o., KDS
Tajovského s.r.o. a IMPULS DEVELOPMENT s.r.o.
Opatření 6.2
Realizátoři

Podpora prostupného bydlení
Armáda spásy
PORTAVITA

Plněno
Město uzavřelo s Armádou spásy Smlouvu o spolupráci na realizaci doprovodného terénního
sociálního programu s názvem „Prevence bezdomovectví v Havířově“, a to formou nájmu
bytů ve vlastnictví města neziskové organizaci (dále NO) a následného předání těchto bytů
NO do podnájmu osobám v nepříznivé sociální situaci.
PORTAVITA pro podnájemní vztahy využívá pobočný spolek Šumbarák a byty společnosti
RESIDOMO, s.r.o. Šumbarák provozuje přes 300 bytů. Moravskoslezským krajem byl
podpořen projekt „Cesta k domovu“, který se zaměřuje na terénní sociální službu shodného
názvu. Ministerstvem pro místní rozvoj byl podpořen projekt „Poradenství PORTAVITA“,
který se zaměřuje na komplexní poradenství v oblasti bydlení.
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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

2.1 DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
Statistický přehled
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2018 poskytováno 8 sociálních služeb. Předpokládané
neinvestiční náklady v komunitním plánu na provoz 8 sociálních služeb činily 8 387 956 Kč
(v součtu bylo započteno také NZDM občanského sdružení ZIP Zábava Informace
Poradenství a pomoc, které zrušilo registraci k datu 31. 12. 2014). Skutečné celkové
neinvestiční provozní náklady na zabezpečení sociálních služeb byly v roce 2018 ve výši
9 849 821 Kč (jsou vyšší o 1 461 865 Kč oproti původnímu komunitnímu plánu).
Sociální služby v roce 2018
Odborné sociální poradenství
Intervenční centrum

Děti, mládež a rodina
počet
provozní
služeb
náklady
2
1 983 562
1
1 856 000

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

2

2 881 337

3

3 128 922

Celkem

8

9 849 821

okamžitá
kapacita
4 (A)
2 (A)
1 (T)
55 (A)

klienti
2018
296
332

7 (A)
7 (T)
68 (A)
8 (T)

124

235

987

Plnění cílů a opatření
Cíl 1: Podpora stávajících sociálních služeb
Opatření 1.1
Realizátoři

Odborné sociální poradenství § 37
SSmH, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Forma poskytování
ambulantní

Kapacita okamžitá
3

Počet klientů 2018
121

Provozní náklady
1 243 562

Slezská diakonie, PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné
sociální poradenství
Forma poskytování
ambulantní

Kapacita okamžitá
1

Počet klientů 2018
175

Provozní náklady
740 000
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Plněno
Opatření 1.2
Realizátoři

Intervenční centra § 60
Slezská diakonie, INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov
Forma poskytování
ambulantní
terénní

Plněno
Opatření 1.3
Realizátoři

Kapacita okamžitá
2 ambulantní
1 terénní

Počet klientů 2018
332

Provozní náklady
1 856 000

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež § 62
Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov
Forma poskytování
ambulantní

Kapacita okamžitá
25

Počet klientů 2018
142

Provozní náklady
1 504 337

Klub Přístav, DON BOSKO Havířov
Forma poskytování
ambulantní

Kapacita okamžitá
30

Počet klientů 2018
93

Provozní náklady
1 377 000

Plněno
Podpora stávající sociální služby byla u Armády spásy.
Od 1. 1. 2017 bylo zřízeno nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Klub přístav) DON
BOSKO.
Opatření 1.4
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65
Realizátoři
SSmH, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování
ambulantní
terénní

Kapacita okamžitá
3 ambulantní
3 terénní

Počet klientů 2018
24 rodin

Provozní náklady
928 191

SSmH, Poradenské centrum Khamoro
Forma poskytování
ambulantní
terénní

Kapacita okamžitá
2 ambulantní
2 terénní

Počet klientů 2018
45 rodin

Provozní náklady
1 035 108

Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Havířov
Forma poskytování
ambulantní
terénní

Kapacita okamžitá
2 ambulantní
2 terénní

Počet klientů 2018
66 rodin

Provozní náklady
1 165 623

Plněno
Cíl 2: Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb
Opatření 2.1
Realizátoři

Odborné sociální poradenství § 37
Slezská diakonie, PORADNA PRO RODINU Havířov

Plněno částečně
Od 1.1.2018 bylo započato zprostředkování krizové pomoci pro dětské oběti trestných činů,
kdy na doporučení pracovníků OSPOD bylo takto ošetřeno více jak 30 dětí v rámci
44 krizových setkání s psychologem.
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Opatření 2.2
Realizátoři

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež § 62
Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov
DON BOSKO, Klub Přístav

Plněno
ZMH konané dne 27. 6. 2016 schválilo zřízení nového nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež v Havířově-Prostřední Suché provozované společností DON BOSKO. KÚ MSK
rozhodl o registraci sociální služby s datem poskytování od 1. 1. 2017.
Cíl 3: Vznik nových sociálních služeb – není plánován
Cíl 4: Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Opatření 4.1
Podpora zřizování „Střediska výchovné péče“
Plněno
Dle předpokladu docílilo stávající detašované pracoviště Střediska výchovné péče Karviná
rozšíření služby. Od října 2018 funguje SVP Havířov v plném rozsahu, pondělí až pátek v
pracovní dny, budova H, kanceláře 105 a 106. Službu zajišťují 2 pracovníci – speciální
pedagogové.
Opatření 4.2
Realizátoři

Podpora prorodinných aktivit a služeb
statutární město Havířov, poskytovatelé sociálních služeb
a návazných aktivit

Plněno
V roce 2018 byly finančně podpořeny následující počty projektů, resp. subjektů směřující
k podpoře prorodinných aktivit a služeb – cílová skupina „Děti, mládež a rodina“
komunitního plánu.
Oblast školská: 40 projektů (28 subjektů) - celková výše podpory činila 3 170 000 Kč, cílové
skupiny se týkaly všechny projekty.
Oblast sociální: 78 projektů (49 subjektů) celková výše podpory činila 3 834 200 Kč, z toho
projektů s přímým dopadem na rodiny s dětmi bylo 27 (17 subjektů) v celkové výši
1 741 000 Kč.
Oblast prevence kriminality a protidrogová prevence: 7 projektů (6 subjektů) - celková výše
podpory činila 200 000, všechny tyto projekty měly dopad na rodiny s dětmi.
V rámci podpory aktivit pro rodiny s dětmi pokračuje akce s názvem „Zábavné odpoledne pro
rodiny s dětmi.“ Již III. ročník se uskutečnil pod záštitou MMH v červnu 2018, na realizaci se
aktivně podíleli pracovníci odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
Spolek ZIP – Klub 3NYTY, který je otevřeným volnočasovým klubem pro děti a mládež od
12 do 26 let. Za rok 2018: dotace z MMH 20 000 Kč)
Opatření 4.3
Realizátoři

Podpora náhradní rodinné péče
MMH OSPOD, organizace pověřené k uzavírání dohod o výkonu
pěstounské péče (Centrum psychologické pomoci, Centrum sociálních
služeb Ostrava, Dotek, z. s., Markéta Sára Kaczorová Pastrňáková,
Rodeza, z. s., Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s., Slezská diakonieProgram pro pěstounské rodiny, pobočka Havířov, Sociální služby
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města Havířova, Elim Opava, Vzájemné soužití Ostrava, Vzdělávací
agentura Parton, Centrum Labyrint)
Plněno
Probíhající aktivity pro náhradní rodinnou péči jsou součástí doprovázení dle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Propagace
NRP byla realizovaná prostřednictvím Veletrhu sociálních služeb. Jednou ročně dochází
k setkání klíčových pracovníků organizací pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče s OSPOD s cílem prohlubování spolupráce.
Opatření 4.4
Podpora spolupráce mezi subjekty poskytujícími služby
pro rodiny s dětmi
Realizátoři
NNO, PO, MMH
Plněno částečně
Pokračuje vzájemná spolupráce v rámci Systému včasné intervence (SVI). Ze statistických
zjištění vyplynulo, že v roce 2017 bylo přijato celkem 733 oznámení. Oznámení se týkala ve
47 případech výchovných problémů, v 8 případech syndromu CAN, 86 obecných oznámení.
V 564 případech se jednalo o policejní oznámení. Policie ČR zpracovala celkem 498
oznámení, MP Havířov celkem 66 oznámení. Nemocnice s poliklinikou v Havířově
zpracovala prostřednictvím SVI celkem 35 oznámení. Oznámení z celkem 18 základních škol
bylo v roce 2016 evidováno v počtu celkem 134. Ze srovnání počtu oznámení z roku 2017 a
2018 vyplývá nárůst oznámení celkem o 25. Nárůst zaznamenáváme ve zvýšeném počtu
oznámení výchovných problémů o 37 oznámených případů a obecných oznámení o 9
oznámených případů. Systém SVI v roce 2018 stejně jako v roce 2017 nezaregistroval žádnou
spolupráci s pediatry, NNO, PO. Zde OSPOD vnímá stále otevřený prostor pro podporu a
zlepšení vzájemné spolupráce.
V roce 2018 byla úspěšně zahájena spolupráce OSPOD se Slezskou diakonií, Poradnou pro
rodinu v Havířově v rámci poskytování krizové intervence pro děti. Krizová intervence pro
děti přinesla jedinečnou možnost zajistit ohroženým dětem rychlou a účinnou odbornou
psychologickou pomoc. Kapacita služby byla a je naplněna.
Spolupráce mezi subjekty poskytujícími služby pro rodiny s dětmi SsmH, Armáda spásy,
ZDVOP funguje dostatečně, zejména v rámci poskytování odborného sociálního a
psychologického poradenství a aktivizačních služeb.
Opatření 4.5
Podpora „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“
Realizátoři
Dětské centrum Čtyřlístek
Plněno
V Havířově-Prostřední Suché působí Dětské centrum Čtyřlístek, p. o., které má pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a smí provozovat zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc. Jedná se o zařízení zřízené Moravskoslezským krajem. Zařízení poskytuje
okamžitou krizovou a krátkodobou pomoc dětem, které se ocitly v ohrožení. Kapacita
zařízení čítá 8 míst pro děti od narození do 18 let. Děti mohou být přijímány na základě
rozhodnutí soudu, žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, žádosti svých
zákonných zástupců a své vlastní žádosti. Do zařízení jsou umísťovány děti z Havířova
a dalších okolních měst Moravskoslezského kraje. Dětské centrum Čtyřlístek dále smí
v rámci pověření poskytovat nebo zprostředkovat poradenství rodičům při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
V roce 2018 bylo přijato do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 39 dětí, přičemž
z Havířova byly 3.
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Opatření 4.6
Realizátoři

Podpora inkluzívních aktivit
MMH, OSV, OŠK, školská zařízení, poskytovatelé sociálních
služeb a návazných aktivit

Plněno
Rok 2018 – do přípravných tříd jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj
a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Město Havířov má zřízeny 2 přípravné třídy, a to v lokalitě:
- Havířov-Šumbark ZŠ Moravská 15 dětí,
- Havířov-Město ZŠ Žákovská 14 dětí.
Školní psycholog v roce 2018 působil na:
- ZŠ Mládežnická,
- ZŠ Jarošova,
- ZŠ M. Pujmanové.
V přípravných třídách jsou přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a
kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
V sociálně vyloučené lokalitě Šumbark působí Armáda spásy, která provozuje Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Havířov. V Prostřední Suché provozuje Klub Přístav DON
BOSKO.

2.2 OBČANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Statistický přehled
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2018 poskytováno celkem 12 sociálních služeb. Oproti
původnímu komunitnímu plánu byla zrušena registrace (osobní asistence společnosti ASSENIOR o. p. s.) a nově na území města vznikla nová služba na základě transformačního
procesu Moravskoslezského kraje (Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín,
příspěvková organizace). Celkem 8 služeb má zařízení na území města, 4 služby poskytují
havířovským klientům ambulantní a terénní sociální služby a jejich zařízení není v našem
městě, mají převážně rozšířenou působnost v rámci celého MSK. Předpokládané neinvestiční
náklady v plánu na provoz 8 sociálních služeb z Havířova činily 36 684 009 Kč (v součtu již
není počítáno se společností AS-SENIOR o. p. s). Skutečné celkové neinvestiční provozní
náklady na zabezpečení sociálních služeb byly v roce 2018 ve výši 48 397 207 Kč.
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Občané se zdravotním postižením
počet služeb
provozní
náklady
Odborné sociální poradenství
1
1 266 726
Sociální služby v roce 2018

Odlehčovací služby

1

1 238 075

Denní stacionáře

3

19 372 881

okamžitá
kapacita
3 (A)
3 (T)
8 (A)
3 (T)
99 (A)

klienti
2018
44

Chráněné bydlení

1

7 144 447

28 (P)

31

Raná péče

1

253 114

21

Domov pro osoby ze zdravotním
postižením

1

19 116 964

2 (A)
2 (T)
24 (P)

35
101

26

112 (A)
258
8 (T)
52 (P)
Další organizace poskytující terénní a ambulantní sociální služby na území města, ale nemají
v Havířově svá zařízení: Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava, Centrum pro dětský
sluch Tamtam, o. p. s., Podané ruce – osobní asistence a Centrum služeb pro neslyšící a
nedoslýchavé, o. p. s. Přehled nákladů a počtu uživatelů je uveden v tabulce viz níže.
Celkem

8

48 392 207

Sociální služby
v roce 2018

Počet
služe
b

Celkové
provozní
náklady

Raná péče
Osobní asistence
Tlumočnická
služba*
Celkem

2
1
1

neuvedeno
34 866 150
3 387 042

Provozní náklady
přepočtené na
havířovské
uživatele
295 613
neuvedeno
247 779

4

38 253 192

543 392

Okamžitá
kapacita
19
7
6 (A)
1 (T)
33

Klienti
rodiny
z
Havířova
5
31
14
50

* Pozn.: tlumočnická služba provozována Centrem služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. není zařazena
v komunitním plánu.

Plnění cílů a opatření
Cíl 1: Podpora stávajících sociálních služeb
Opatření 1.1
Realizátoři

Odborné sociální poradenství § 37
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD
Forma poskytování
ambulantní
terénní

Kapacita okamžitá
2 ambulantní
3 terénní

Počet klientů 2018
44

Provozní náklady
1 266 726

Plněno
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Opatření 1.2
Realizátoři

Odlehčovací služby § 44
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD
Forma poskytování
ambulantní
terénní

Kapacita okamžitá
8 ambulantní
3 terénní

Počet klientů 2018
35

Provozní náklady
1 238 075

Počet klientů 2018
20

Provozní náklady
6 080 295

Počet klientů 2018
58

Provozní náklady
8 861 022

Počet klientů 2018
23

Provozní náklady
4 431 564

Počet klientů 2018
31

Provozní náklady
7 144 447

Plněno
Opatření 1.3
Realizátoři

Denní stacionáře § 46
SANTÉ, Denní stacionář
Forma poskytování
ambulantní

Kapacita okamžitá
19

SANTÉ, MIKADO
Forma poskytování
ambulantní

Kapacita okamžitá
57

SANTÉ, Stacionář Lípová
Forma poskytování
ambulantní

Kapacita okamžitá
23

Plněno
Opatření 1.4
Realizátoři

Chráněné bydlení § 51
SANTÉ, Chráněné bydlení
Forma poskytování
pobytová

Kapacita okamžitá
31

Plněno
Opatření 1.5
Realizátoři

Raná péče § 54
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD
Forma poskytování
ambulantní
terénní

Kapacita okamžitá
2 ambulantní
2 terénní

Počet klientů 2018
21

Provozní náklady
253 114

Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava
Forma poskytování
ambulantní
terénní

Kapacita okamžitá
8 ambulantní
6 terénní

Počet klientů 2018
103
z Havířova 3

Provozní náklady
na 3 havířovské
uživatele: 190 600

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Forma poskytování
ambulantní
terénní

Kapacita okamžitá
5

Počet klientů 2018
144
2 z Havířova

Provozní náklady
7 560 934
Provozní náklady
na havířovské
uživatele: 105 013
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Plněno
Opatření 1.6
Realizátoři

Osobní asistence § 39
Podané ruce – osobní asistence
Forma poskytování
terénní

Kapacita okamžitá
170 za celou
službu
7 (Havířov)

Počet klientů 2018
307
31 (Havířov)

Provozní náklady
34 866 150
Provozní náklady
na havířovské
uživatele:
neuvedeno

Plněno částečně
Podpora stávající sociální služby byla u organizace Podané ruce-osobní asistence.
Poskytovateli AS-SENIOR o. p. s. byla zrušena registrace sociální služby osobní asistence.
Cíl 2: Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb
Opatření 2.1
Odlehčovací služby § 44
Realizátoři
SSmH, Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD
Plněno částečně
Rozvoj této služby spočívá:
- v rozšíření cílové skupiny (rodiny s dětmi ve věku od 2 do 40 let) – cílová skupina (rodiny
s dětmi ve věku od 1 do 40 let) byla rozšířena od 1. 4. 2016
- v navýšení kapacity o 10 rodin a personální navýšení o jednoho pracovníka – ani
v roce 2018 nebylo potřeba navýšení kapacity ani přijetí nového pracovníka.
Orientačně je stanovena kapacita na 30 uživatelů (to však nekoresponduje
s charakterem služby). Vymezení kapacity je dáno potřebností rodin (tj. počtem
hodin), ne celkovým počtem klientů;
- rozšíření formy poskytování o formu pobytovou (2 lůžka) – nebyla rozšířena forma
poskytování služby.
Cíl 3: Vznik nových sociálních služeb
Opatření 3.1
Realizátoři

Domov pro osoby se zdravotním postižením § 48
Benjamín
Forma poskytování
pobytová

Kapacita okamžitá
24

Počet klientů 2018
26

Provozní náklady
19 116 964

Plněno
Služba je od 3. 7. 2015 poskytována v novém zařízení poskytovatele v Havířově, které
vzniklo na základě transformačního procesu MSK. Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 3
let do ukončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26 let s mentálním a
kombinovaným postižením (především děti s nařízenou ústavní výchovou).
Opatření 3.2
Podpora samostatného bydlení § 43
Neplněno
Opatření 3.3
Realizátoři

Chráněné bydlení § 51
SANTÉ, Chráněné bydlení (s vysokou mírou podpory)
14

Plněno částečně
Potřeba pobytové sociální služby chráněného bydlení pro klienty s vyšší mírou podpory je
trvalá a objektivně doložitelná například počtem zaevidovaných čekatelů na sociální službu
chráněného bydlení organizace SANTÉ. Chráněné bydlení organizace SANTÉ tento typ
služby již poskytuje a v hodnoceném období došlo k navýšení kapacity chráněného bydlení
z 28 lůžek na 31 lůžek.
Cíl 4: Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Opatření 4.1
Podpora aktivit vedoucí k odstraňování bariér
Realizátoři
statutární město Havířov, poskytovatelé sociálních služeb,
dopravci
Plněno
Půjčovny kompenzačních pomůcek provozuje SSmH a jsou podporovány v rámci svých
sociálních služeb.
Klienti sociálních služeb organizace SANTÉ v souvislosti s průběhem poskytování služby
využívají především městskou hromadnou dopravu a veřejné instituce typu obchod, pošta,
kino, kavárna, restaurace, kadeřnictví, pedikúru a podobně. Vybavení vozového parku
městské hromadné dopravy nízkopodlažními autobusy je dostatečné.
Bariérovost je stále u některých veřejně přístupných institucí (kina, divadla např. sál v KDPB
je pro imobilní osoby nevyhovující). Ostatní úřady a veřejné instituce v Havířově jsou
bezbariérové.
Opatření 4.2
Podpora integračních aktivit
Realizátoři
statutární město Havířov, poskytovatelé sociálních služeb
a návazných aktivit, úřad práce
Plněno
Opatření spočívá v podpoře pracovních příležitostí, podporovaného zaměstnávání, sociálního
podnikání, začleňování osob zdravotně postižených do společnosti, podávání informací aj.
Organizace SANTÉ má velmi dobrou spolupráci při zaměstnávání osob se zdravotním
postižením s Agenturou Gobi, s.r.o. a dále s dobrovolnickým centrem ADRA. V prosinci
loňského roku začala organizace SANTÉ spolupracovat také s komunitním centrem
LUČINA.
Činnosti zaměřené na integraci osob se zdravotním postižením jsou jedny ze základních
činností při každodenním poskytování sociální služby klientům organizace SANTÉ např.
účast na sportovních soutěžích mimo město Havířov, pořádání výstav, exkurze do výrobních
závodů, činnosti v běžném prostředí mimo střediska denních stacionářů a chráněného bydlení.
Ve spolupráci se Statutárním městem Havířov se organizace SANTÉ účastní rekreačně
ozdravných pobytů. Dále pořádají Dny otevřených dveří, spolupracují se studenty vysokých
škol a středních škol.
Úřad práce Havířov poskytuje základní poradenství v oblasti zaměstnávání osob se
zdravotním postižením.
Zajištění informovanosti o akcích je formou Radničních listů, webových stránek města,
v CVA a klubech aj.
Opatření 4.3
Podpora bytů zvláštního určení (bezbariérové byty)
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Realizátoři
statutární město Havířov
Plněno
počet bytů zvláštního určení: 79
počet evidovaných žádostí k 31. 12. 2018: 5
počet přidělených bytů v roce 2018: 9
Opatření 4.4
Podpora aktivizací u osob se zdravotním postižením a osob
pečujících
Realizátoři
statutární město Havířov, svépomocné skupiny, PO, NNO
Plněno
Oblast sociální a zdravotní: 20 projektů (19 subjektů) – celková výše podpory činila
991 800 Kč – projekty s přímým dopadem na osoby se zdravotním postižením.

2.3 SENIOŘI
Statistický přehled
Pro tuto cílovou skupinu bylo v roce 2018 poskytováno 14 sociálních služeb. Předpokládané
neinvestiční náklady na provoz plánovaných 12 sociálních služeb činily 111 655 667 Kč (bez
Hestie, která u dvou sociálních služeb v plánu neuvedla své provozní náklady).
Skutečné provozní náklady v roce 2018 činily 171 025 594 Kč.
Sociální služby v roce 2018
Pečovatelská služba
Odlehčovací služby
Denní stacionáře
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
Odborné sociální poradenství
Celkem

počet
služeb
2
2
1
3
2

Senioři
provozní
náklady
24 673 3791
10 173 0581
5 121 698
94 707 5592
30 418 0022

okamžitá kapacita
31 (A,T) 4 (T)
22 (P) 1 (T)
30 (A)
258 (P)
157 (P)

klienti
2018
796¹
214¹
82
255²
68²

2

3 044 2003

35 (A)
2 (T)

34

1

2 281 602

2 (P)

8

1

606 096

14

171 025 594

2 (A,T)
33 (A,T) 65 (A)
7 (T) 439 (P)

881
2 338

¹ V součtu nejsou uvedeny údaje od společnosti Hestia.
² V součtu nejsou uvedeny údaje od společnosti SeneCura.
³ V součtu je pracováno s odhadem Charity Český Těšín na středisko Havířov.
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Plnění cílů a opatření
Cíl 1: Podpora stávajících sociálních služeb
Opatření 1.1
Realizátoři

Pečovatelská služba § 40
SSmH, Pečovatelská služba
Forma poskytování
ambulantní
terénní

Kapacita okamžitá
31

Počet klientů 2018
796

Provozní náklady
24 673 370

Kapacita okamžitá
4

Počet klientů 2018
neuvedeno

Provozní náklady
neuvedeno

Hestia
Forma poskytování
terénní

Plněno
Údaje jsou uvedeny pouze za poskytovatele SSmH. Společnost Hestia informace o své službě
při tvorbě komunitního plánu neposkytla.
Opatření 1.2
Odlehčovací služby § 44
Realizátoři
SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory-Respitní péče
Forma poskytování
pobytová

Kapacita okamžitá
22

Počet klientů 2018
214

Provozní náklady
10 173 058

Kapacita okamžitá
1

Počet klientů 2018
neuvedeno

Provozní náklady
neuvedeno

Hestia
Forma poskytování
terénní

Plněno
Údaje jsou uvedeny pouze za poskytovatele SSmH. Společnost Hestia při tvorbě komunitního
plánu informace o své službě neposkytla. SeneCura – odlehčovací služba zrušila na počátku
roku 2018 svou registraci.
Opatření 1.3
Denní stacionáře § 46
Realizátoři
SSmH, Denní a pobytové služby pro seniory-Denní stacionář
Forma poskytování
ambulantní

Plněno
Opatření 1.4
Realizátoři

Kapacita okamžitá
30

Počet klientů 2018
82

Provozní náklady
5 121 698

Počet klientů 2018
39

Provozní náklady
18 527 404

Domovy pro seniory § 49
DSH, středisko Helios
Forma poskytování
pobytová

Kapacita okamžitá
36

DSH, středisko Luna
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Forma poskytování
pobytová

Kapacita okamžitá
184

Počet klientů 2018
216

Provozní náklady
76 180 155

Kapacita okamžitá
38

Počet klientů 2018
neuvedeno

Provozní náklady
neuvedeno

SeneCura
Forma poskytování
pobytová

Plněno
Došlo k navýšení sociálních služeb oproti komunitnímu plánu.
Opatření 1.5
Domovy se zvláštním režimem § 50
Realizátoři
DSH, středisko Helios
Forma poskytování
pobytová

Kapacita okamžitá
50

Počet klientů 2018
68

Provozní náklady
30 418 002

Kapacita okamžitá
107 (údaj dle
registru
poskytovatelů)

Počet klientů 2018
neuvedeno

Provozní náklady
neuvedeno

SeneCura
Forma poskytování
pobytová

Plněno
Došlo k navýšení sociálních služeb oproti komunitnímu plánu. Společnost SeneCura není
zařazena do procesu komunitního plánování, proto údaje o službě nebyly požadovány.
V průběhu let 2017-2020 bude středisko Helios transformováno na službu domov se
zvláštním režimem.
Opatření 1.6
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením § 66
Realizátoři
Armáda spásy, SAS pro seniory Havířov-Šumbark
Forma poskytování
ambulantní
terénní

Kapacita okamžitá
15 ambulantní
2 terénní

Počet klientů 2018
31

Provozní náklady
1 450 200

Kapacita okamžitá
20

Počet klientů 2018
19

Provozní náklady
1 594 000

Charita
Forma poskytování
ambulantní

Plněno
Opatření 1.7
Realizátoři

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče § 52
Sanatorium Kochova s. r. o.
Forma poskytování
pobytová

Kapacita okamžitá
2

Počet klientů 2018
8

Provozní náklady
2 281 602

Plněno
Opatření 1.8
Realizátoři

Odborné sociální poradenství § 37
SSmH, Odborné sociální poradenství pro seniory
Forma poskytování
ambulantní
terénní

Kapacita okamžitá
2

Počet klientů 2018
881

Provozní náklady
606 096
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Plněno
Cíl 2: Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb
Opatření 2.1
Domovy pro seniory § 49
Realizátoři
DSH, středisko Luna
Neplněno
Rozvoj má spočívat dle komunitního plánu v rozšíření kapacity o 12 míst, v rozšíření okruhu
osob – dvojice v příbuzenském poměru, především rodič/dítě, snížení věkové hranice cílové
skupiny ze stávajících 65 let na 60 let.
Opatření 2.2
Domovy se zvláštním režimem § 50
Realizátoři
DSH, středisko Helios
Plněno částečně
Rozvoj má spočívat dle komunitního plánu v rozšíření kapacity o 28 míst a v rozšíření okruhu
osob (smyslová postižení, mentální postižení, psychotické onemocnění, schizofrenie,
psychiatrické diagnózy).
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, neplánuje rozšířit okruh osob, kterým je
poskytována sociální služba domova se zvláštním režimem o osoby s mentálním postižením,
V průběhu let 2017 – 2020 dojde na středisku Helios k navýšení kapacity poskytované
pobytové sociální služby domov se zvláštním režimem, a to na plnou kapacitní možnost
střediska – 86 lůžek.
Cíl 3: Vznik nových sociálních služeb – není plánován
Cíl 4: Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Opatření 4.1

Podpora sociálně–zdravotní péče
Podpora zřízení hospice a podpora paliativní péče
Podpora ošetřovatelské péče
Podpora následné péče
Podpora rehabilitační péče
poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé zdravotní péče

Realizátoři
Plněno částečně
SSmH poskytuje:
- Domácí ošetřovatelskou péči
- Rehabilitační péči (Středisko rehabilitace na ul. Karvinská).
Středisko sociálních zařízení SSmH úzce spolupracuje s NsP Havířov a Sanatoriem Kochova
při zajišťování následných sociálních služeb pro seniory. Součástí služeb respitní péče je
i poskytování základní ošetřovatelské péče. V pobytových sociálních zařízeních jsou
poskytovány rehabilitační činnosti fyzioterapeutem na základě předepsání rehabilitace
lékařem. Jedná se o fakultativní služby.
Hospicová péče na území města není. Zájemci o hospicové služby jsou odkazování
na mobilní hospicovou péči, Hospic Frýdek-Místek nebo Hospic sv. Lukáše v Ostravě, které
dokážou uspokojit poptávku po této službě i klientům z Havířova. Podpora sociálně-zdravotní
péče je především formou dotací města, kdy v roce 2018 byl finančně podpořen Hospic
Frýdek-Místek, Mobilní hospic Ondrášek a NsP Havířov.
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Opatření 4.2
Realizátoři

Aktivizační služby pro seniory
statutární město Havířov – Kluby seniorů, či jiné svazy a spolky
komunitní centrum Lučina

Plněno
Počet organizací:
- 11 klubů seniorů
- 12 organizovaných svazů z CVA
- 9 svazů v CVA, které využívají místnosti v CVA
- 1 komunitní centrum (KC Lučina)
Počet aktivit z CVA a z městského klubu za rok: celkem 638 (zájezdy, přednášky,
celoměstské akce, setkání s jubilanty). Počet účastníků: cca 2 500.
Počet aktivit KC Lučina za rok: 506 (přednášky, besedy, kvízy, pohybové aktivity, masáže,
workshopy, PC kurzy, výstavy, společenské akce). Počet účastníků: cca 150Aktivizační
služby jsou poskytovány seniorům i v rámci registrovaných sociálních služeb.
Opatření 4.3
Podpora bytů zvláštního určení (byty v DPS)
Realizátoři
statutární město Havířov
Plněno
počet bytů zvláštního určení: 185
počet přidělených bytů v roce 2018: 23

2.4 OBČANÉ OHROŽENI DROGOU
Statistický přehled
Pro tuto cílovou skupinu jsou poskytovány 3 sociální služby. Předpokládané neinvestiční
náklady v komunitním plánu na provoz 3 sociálních služeb činily 8 255 000 Kč.
Skutečné celkové neinvestiční provozní náklady na zabezpečení sociálních služeb byly v roce
2018 ve výši 11 493 636 Kč (jsou vyšší o 3 238 636 Kč oproti původnímu plánu).

Sociální služby v roce 2018

Občané ohroženi drogou
počet služeb
provozní
náklady

Kontaktní centra

1

2 624 564

Služby následné péče

2

8 869 072

Celkem

3

11 493 636

okamžitá
kapacita
12 (A)
2 (T)
35 (P)
12 (A)
2 (T)
35 (P)

klienti
2018
245
68
313
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Plnění cílů a opatření
Cíl 1: Podpora stávajících sociálních služeb
Opatření 1.1
Realizátoři

Kontaktní centra § 59
SSmH, Centrum drogové pomoci
Forma poskytování
ambulantní
terénní

Plněno
Opatření 1.2
Realizátoři

Kapacita okamžitá
12 ambulantní
2 terénní

Počet klientů 2018
245

Provozní náklady
2 624 564

Služby následné péče § 64
Armáda spásy, Dům pod svahem Havířov
Forma poskytování
pobytová

Kapacita okamžitá
23

Počet klientů 2018
41

Provozní náklady
6 363 957

Počet klientů 2018
27

Provozní náklady
2 505 115

Armáda spásy, Vyhlídka Havířov
Forma poskytování
pobytová

Kapacita okamžitá
12

Plněno
Cíl 2: Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb
Opatření 2.1
Kontaktní centra § 59
Realizátoři
SSmH, Centrum drogové pomoci
Neplněno
Z finančních důvodů nedošlo k navýšení počtu zaměstnanců, kteří by se podíleli na
výraznějším rozšíření terénního programu.
Opatření 2.2
Služby následné péče § 64
Realizátoři
Armáda spásy, Vyhlídka Havířov
Plněno
V roce 2018 zůstala i nadále kapacita služby zvýšena oproti původnímu plánu na 12
uživatelů. Došlo k meziročnímu růstu obložnosti a to o 9%.
Cíl 3: Vznik nových sociálních služeb
Opatření 3.1
Odborné sociální poradenství § 37
Neplněno
Žádný konkrétní subjekt nezřídil službu odborného sociálního poradenství se zaměřením na
látkové a nelátkové závislosti. Potřebnost služby však stále vyplývá z informací od OSPOD,
CDP, SVP a dalších subjektů v oblasti protidrogové prevence.
Cíl 4: Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Opatření 4.1

Podpora zřizování „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc“ (vznik pobytového zřízení s krajskou působností se
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specializací na děti s drogovou zkušeností od 10-16 let věku)
Plněno
Slezská Diakonie začala provozovat TK pro nezletilé a mladistvé, kteří mají vážné zdravotní
nebo sociální problémy v důsledku škodlivého užívání návykových látek nebo jiného
závislostního chování, od 1/2018 v Petřvaldě, od 7/2018 působí TK v obci Komorní Lhotka.
Opatření 4.2
Podpora aktivizačních, vzdělávacích a poradenských činností
směřujících k prevenci sociálně patologických jevů
Realizátoři
SP+D Kontakt, MMH, Městská policie, SSmH
Plněno
Projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2018“ formou 3 víkendových
setkání. Celkem se zúčastnilo 12 frekventantů. Financován z prostředků MV ČR a Fondu pro
zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě
Havířově.
Opatření 4.3
Podpora primární prevence
Realizátoři
SSmH – Centrum prevence, Centrum drogové pomoci, spolek ZIP,
MP Havířov
Plněno
ZIP projekt „Zdravá mládež“, uskutečnilo se celkem 279 interaktivních besed (2
hodinových), bylo osloveno celkem 5 744 žáků 2. stupně ZŠ Havířova, celkové výdaje:
430.290 Kč, dotace statutárního města Havířova: 35.000 Kč. Nově proběhly 4 adaptační
víkendy s Gymnáziem Studentská (2 šesté třídy, 1 sedmá třída a 1 první ročník)
SSmH, Centrum prevence. Celkem se uskutečnilo 358 setkání, počet účastníků 2 032
(dlouhodobý preventivní program „Zdravý způsob života“, prožitková práce s třídním
kolektivem „Zdravá třída“, „Intervenční program“, adaptační program „Jsme na jedné lodi“,
psychologická průprava „Co se mě (ne)dotýká“, informační servis pro rodiče, exkurze na
Centru prevence, individuální konzultace).
SSmH, Centrum drogové pomoci (bez dotace) – besedy a diskuse o problematice závislostí a
významu služby. Beseda pro studenty SPŠ Havířov (12 studentů), Střední školy řemesel a
služeb (14 učňů).
Městská policie Havířov
„Protidrogový vlak – Revolution Train“, zapojeno přes 650 žáků 6. tříd havířovských ZŠ
a volný vstup pro občany města (celkové náklady na projekt 262 000 Kč, hrazeno navýšením
rozpočtu MP Havířov)
Preventivní besedy (celkem 262), počet účastníků 6 208 osob v různých preventivních
programech „Pro bezpečnější Havířov“, „Pes není hračka“, „(Ne)bezpečný svět internetu“
„Bezpečné pískoviště“, „S tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád“
„Bezpečné prázdniny“, „Bezpečně do cíle“, „Dej přednost životu“, „Právo jako pravidlo
chování“, „Stáří beze strachu“)
Armáda spásy – proběhly preventivní a volnočasové aktivity pro děti a mládež v Domě pod
svahem - cca celkem 210 dětí.
Opatření 4.4
Podpora svépomocných skupin
Realizátoři
Klub anonymních alkoholiků (gamblerů) – skupina Správný směr
Havířov
Plněno
V prostorách služby CDP probíhalo 1x týdně pravidelné setkávání svépomocné skupiny AA.
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2.5 OBČANÉ V PŘECHODNÉ KRIZI A ETNICKÉ MENŠINY
Statistický přehled
Pro tuto cílovou skupinu je poskytováno celkem 12 sociálních služeb. Dvě služby Slezské
diakonie, které byly podporovány v komunitním plánu, byly z důvodu finančního deficitu
zrušeny, a to zařízení Občanské poradny v Havířově-Prostřední Suché a terénní program
Kontakt, který byl nahrazen jinou terénní službou, a to službou Prevence bezdomovectví
provozovanou Armádou spásy. Koncem roku 2016 Spolek PORTAVITA rovněž zaregistroval
bez účasti města terénní program. Předpokládané neinvestiční náklady v plánu na provoz
sociálních služeb činily 23 252 199 Kč. Skutečné celkové neinvestiční náklady na
zabezpečení sociálních služeb byly v roce 2017 ve výši 28 344 380 Kč. Oproti původnímu
plánu se náklady na služby zvýšily o 5 092 181 Kč.
Občané v přechodné krizi a etnické menšiny
Sociální služby v roce 2018
počet
rozpočet
okamžitá
služeb
kapacita
Odborné sociální poradenství
2
1 231 092
2 (A)
Telefonická krizová pomoc
1
728 478
1 (T)
Azylové domy
2
15 277 940
99 (P)
Domy na půl cesty*
1
3 737 683
2 (P)
Nízkoprahová denní centra
1
2 094 399
20 (A)
Noclehárny
1
2 158 768
18 (A)
Terénní programy
4
3 116 020
8 (T)
40 (A) 9 (T)
Celkem
12
28 344 380
101 (P)

klienti
2018
710
285
155
5
166
164
316
1801

*Pozn. u Občanského sdružení Heřmánek – Domy na půl cesty – není zohledněn jen startovací byt v Havířově,
ale celé pobytové zařízení, které se nachází v Karviné.

Plnění cílů a opatření
Cíl 1: Podpora stávajících sociálních služeb
Opatření 1.1
Realizátoři

Odborné sociální poradenství § 37
SSmH, Poradenské centrum Khamoro
Forma poskytování
ambulantní

Kapacita okamžitá
1

Počet klientů 2018
89

Provozní náklady
282 592

Slezská diakonie, OBČANSKÁ PORADNA Havířov, odborné
sociální poradenství
Forma poskytování
ambulantní

Kapacita okamžitá
1

Počet klientů 2018
621

Provozní náklady
948 500

Plněno částečně
Došlo k poklesu kapacity, jelikož bylo zrušeno zařízení Slezské diakonie, Občanské poradny
v Havířově-Prostřední Suché.
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Opatření 1.2
Realizátoři

Telefonická krizová pomoc § 55
SSmH, Linka důvěry
Forma poskytování
terénní

Plněno
Opatření 1.3
Realizátoři

Kapacita okamžitá
1

Počet klientů 2018
285

Provozní náklady
728 478

Azylové domy § 57
Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov
Forma poskytování
pobytová

Kapacita okamžitá
39

Počet klientů 2018
96

Provozní náklady
6 216 365

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi Havířov, azylový dům
Forma poskytování
pobytová

Plněno
Opatření 1.4
Realizátoři

Kapacita okamžitá
60

Počet klientů 2018
59 matek

Provozní náklady
9 061 575

Počet klientů
68 (z toho 5
z Havířova)

Provozní náklady
3 373 683
Provozní náklady
v SB
274 800

Domy na půl cesty § 58
Heřmánek - startovací byt
Forma poskytování
pobytová

Kapacita okamžitá
startovacího bytu
(dále SB)
2

Plněno
Opatření 1.5

Nízkoprahová denní centra § 61

Realizátoři

SSmH, Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
Forma poskytování
ambulantní

Kapacita okamžitá
20

Počet klientů 2018
166

Provozní náklady
2 094 399

Plněno
Opatření 1.6

Noclehárny § 63

Realizátoři

Armáda spásy, Noclehárna pro muže Havířov
Forma poskytování
ambulantní

Kapacita okamžitá
18

Počet klientů 2018
164

Provozní náklady
2 158 768

Plněno
Opatření 1.7

Terénní programy § 69

Realizátoři

SSmH, Poradenské centrum Khamoro
Forma poskytování
terénní

Kapacita okamžitá
2

Počet klientů 2018
154

Provozní náklady
549 589
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Armáda spásy, Terénní programy Havířov
Forma poskytování
terénní

Kapacita okamžitá
1

Počet klientů 2018
50

Provozní náklady
433 227

Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov
Forma poskytování
terénní

Kapacita okamžitá
3

Počet klientů 2018
44

Provozní náklady
1 809 434

Počet klientů 2018
68

Provozní náklad
323 770

PORTAVITA, Cesta k domovu
Forma poskytování
terénní

Kapacita okamžitá
2

Plněno
Cíl 2: Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb
Opatření 2.1
Nízkoprahová denní centra § 61
Realizátoři
SSmH
Neplněno
Objekt služby NDC na ul. Hřbitovní 2 prošel v roce 2018 rekonstrukcí. Cílem rekonstrukce
nebylo zvýšit kapacitu, ale kvalitu poskytované služby, zlepšit hygienická opatření a vylepšit
zázemí pro zaměstnance a klienty. S ohledem na skutečnost, že proběhla rekonstrukce
současného objektu, tak okamžitá kapacita služby nemohla být z technického hlediska
navýšena.
Cíl 3: Vznik nových sociálních služeb
Opatření 3.1
Domovy se zvláštním režimem § 50
Neplněno
Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší v Havířově nevznikl. Touto
problematikou je nutné se i nadále zabývat.
Cíl 4: Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Opatření 4.1
Podpora terénní práce romského asistenta
Realizátoři
statutární město Havířov
Plněno
V květnu 2009 byla zřízena funkce romského asistenta (terénního pracovníka), který je
pracovníkem odboru sociálních věcí. Služeb romského asistenta využívají zejména obyvatelé
sociálně vyloučených lokalit.
Opatření 4.2
Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality a probačních
a resocializačních programů
Realizátoři
Městská policie Havířov, Probační a mediační služba,
poskytovatelé návazných aktivit, školská zařízení
Plněno
25

Počet projektů: 3 (Program Prevence kriminality na místní úrovni v roce 2018 – MV ČR)
- Asistent prevence kriminality 2018-2020
- Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2018
- Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami – Nové hrozby
Celkem město získalo od MV na program prevence kriminality částku ve výši 728 000 Kč,
vyčerpáno bylo 609 994 Kč. Finanční spoluúčast města činila 115 116 Kč, která byla čerpána
z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve
městě Havířově a rozpočtu Městské policie Havířov.
Počet projektů: 2 (Program Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací – MV ČR)
- Mobilní služebna Městské policie Havířov
- Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o tři kamerové body v lokalitě
umístěného zařízení SUZ
Celkem město získalo od MV na program částku ve výši 3 100 000 Kč, vyčerpáno bylo
2 715 096,- Kč. Finanční spoluúčast města činila 894 767 Kč, která byla čerpána z Fondu pro
zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě
Havířově a rozpočtu Městské policie Havířov.
Opatření 4.3
Podpora aktivit na podporu vzdělávání a zaměstnanosti cílové
skupiny
Realizátoři
statutární město Havířov, poskytovatelé sociálních služeb, ÚP
Plněno částečně
Byla nastavena spolupráce s Úřadem práce ČR ve věci podpory zaměstnanosti dlouhodobě
nezaměstnaných prostřednictvím společensky odpovědných veřejných zakázek.
Na území města Havířova jsou provozovány dva sociální podniky. Havířovský sociální
podnik s.r.o. zaměstnává osoby ze sociálně ohrožených skupin a je členem Klastru sociálních
podniků. Zabývá se stavební činností. Dalším sociálním podnikem je Centrum krásy a
odpočinku UNIKA centrum o.p.s.. V Havířově provozují masážní salón.
Opatření 4.4
Prevence bezdomovectví včetně podpory služeb pro cílovou
skupinu
Realizátoři
statutární město Havířov, vlastníci bytového fondu, NNO, PO,
ADRA
Plněno
Prevence před zadlužením v souvislosti s neplacením nájmu a omezení počtu soudního
vyklizení
z bytu
–
trvá spolupráce
s MRA, která poskytuje informace
o klientech, kteří mají problém s úhradou nájemného a rovněž se společností RESIDOMO,
s.r.o. (dříve RPG Byty, s.r.o.). OSV jsou i nadále doručovány informace o soudních
vyklizeních z bytu MRA, RESIDOMO, SBD. Klienti, kterých se dluh
na nájmu, popř. soudní vyklizení z bytu týká, jsou pak řešeni jednotlivými sociálními
pracovníky OSV MMH.
ADRA Havířov provozuje na Dlouhé třídě 1043/59 sociální šatník a rovněž dva charitativní
obchůdky ve Městě a na Šumbarku. Za velmi příznivé ceny si zde mohou lidé pořídit nejen
oblečení, ale také domácí potřeby apod.
Na území města slouží jako nástroj k prevenci ztráty bydlení sociální služba poskytována
Armádou spásy „Prevence bezdomovectví“. Služba poskytuje informace zaměřené na oblast
bydlení a terénní sociální službu v pronajatých bytech. Vlastníkem bytů, ve kterých je služba
poskytována, je město Havířov. Armáda spásy má tyto byty v nájmu, uživatelům byty
pronajímá. Posláním služby je pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci v oblasti
samostatného bydlení formou terénní práce a poskytováním informací v přirozeném prostředí.
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ZÁVĚR
Plnění opatření, která komunitní plán formuluje, je třeba pravidelně vyhodnocovat a
vzhledem k měnícím se potřebám případně flexibilně aktualizovat či doplňovat. Uvedené cíle
a opatření byly schváleny 23. 6. 2014 Zastupitelstvem města Havířova, aktualizace byla
schválena dne 26. 2. 2018
Materiál byl vypracován na základě obdržených podkladů členů pracovních skupin
komunitního plánování případně dalších realizátorů jednotlivých opatření. Monitorováno bylo
celkem 24 cílů a 69 opatření. Z uvedených opatření bylo 63 opatření plněno nebo částečně
plněno a pouze 6 opatření v rozhodném období plněno nebylo.
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Sumarizovaný přehled plnění cílů a opatření pro období roku 2018
Společné
(průřezové)
cíle a
opatření

Pracovní
skupina
Děti,
mládež
a rodina

Cíl 1/
počet
opatření 1

Cíl 2/
počet
opatření 2

Cíl 3/
počet
opatření 1

Cíl 4/
počet
opatření 1

Cíl 5/
počet
opatření 1

1.1 plněno

2.1 plněno
2.2 plněno

3.1 plněno

4.1 plněno

5.1 plněno

Senioři

Cíl 1

Cíl 2

Cíl 3

Cíl 4

Rozšíření stávající
kapacity sociálních
služeb

Vznik nových
sociálních služeb

Podpora a rozvoj
souvisejících aktivit

Počet opatření
4

Počet opatření
2

Počet opatření
0

Počet opatření
6

Počet opatření
1

1.1 plněno
1.2 plněno
1.3 plněno
1.4 plněno
1.5 plněno
1.6 plněno částečně

2.1 plněno částečně

Počet opatření
8

Počet opatření
2

Počet opatření
2
1.1 plněno
1.2 plněno

Občané
v přechodné
krizi a

2.1 plněno částečně
2.2 plněno

Počet opatření
6

1.1 plněno
1.2 plněno
1.3 plněno
1.4 plněno
1.5 plněno
1.6 plněno
1.7 plněno
1.8 plněno

Občané
ohroženi
drogou

6.1 plněno
6.2 plněno

Podpora stávajících
sociálních služeb

1.1 plněno
1.2 plněno
1.3 plněno
1.4 plněno

Občané se
zdravotním
postižením

Cíl 6/
počet
opatření 2

Počet opatření
7

4.1 plněno
4.2 plněno
4.3 plněno
4.4 plněno částečně
4.5 plněno
4.6 plněno

Počet opatření
3
3.1 plněno
3.2 neplněno
3.3 plněno částečně

Počet opatření
0

2.1 neplněno
2.2 plněno částečně

Počet opatření
2
2.1 neplněno
2.2 plněno

Počet opatření
1

Počet opatření
4
4.1 plněno
4.2 plněno
4.3 plněno
4.4 plněno

Počet opatření
3
4.1 plněno částečně
4.2 plněno
4.3 plněno

Počet opatření
1
3.1 neplněno

Počet opatření
1

Počet opatření
4
4.1 plněno
4.2 plněno
4.3 plněno
4.4 plněno

Počet opatření
4
28

etnické
menšiny
1.1 plněno částečně
1.2 plněno
1.3 plněno
1.4 plněno
1.5 plněno
1.6 plněno
1.7 plněno

Celkem

2.1 neplněno
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8

Stávající služby
plněno
25
plněno částečně 2
neplněno
0

Pracovní skupina

3.1 neplněno

Rozšíření kapacit
plněno
2
plněno částečně 3
neplněno
3

Počet
cílů

Počet
opatření

5

21

Nové služby
plněno
1
plněno částečně 1
neplněno
3

Návazné aktivity
plněno
18
plněno částečně 3
neplněno
0

Opatření

Opatření

Opatření

8

Plněno
částečně
%
-

Neplněno
%
-

100 %

-

-

10

2

0

83 %

17 %

0%

10

3

1

72 %

21 %

7%

10

2

1

77 %

15 %

8%

7
78 %
9

0
0%
2

2
22 %
2

69 %

15,5 %

15,5 %

54

9

6

78 %

13 %

9%

Plněno %
Společné cíle a opatření
pro všechny PS

6

8

3

12

Děti, mládež a rodina
Občané se zdravotním
postižením

4

4.1 plněno
4.2 plněno
4.3 plněno částečně
4.4 plněno

14

Senioři
3

13

4

9

Občané v přechodné
krizi a etnické menšiny

4

13

Celkem

24

69

Občané ohroženi drogou
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
A
CDP
CVA
DPS
KÚ MSK
MMH
MRA
MSK
MV
MŠ
NO
NNO
NRP
NsP
NZDM
OSPOD
OSV
OŠK
P
PS
RMH
SBD
SPŠ
SŠ
SVI
SVP
T
ÚP
ZDVOP
ZMH
ZŠ

Ambulantní
Centrum drogové pomoci
Centrum volnočasových aktivit
Dům s pečovatelskou službou
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Magistrát města Havířova
Městská realitní agentura
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo vnitra
Mateřská škola
Neziskové organizace
Nestátní neziskové organizace
Náhradní rodinná péče
Nemocnice s poliklinikou
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Odbor sociálních věcí
Odbor školství a kultury
Pobytová
Pracovní skupina
Rada města Havířova
Stavební bytové družstvo
Střední průmyslová škola
Střední škola
Systém včasné intervence
Středisko výchovné péče
Terénní
Úřad práce
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zastupitelstvo města Havířova
Základní škola
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