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I. Úvod
1. Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám výstupy – závěry z prvního Komunitního plánu (dále jen KP …)
rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově.
Do procesu tvorby KP … byly zapojeny všechny rozhodující subjekty, které působí
v oblasti sociální péče a poskytování služeb. Hodnota tohoto dokumentu spočívá
především v tom, že na jeho tvorbě se podílelo cca 130 zástupců, a to z řad
poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, odborných pracovníků a široké
veřejnosti.
Komunitní plán … obsahuje konkrétní cíle a opatření k řešení nepříznivých
sociálních situací, ve kterých se občané ocitnou, anebo se v průběhu života mohou
ocitnout. Smyslem a cílem plánování bylo zohlednit konkrétní místní situace a
potřeby jednotlivých cílových skupin uživatelů sociálních služeb.
Vzhledem k tomu, že komunitní plánování … je proces otevřený, zveme uživatele,
poskytovatele a veřejnost, kteří mají zájem o budoucnost sociálních služeb, aby
společně s námi se aktivně podíleli na realizaci výstupů, vytýčených KP dalšího
rozvoje sociálních služeb ve městě.
Závěrem děkujeme všem spolupracovníkům, kteří se jakkoliv podíleli na tvorbě
dokumentu KP rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově.

Ing. Tamara Šeligová
předsedkyně řídícího výboru pro koordinaci tvorby KP
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II. Rekapitulace zpracovaných výstupů
z Komunitního plánu rozvoje Sociálních
služeb ve města Havířově
Zpracovaný dokument KP … mimo jiných podkladových materiálů vychází
především z těchto zpracovaných zdrojů a informací :
1. Sociálně demografická analýza ve městě Havířově a obcí Albrechtice, Horních
Bludovice, Horní Suché a Těrlicka.
2. Expertíza o potřebě sociální péče a služeb ve městě Havířově.
3. Dotazníkové šetření občanů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb.
4. Analýza SWOT, zpracované ve všech oblastech poskytované sociální péče a
služeb.
Na základě analýzy SWOT a vyhodnocení závěrů sociodemografické studie a
Expertízy potřeb sociální péče a služeb ve městě byly vymezeny základní
problémové okruhy, týkající se :
-

sociální péče a služeb, tj. terénní pečovatelská služba a domácí
ošetřovatelská péče

-

služby sociální intervence

-

rezidenční služby pro seniory, mentálně a zdravotně postižené

-

péče o zdravotně postižené – zaměstnání, bydlení a mobility

-

volnočasové aktivity uživatelů služeb

-

péče o osoby ohrožené drogou a osoby v přechodné sociální krizi

-

péče o národnostní menšiny

K uvedeným problémovým okruhům byly stanovené konkrétní cíle, rovněž jsou
uvedeny způsoby řešení cílů formou konkrétních opatření.
Zpracovaný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově je
otevřeným dokumentem, který bude podle potřeb každoročně průběžně
upřesňován.
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Po projednání KP v Zastupitelstvu města budou závěry – výstupy z KP budou
zařazeny jako součást do „Strategického plánu sociálně-ekonomického rozvoje
města Havířova“.

1. Souhrnné výstupy SWOT analýzy úrovně sociálních služeb
ve městě Havířově

V rámci SWOT analýzy realizační týmy tvorby Komunitního plánu rozvoje
sociálních služeb ve městě Havířově (dále jen KP …) zaměřili pozornost zejména na
analýzu silných a slabých stránek poskytované sociální péče, služeb a dalších
příležitostí a ohrožení, které mohou nastat v následujících letech do roku 2015.
Souhrnné výstupy SWOT

Silné stránky








Příležitosti

finanční podpora města
profesionalita pracovníků
individuální přístup ke klientům
zkušenosti z práce terénních pracovníků
existence široké sítě poskytované sociální
péče a služeb pro ohrožené skupiny
obyvatel
vysoká účast NNO při poskytování sociální
péče a služeb









Slabé stránky











zvýšení informovanosti obyvatelstva o
poskytování sociální péče a službách
možnost získání finančních prostředků
z EU – EF
zvýšení spolupráce a využití médií
vytvoření podmínek pro práci dobrovolníků
vybudování scházejících zařízení a zavedení
nových sociálních služeb a péče
realizace Národního rozvojového programu
mobility pro všechny

Ohrožení

chybějící legislativa MPSV a MZ ČR
nejistota financování soc. péče a služeb
vysoká bariérovost ve městě
chybějící zařízení pro seniory, penzionů,
DPS, LDN
nedostatečná následná péče psychiatrická,
drogově závislých, lůžky následné péče a
další
chybějící bydlení pro sociálně potřebné
(vstupní byty, holobyty, domy na půl cesty,
apod.)
v řadě případů nemožnost řešení krizových
situací
nedostatečná informovanost o poskytování
soc. péče a službách
nízká
účast
dobrovolníků
v oblasti
poskytování sociální péče a služeb
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nezajištění finančních prostředků na
investice a provoz zařízení a zajištění celého
spektra sociální péče a služeb
ztráta finanční podpory města
vysoká míra nezaměstnanosti
absence nezbytně nutných sociálních
zařízení a služeb
nízká porodnost a vysoká míra seniorské
populace
ohrožení zrušení některých stávajících
sociálních služeb
růst patologických jevů
nedostatek bytů pro mladé lidi (manželství)
zvýšení míry migrace mladých lidí z města

Výstupy realizačních týmů tvorby Komunitního plánu
rozvoje sociálních služeb (KP …) ve městě Havířově
1. 1. Sociální péče a služby
Realizační tým řešil především otázky poskytování sociálních a zdravotních služeb
a potřeby seniorské populace, občanů z fyzickým, smyslovým handicapem, u nichž
je řešení jejich sociálně zdravotní situace nezbytná vzhledem ke svému
znevýhodnění daného věkem či zhoršením zdravotního stavu, které omezuje jejich
participaci na společenském životě v dané komunitě.
Sociální služby jsou významnou celospolečenskou aktivitou a každému občanu
musí být umožněn přístup k celému spektru služeb, a to z hlediska potřeby fyzické
a finanční dostupnosti.
Efektivní systém sociálních služeb se musí maximálně přiblížit potencionálnímu
uživateli, řešit aktuální stav a motivovat uživatele k soběstačnosti.
Provedenou analýzou bylo potvrzeno, že ve městě jsou dostupné částečně nebo
komplexně tyto služby – zařízení sociální péče :
 Bezbariérové bytové jednotky (nedostatečná kapacita)

- viz. Kap. III. Ad. 4.

 Domy s pečovatelskou službou (nedostatečná kapacita) - viz. Kap. III. Ad. 4.
 Centrum denních služeb (nedostatečná kapacita)
 Denní stacionáře (nedostatečná kapacita)
 Domov – penzion pro důchodce – Krajské zařízení (nedostatečná kapacita) –
viz. Kap. III. Ad. 3.
 Chráněná bydlení pro mentálně postiženou mládež (nedostatečná kapacita) –
viz. Kap. III. Ad. 3.
 Osobní asistence (omezeně v rámci PS)
 Pečovatelská služba (PS) včetně Domácí ošetřovatelské péče (DOP)
 Respitní péče – odlehčovací, terénní služba (omezeně v rámci PS)
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 Služba rané péče – omezeně
 Ústav sociální péče pro mládež – viz. Kap. III. Ad. 3.
Závěry Realizačního týmu tvorby KP … Sociální péče a služby
(sociální a zdravotní)

Ad. 1. 2. Oblasti dalšího rozvoje současně dostupných služeb sociální péče
Sociální služby musí do budoucna vycházet ze zpracovaných standardů kvality – ve
městě nutno trvale vyžadovat uplatňování základní úrovně kvality poskytovaných
služeb u všech poskytovatelů služeb.

Cíl : Posilování terénních forem péče
Opatření :
o V závislosti potřeb klientů trvale zabezpečit poskytování Pečovatelské služby a
domácí ošetřovatelské péče ve dvousměnném provozu, včetně zajištění péče
v nepracovní dny. Toto rozšíření služeb uplatňovat i u služeb osobní asistence.
o Posílit intervenční sociální práci u subjektů, které realizují terénní formy péče.
o zaměřit se na aktivní depistáž občanů zdravotně postižených a seniorů.
o Podporovat terénní sociální služby.
o Prohloubit spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli sociálních a zdravotních
služeb.
-

V souvislosti

s tímto

opatřením

realizovat

plánované

propouštění

ze

zdravotních zařízení (např. úzká spolupráce zdravotnického personálu NsP
Havířov a subjekty zajišťující terénní péči).
o Prohloubit spolupráci mezi subjekty, poskytující léčebně preventivní péči a
ústavní zdravotní péči se subjekty zajišťující komplexní domácí péči.
o Každoročně pořádat odborné přednášky, školení, besedy a semináře za účasti
poskytovatelů služeb sociální péče a specialistů, poskytující zdravotní péči.
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Cíl : Rozvoj denních pobytů a volnočasových aktivit
Opatření :
o U stárnoucí populace monitorovat jejich potřebnost.
o V centru denních služeb (Domovince) rozšířit provozní dobu včetně rozšíření
kapacity centra pro seniory na 30-35 míst. V tomto centru realizovat aktivizační
programy nejen pro seniory, kteří budou klienty centra, ale aktivizační
programy budou využívány potřebnými seniory, o které je pečováno v jejich
přirozeném prostředí.
o Realizovat metodické zájezdy pro zdravotně postižené občany a seniory (např.
účast na výstavách kompenzačních pomůcek apod.).
Cíl : Rozvoj osobní asistence (OA) včetně předčítatelské, tlumočnické a
průvodcovské služby
Cílem služby je zajistit pomoc při nezbytných sebeobslužných činnostech a
umožnit participaci handicapovaných občanů a potřebným seniorům při
výkonu běžných každodenních činností.
V současné době je služba realizována omezeně v rámci jednotlivých úkonů
pečovatelské služby. Poskytovaná osobní asistence nepokrývá potřeby občanů
města.
Opatření :
a) Vytvořit zařízení pro poskytování osobní asistence, které bude uživatelům
potřebnou službu v širokém spektru včetně průvodcovské, předčítatelské a
tlumočnické služby poskytovat v jejich přirozeném sociálním prostředí.
b) Současně usilovat, aby stávající poskytovatelé v rámci jednotlivých úkonů PS
rovněž rozšiřovali služby OA.

10

Cíl : Rozvoj respitní (odlehčovací) služby
Opatření :
1. Vybudovat denní a pobytové lůžkové centrum - pro zdravotně postižené - o
kapacitě 20-25 lůžkových míst pro potřeby rodin, které opečovávají své
zdravotně postižené rodinné příslušníky v jejich sociálně přirozeném prostředí.
2. Nadále rozšiřovat respitní péči v rámci jednotlivých úkonů pečovatelské služby
poskytovanou klientům v jejich sociálně přirozeném prostředí.

Cíl : Zvýšit informovanost o sociálních službách a službách sociální
prevence
Důraz položit na rozšiřování informovanosti nejen u zdravotně postižených občanů
a seniorů – uživatelů služeb - , ale i u široké veřejnosti o dostupnosti těchto služeb
ve městě.
Opatření :
1. V Radničních listech zavést pravidelnou rubriku a na internetových stránkách
Magistrátu města Havířova informovat občany o možnostech poskytovaných
služeb.
2. Pod záštitou odboru sociálních věcí MMH, ve spolupráci se sociální komisí
Rady města Havířova a poskytovateli sociálních služeb minimálně 1x ročně
organizovat pro občany veřejné besedy o službách v sociální oblasti.

Cíl : Rozvoj dobrovolnické činnosti a svépomocných aktivit v sociálních
službách
Dobrovolníci vyvíjející činnost v sociální oblasti jsou lidé, poskytující podporu a
pomoc zdravotně postiženým a seniorům bez nároků na odměnu. V řadě případů
pracují s minimálními teoretickými znalostmi, pracují samostatně nebo ve
spolupráci s profesionály. V současném období dobrovolnická činnost je rozvíjena
především zapojením občanů dobrovolníků v občanských sdruženích, které
11

zpravidla řeší komunitní problémy. Většina občanských sdružení (o. s.) pomáhá
svým členům při zvládání sociálně zdravotních situací.
Opatření :
o Vyžadovat od jednotlivých dobrovolníků a dobrovolnických organizací –
občanských sdruženích, aby poskytovaná péče a pomoc v sociální oblasti
splňovala kritéria – standardy kvality těchto služeb.
o Usilovat o vzájemnou spolupráci mezi profesionálními poskytovateli sociálních
služeb a o. s., které poskytují odbornou péči nebo sdružují zdravotně postižené
a seniory.
o Usilovat, aby o. s. zpracovala vlastní programy – vytyčila své prioritní cíle pro
skupinu osob, kterým poskytuje péči.
o Jedenkrát ročně organizovat semináře k výměně zkušeností a vzájemné
informovanosti pro profesionální poskytovatele a o. s., které poskytují služby
v sociální oblasti.
o Každoročně podle potřeby vyhlašovat cílené granty finančních příspěvků pro o.
s. a ostatní organizace k zabezpečení prioritních cílů a opatření vytyčených
v sociální oblasti komunitním plánem …
o Vytvořit vhodné podmínky a uvolnit vhodné prostory (objekt pro rozvíjení
činnosti občanských sdružení, které poskytují služby sociální péče a služby
sociální prevence).

Cíl : Rozvoj poskytované služby léčebné rehabilitace
Jde o soubor činností, odstraňující nebo zmírňující následky postižení.
Rehabilitace zahrnuje opatření pro zajištění nebo obnovu funkcí, opatření
kompenzující ztrátu nebo absenci funkce, případně funkční omezení.
Opatření :
o prohlubovat spolupráci s ošetřujícími a odbornými lékaři;
o zkvalitňování ošetřovatelských rehabilitací v terénní domácí péči;
o rozšiřování programu skupinových cvičení seniorů;
12

o trvale usilovat, aby pracovníci zajišťující ošetřovatelskou rehabilitační péči,
uplatňovali standardy kvality poskytované péče.
Cíl : Celoživotní rozvoj vzdělávání pracovníků v oblasti služeb sociální
péče a prevence
Stěžejní úlohu při poskytování kvalitních sociálních služeb mají kvalifikovaní
sociální pracovníci a pracovníci sociálních služeb. V sociálních službách pracuje
mimo těchto pracovníků řada odborníků – specialistů z jiných profesí jako jsou
psychologové, pedagogové a další, kteří jsou nepostradatelní pro zajištění kvality
služby sociální péče a prevence. Vzdělávání se řídí standardy, které určují kritéria,
kvalifikaci pedagogů a typy zkoušek.
Opatření :
o Od pracovníků, kteří zabezpečují sociální služby vyžadovat, aby v závislosti na
nových poznatcích formou celoživotního vzdělávání zvyšovali své praktické
dovednosti a teoretické znalosti, odpovídající prestiži profese, kterou
vykonávají.
o V organizacích včetně fyzických subjektů zabývající se činností v sociální oblasti
vyžadovat,

aby

celoživotního

tito

pracovníci

vzdělávání,

tyto

měli

zpracované

programy

konkrétní

pravidelně

programy

vyhodnocovali

a

konkretizovali.
o U subjektů, které zabezpečují služby sociální péče a prevence ve městě a jsou
finančně podporovány z rozpočtu města, podmínit čerpání těchto prostředků
splněním

nejen

požadovaných

kvalifikačních

předpokladů

pracovníků, ale i plnění standardů kvality poskytovaných služeb.

Ad. 1. 3. Nedostupné služby – zařízení sociální péče ve městě
 Služby rané péče
 Sociální – zdravotní služby, poskytované ve zdravotnických zařízeních –
lůžková péče ústavního typu
 Týdenní stacionáře
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 Tísňová péče
 Domovy – pensiony pro důchodce (nedostačující kapacita)
 Domovy pro seniory
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 Domovy pro osoby s chronickou duševní nemocí nebo se závislostí na
návykových látkách
 Chráněné bydlení
 Bydlení sociální
 Podporované bydlení

Cíl : Rozvoj služby rané péče
Jde o soubor propojených sociálních, zdravotních a psychologických služeb. Je to
terénní služba, poskytovaná rodičům a dětem předškolního věku do 7 let, které
jsou smyslově, fyzicky nebo mentálně postižené, případně je z jiného důvodu vážně
ohrožen jejich vývoj. V současné době je služba ve městě poskytována omezeně
poskytovatelem z města Ostravy.
Cílem je vrátit nebo zachovat rodičům jejich kompetenci k výchově dětí a
k vytváření vhodných podmínek pro jejich vývoj.
Opatření :
o vytvořit ve městě standardní podmínky pro zřízení subjektu, který uvedenou
službu zabezpečí podle potřeb rodin postižených dětí.

Cíl : Zajištění integrované péče tj. sociální – zdravotní služby (péče) ve
zdravotnických zařízeních – lůžkovou péči ústavního typu
Integrovaná péče zahrnuje prolínání zdravotní a sociální péče, která je
poskytována souběžně nebo následně ve zdravotnických nebo obdobných
zařízeních. Na základě předchozí indikace u pacienta – klienta, je uvedená péče
poskytována adresně a individuálně potřebným osobám. Tato péče, tzn.
preventivní nebo léčebná péče včetně léčebné rehabilitace a ošetřovatelská péče je
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poskytována všem indikačním a diagnostickým skupinám osob s akutní,
chronickou či dlouhodobou formou onemocnění a osobám v terminální fázi života,
kteří se neobejdou bez pomoci dalších osob. Tyto osoby potřebují integrovanou
sociálně-zdravotní péči vzhledem ke ztrátě soběstačnosti z důvodu zdravotního
stavu nebo věku, případně z důvodu vrozeného snížení schopnosti.
Cílem služby je poskytnout sociální – zdravotní služby do doby, než jsou zajištěné
podmínky pro poskytování obdobné potřebné služby osobám v jejich přirozeném
prostředí nebo v jiném pobytovém zařízení ústavního typu.
Služba se poskytuje formou :
-

lůžek následné – doléčovací péče – sociálně zdravotní lůžka

-

léčebny dlouhodobě nemocných

-

paliativní péče – hospice

Opatření :
o se zřizovatelem zdravotnického zařízení ve městě „nemocnici s poliklinikou
v Havířově (NsP)“ zahájit jednání, aby v tomto zařízení byly pro zdravotně
postižené zřízeny následné sociální – zdravotní služby, a to :
– sociálně – zdravotní lůžka o kapacitě 30 - 50 lůžek
– léčebny (oddělení) dlouhodobě nemocných o kapacitě 40 - 50 lůžek
– paliativní péče – hospice o kapacitě 30 – 40 lůžek
o zahájit vyjednávání s vedením okolních měst a obcí v mikroregionu okresu
Karviná formou sdružených finančních prostředků o společném zřízení zařízení
ústavní péče k zabezpečení paliativní péče – hospice o kapacitě 30 – 40 lůžek;
o v rámci optimalizace sítě předškolských a školských zařízení ve městě
(případné uvolněné objekty) z těchto vyčlenit objekt, případně vybudovat
zařízení integrovaného domova pro zdravotně postižené občany o kapacitě 30 –
50 lůžek, jejichž zdravotní stav vyžaduje následnou sociální – zdravotní péči.
Cíl : Vytvoření týdenního stacionáře pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám :
-

které mají omezenou soběstačnost a z důvodu věku, nebo zdravotního
postižení;

-

osobám s chronickým duševním onemocněním;
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-

a osobám ohroženým užíváním návykových látek a jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby.

Cílem poskytovaných služeb je podpora rozvoje nebo minimálně zachování
stávající soběstačnosti uživatele a jeho pravidelný návrat do vlastního domácího
prostředí.
Opatření :
o zřízení stacionáře o kapacitě 20 – 30 lůžek pro krátkodobé pobyty v rámci
využití a rekonstrukce uvolněných objektů ve městě, případně výstavby nového
objektu.

Cíl : Zřízení Tísňové péče
Je to služba nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami,
které jsou v důsledku snížení soběstačnosti v oblasti osobní péče vystaveny stálému
vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení
zdravotního stavu nebo schopnosti.
Cílem služby je rychlé a nezbytné poskytnutí pomoci nebo zprostředkování péče.
Služba obsahuje činnosti :
-

rychlá pomoc při řešení nepříznivé životní situace

Opatření :
o zakoupit elektronické bezdrátové dorozumívací zařízení pro 80 - 100
nejpotřebnějších zdravotně postižených občanů. Dorozumívací zařízení napojit
na trvalou dispečerskou službu, zajišťující krizové sociální služby ve městě.
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2. Služby sociální intervence
Sociální intervence – prevence jsou služby směřující k překonání nepříznivé
sociální situace u osob, jejichž životní způsoby vedou ke konfliktům se společností.
Služby sociální intervence jsou činnosti :
-

preventivního charakteru

-

poskytují rychlou a nezbytnou pomoc včetně pomoci začleňování těchto osob
do společnosti

Realizační tým řešil otázky poskytování služeb sociální intervence – prevence a
potřeb osob, které se přechodně dostali a žijí v mimořádně obtížných poměrech.

Závěry Realizačního týmu tvorby KP … služby sociální
intervence – prevence (azylové bydlení a poradny)
Rozvoj případně útlum některých forem poskytovaných služeb s využitím návrhů
zpracované „Expertízy“ o potřebě sociální péče ve městě, využití výstupů
provedeného dotazníkového šetření a zkušenosti poskytovatelů služeb sociální
intervence, realizační tým tvorby KP … zpracoval tyto závěry :
Efektivní systém služby sociální intervence – prevence vyžaduje, aby byly
poskytované celému spektru občanů, kteří se ocitly nebo žijí v mimořádných
obtížných životních podmínkách.
Provedenou analýzou bylo potvrzeno, že ve městě Havířově jsou částečně nebo
komplexně dostupné tyto služby sociální intervence – prevence :
 Azylové domy
 Kontaktní centra – viz. kap. III. Ad. 7.










Krizová pomoc – viz kap. III. Ad. 7.
Telefonická Krizová (tísňová) pomoc
Nízkoprahová denní centra – viz. kap. III. Ad. 7.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – viz. kap. III. Ad. 7.
Noclehárny
Sociální poradenství
Sociální rehabilitace
Služby následné péče – viz. kap. III. Ad. 3., III. Ad. 7.
Terénní programy – viz. kap. III. Ad. 7.
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 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – viz. kap. III. Ad. 5.

Ad. 2. 1. Oblasti dalšího rozvoje současně dostupných služeb sociální
intervence - prevence
Služby sociální intervence – prevence musí trvale vycházet ze zpracovaných
standardů kvality – je nutno zajistit uplatňování kvality uvedených služeb u všech
poskytovatelů těchto služeb.
Cíl : Rozšíření ubytování pro osoby bez přístřeší
Klienti v těchto zařízeních individuálně procházejí programy integračního stupně,
a to :
-

sociálně – zdravotní

-

pracovní a výcvikový

-

oddychové a rekreační

-

kulturní a duchovní

Programy pro matky s dětmi :
-

pomoc při zvládání rodičovské role

-

prevence negativních projevů především v primárním článku – v interakci
matky s dítětem

Cílem uvedených zařízení je osobám které se ocitly na okraji společnosti bez
prostředků a bez přístřeší vytvořit podmínky a možnosti jejich opětovného
zařazení do života společnosti.
Opatření :
1. Systémově řešit otázku bezdomovectví – osob jež se ocitly na okraji
společnosti
2. Stanovit možnosti prevence a zvýšit efektivnost vynakládaných
prostředků na řešení problému bezdomovectví
3. Rozšiřovat spolupráci a partnerství s nevládními organizacemi při
řešení soudržného systému na podporu sociálního začleňování bezdomovců do
společnosti
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4. Zvýšit počet míst v zařízeních, a to :
 Azylový dům

- ubytovna pro muže

z 35 lůžek na 50 lůžek

- noclehárna pro muže

z 29 lůžek na 40 lůžek

 Dům pro matky s dětmi

z 53 lůžek na 75 lůžek

 Byty na půl cesty

- pro muže

z 1 bytové jednotky (b. j.) na 3 b. j.

- pro ženy

ze 2 b. j. na 5 b. j.

 Poradna – denní centrum pro občany nepřizpůsobené z 15 míst na 25–30 míst
Uvedené opatření ad. 4 realizovat
- formou rekonstrukce stávajících zařízení případně
- využít vhodných uvolněných objektů
Cíl : Rozšíření služeb sociální poradenství, sociální rehabilitace a
telefonické krizové pomoci
Na území města Havířova uvedené služby poskytují zařízení :
 ANGELIS CENTRUM – alternativní poradenství
 Linka důvěry
 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 Poradna ELPIS
 Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“
 dále /x
Opatření :
1. Zvyšovat

- efektivitu a kvalitu služeb dle standardů
- vzdělávání a odbornou způsobilost pracovníků poskytovatelů
služeb
- podporu a vzdělávání (zaškolování) rodin ve využívání
vlastních zdrojů a schopnosti k zvládání situace související
s postižením rodinného příslušníka

2. V jednotlivých zařízeních zavádět a uplatňovat supervize
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____________________
/x

viz. Katalog sociálních služeb ve městě Havířově

3. Rozšiřovat

- dostupnost a pracovní dobu jednotlivých zařízení
- svépomocné skupinové terapie s klienty
- informovanost a osvětovou činnost
- aktivní spolupráci se zahraničními lektory v oblasti sociální
intervence
- krizovou intervenci a internetové poradenství

4. Realizovat

- 2 x ročně a podle potřeby semináře, konference pro
odbornou a laickou veřejnost k výměně zkušeností z oblasti
zajišťování sociální intervence

5. Zabezpečit

– vzájemnou koordinaci jednotlivých zařízení

Ad. 2. 2. Nedostupné služby – zařízení sociální intervence – prevence
 Azylový dům – ubytovna pro ženy a týrané osoby
 Dětská krizová centra

– viz. kap. III. Ad. 5.

 Dům na půl cesty

- viz. kap. III. Ad. 4.

 Terapeutické komunity

– viz. kap. III. Ad. 7.

Cíl : Vybudování zařízení – ubytovny pro ženy a týrané osoby (krizová
lůžka)

Opatření :
Zřízení ubytovny pro ženy o kapacitě 30-50 míst pro krátkodobé ubytování ½ - 1
rok v rámci využití uvolněných objektů ve městě, případně výstavby nového
objektu.
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3. Rezidenční služby pro seniory, mentálně a zdravotně
postižené
Realizační tým tvorby KP … řešil problematiku poskytování sociální péče a služby
v rezidenčních zařízeních ve městě Havířově :
 Ústavu sociální péče pro mládež Havířov (ÚsP)
 Domově – pensionu pro důchodce (D – PD)

Ad. 3. 1. Oblasti dalšího rozvoje současně dostupných služeb
v rezidenčních zařízeních
Rezidenční zařízení – Ústav sociální péče pro mládež
Havířov (ÚsP)
Na základě provedených místních sociálních šetření vyplynuly požadavky, které
byly rozpracované na opatření vnitřní a vnější.
Vnitřní opatření spočívají zejména v pozitivní změně přístupu ke klientovi, ve
vyšších požadavcích na pracovníky ústavu, v důsledném uplatňování standardů
kvality,

poskytovaných

služeb,

v aktivaci

vztahu

k široké

veřejnosti,

ke

spolupracujícím organizacím a k představitelům zřizovatele.
Tato opatření lze realizovat v podstatě bez nároků na finanční prostředky.
Druhou skupinou navržených opatření tvoří opatření vnější, což znamená
opatření ke zpřístupnění, dalšímu rozvoji a rozšiřování poskytovaných sociálních
služeb v ÚsP.
Cíl : Rozšíření služeb a kvality zařízení denního pobytu klientů
V současném zařízení ÚsP denního pobytu, které je bariérové, jsou poskytovány
tyto služby.
výchovná – kde je realizován nácvik jednoduchých činností, včetně sebeobsluhy a
základní vzdělávání včetně obsluhy PC
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pracovně výchovná – kde je realizována zájmová činnost, zvládnutí jednoduchých
pracovních operací z oblasti rukodělné, dále z oblasti šití,
tkalcovství, dřevařství, košíkářství a keramiky.
Kapacita uvedeného střediska je 80 klientů, které je zcela naplněno.
Z důvodu zvýšeného zájmu handicapovaných občanů s mentálním postižením je
nutné zvýšit kapacitu denního pobytu o 40 – 60 klientů.
Opatření :
V rámci optimalizace sítě předškolských a školských zařízení uvolnit vhodné
prostory, případně vybudovat nový bezbariérový objekt o kapacitě 40 – 60 klientů
pro zařízení denního pobytu, kde budou poskytované výchovné a zavedení dalších
činností pro pracovně výchovné služby (terapii) pro mentálně postižené občany
města a přilehlých obcí Albrechtice, Horních Bludovic, Horní Suché a Těrlicka.
Cíl : Rozšíření služeb a kapacity chráněného bydlení v ÚsP
Ve sledovaném období v zařízení chráněného bydlení (které je bariérové) je
zajišťováno bydlení v týdenním provozu pro 20 uživatelů.
Zařízení je provozováno v pronajatých prostorách OKD, a.s..
Provedenou analýzou bylo prokázáno, že je potřebné rozšířit služby a kapacitu
bezbariérového chráněného bydlení.
Opatření :
1. Zajistit bezbariérovost zařízení
2. Týdenní provoz pobytu uživatelů rozšířit o celoroční provoz pobytu
3. Zvýšit kapacitu chráněného bydlení z 20 míst na 40 – 50 míst
4.

Souběžně se zařízením společného chráněného bydlení zajistit chráněné
bydlení ve 3 – 5 samostatných bytových jednotkách

5. Navrhované opatření v bodě 1 až 3 zabezpečit v rámci uvolněných
městských objektů, jejich rekonstrukci, případně výstavbou
nového zařízení.
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Rezidenční zařízení – Domov-pension pro důchodce (D-PD)
Domov-pension pro důchodce (D-PD) je zařízením pro seniory, kteří dosáhli
důchodového věku, rozhodného pro přiznání starobního důchodu, případně pro
plně invalidní občany a jejichž celkový zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči.
Zřizovatelem

současného

Domova-pensionu

pro

důchodce

v Havířově

je

Moravskoslezský kraj. Kapacita uvedeného zařízení je 189 klientů.
Z provedeného místního dotazníkového sociálně zdravotního šetření mezi uživateli
sociálních služeb v rezidenčním zařízení D-PD v Havířově vyplývají závěry :
1. V domově-pensionu pro důchodce v Havířově rozvíjet další služby v oblasti
sociálně zdravotní péče, rehabilitace a ergoterapie.
2. Do volnočasových aktivit klientů D-PD dle možnosti nadále zapojovat
seniory z řad čekatelů na umístění do D-PD.
3. Nově zřídit zařízení typu Domovů důchodců o kapacitě 160 – 200 míst/x.
Cíl : Rozšířit služby a kapacitu rezidenčního zařízení „Domovapensionu pro důchodce“
Opatření :
1. Průběžně rozšiřovat další sociálně zdravotní služby a péči včetně
volnočasových aktivit ve stávajícím krajském zařízení „Domova-pensionu
pro důchodce“ v Havířově
2. V rámci uvolňování vhodných objektů ve vlastnictví města Havířova, tyto
objekty využít, případně nově vybudovat D-PD o kapacitě 160 – 200
míst.

____________________
/x

Poznámka : Na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje odboru sociálních věcí a služeb je od

občanů města Havířova vedeno v evidenci :¨
a) 990 žádostí o umístění do Domova-pensionu pro důchodce
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b) 600 žádostí o umístění do Domova důchodců
Čekací doba umístění v uvedených zařízeních je 5-7 let, což je neúměrně dlouhá doba a řada
žadatelů dříve zemře, než je umístěna v těchto zařízeních.

Ad. 3. 2. Nedostupné služby - rezidenční zařízení ve městě
A. Služby sociální prevence
B. Domovy – rezidenční zařízení

Cíl : Ad. A. 1. > Služby následné péče – (doléčovací, po návratu z ústavního
psychiatrického léčení)
jsou poskytovány jako služby ambulantní i jako terénní služby. Jde o následnou
doléčovací péči osobám s chronickým duševním onemocněním, které absolvovaly
ústavní léčbu.
Cílem služby je podpora samostatnosti a stabilizace těchto osob v jejich sociálním
začleňování do společnosti.
Opatření :
Vytvoření

stacionáře

v rámci

rezidenčního

zařízení

„Domova

pro

osoby

s chronickou duševní nemocí“.
Cíl : Ad. A. 2. > Centrum volného času pro handicapovanou mládež
Opatření :
Vybudování centra volného času v areálu objektu denního pobytu mentálně
postižené mládeže nebo v bezprostřední blízkosti uvedeného objektu. Jako součást
centra vybudovat sportoviště pro realizaci základních sportovních disciplín . tj.
minifotbal, basketbal, doskočiště, běžecká dráha a další dle prostorových možností.
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Ad. B. Domovy – rezidenční zařízení
Cíl : Ad. B. 1. > Vybudování zařízení „Domova pro seniory“ – domov
důchodců (DD)
Cílem poskytovaných speciálních služeb v DD je podpora rozvoje nebo minimální
zachování stávající soběstačnosti uživatele, obnovení nebo zachování původního
životního stylu uživatele. Součástí služby je poskytnutí bydlení, které uživateli
nahrazuje domov.
Cíl : Ad. B. 2. > Vybudování – zřízení „Domova pro občany se zdravotním
postižením“
V těchto domovech se poskytuje dlouhodobá nebo střednědobá pobytová sociálně
zdravotní služba občanům, jejichž zdravotní postižení vyžaduje pravidelnou
sociálně zdravotní pomoc jiné osoby.
V domovech mohou být rovněž zřízeny sociálně zdravotní lůžka.
Cíl : Ad. B. 3. > Vybudování – zřízení „Domova pro osoby s chronickou
duševní nemocí nebo se závislostí na návykových látkách“
V uvedeném zařízení bude poskytována dlouhodobá sociální služba (6 – 9 měsíců),
osobám se zdravotním postižením z důvodu chronického duševního onemocnění
nebo závislosti na návykových látkách, případně pro nesvéprávné osoby, jejichž
stav a sociální situace vyžaduje pomoc jiné osoby ve zvláštním pobytovém režimu.
Cílem poskytovaných služeb je podpora rozvoje nebo zachování stávající
soběstačnosti uživatele, případně jeho návrat do vlastního domácího prostředí.
V domově mohou být zřízena sociálně zdravotní lůžka.
Opatření :
1. Obecně k cíli Ad. B. 1., B. 2., B. 3.
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 v rámci uvolňování vhodných objektů ve vlastnictví města Havířova tyto
objekty využít případně nově vybudovat uvedené rezidenční zařízení

2. K cíli Ad. B. 1.
> vybudovat případně vyčlenit vhodné obytné domy pro zřízení „Domovů
důchodců“ (DD) o kapacitě 160 – 200 míst/x
3. K cíli Ad. B. 2.
obdobně jako u opatření Ad. B. 1.
> vybudovat – zřídit rezidenční zařízení „Domov pro osoby se zdravotním
postižením“ o kapacitě 30 – 40 míst.
4. K cíli Ad. B. 3.
> Ve spolupráci s obcemi regionu okresu Karviná vybudovat nebo iniciovat a
podílet se na vybudování „Domova pro osoby s chronickou duševní nemocí
nebo se závislostí na návykových látkách, případně pro nesvéprávné osoby“ o
kapacitě 20 – 30 míst.
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____________________
/x

Poznámka : V rámci zachování optimálního domácího prostředí pro seniory, nesoustřeďovat
(umísťovat) žadatele do 1 nebo 2 objektů DD, ale domovy důchodců vytvořit ve 3 – 4 objektech o
kapacitě 50 – 60 míst.

4 . Péče o zdravotně postižené

( za mě st n a no s t , b yd le n í , b ezb ar iéro vo st )

Realizační tým tvorby KP … řešil problematiku poskytování sociální pomoci, péče a
služeb zdravotně postižených občanům v oblasti zaměstnanosti a bydlení.

Ad. 4. 1. Oblasti dalšího rozvoje zaměstnání zdravotně postižených
A. ZAMĚSTNANOST
Vývoj zaměstnanosti v Havířově ve sledovaném období dosáhl počtu cca 17.500
osob u 1.530 zaměstnavatelů. Největší zaměstnanost byla ve firmách soukromého
sektoru s počtem zaměstnanců do 25 osob. Zaměstnanost byla realizována
v odvětvích :
-

těžby nerostných surovin

-

zpracovatelský průmysl

-

školství, zdravotnictví

-

a dalších službách

A. 1. Uchazeči o zaměstnání osob se změněnou pracovní schopností
(ZPS)
K 31.12.2004 bylo ve městě Havířově u pobočky Úřadu práce evidováno celkem
9.737 uchazečů o zaměstnání, z toho :
-

muži 4.655

-

ženy 4.782

Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo 1.093 uchazečů ZPS, z toho :
-

muži 714

-

ženy 379
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Zaměstnavatel je povinen :
1. Zaměstnat občany se ZPS ve výši povinného podílu občanů se ZPS na
celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl u zaměstnavatele s více
než 25 zaměstnanci činí 4%.
2. Odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50%
zaměstnanců se ZPS nebo zadáváním výrobních programů těmto
zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen.
3. Odvodem do státního rozpočtu – výše tohoto odvodu ročně činí za každého
občana se ZPS, u kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl 1,50
násobku průměrné mzdy vyhlašované MPSV ČR.
Povinný podíl může zaměstnavatel plnit kombinací všech tří výše uvedených
způsobů.
Při zaměstnávání zdravotně postižených občanů může zaměstnavatel uplatnit
úlevy na daních z příjmů fyzických a právnických osob dle zák. ČNR č. 586/1992
Sb. v platném znění. Zaměstnavatel má rovněž možnost při zřízení nových
pracovních míst pro uchazeče se ZPS v chráněné dílně nebo v chráněném
pracovišti/x požádat Úřad práce o poskytnutí příspěvků za dodržení podmínek,
daných vyhláškou č. 115/1992 Sb. o provádění pracovní rehabilitace občanů se ZPS
(v platném znění).
Cíl

:

Snížení

nezaměstnanosti

občanů

se

změněnou

pracovní

schopností
Opatření :
1. Právnickým a fyzickým osobám vytvořit výhodné podmínky – nabídnout
vhodné prostory pro zřízení chráněných dílen nebo pracovišť;
2. a) Vyhlásit granty na vytvoření nových pracovních míst pro zdravotně
postižené občany;
b) Formou výběrového řízení vybrat a finančně podpořit projekty
právnických a fyzických osob, které vytvoří nová pracovní místa pro občany
se ZPS;
____________________
/x

Chráněná dílna – chráněné pracoviště.
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Podle platné legislativy ČR zák. č. 1/1991 a vyhlášky MPSV ČR č. 115/1992 Sb. v platném znění o
provádění pracovní rehabilitace občanů se ZPS jde o pracoviště provozované právnickými nebo
fyzickými osobami, ve kterém pracuje alespoň 60% občanů se ZPS. Chráněným pracovištěm je také
pracoviště zřízené v domácnosti občana se ZPS.

3. V úzké spolupráci s Úřadem práce vytvořit informační centrum –
pracoviště, které bude :
-

poskytovat informace nejen o potřebách zaměstnanosti postižených
občanů, ale i zaměstnavatelů.

-

vybízet a podílet se na rozvoji podporovaného zaměstnání pro cílovou
skupinu lidí :

-

se zdravotním postižením, aby se mohli dále vzdělávat – rekvalifikovat
se

-

kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí

-

jejichž schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou z různých důvodů
omezeny do té míry, že potřebují individuální, osobní, dlouhodobou a
průběžnou podporu poskytnutou před i po nástupu do práce.

Ad. 4. 2. Oblasti dalšího rozvoje bydlení zdravotně postižených a seniorů
B. BYDLENÍ
Zpracovaná sociálně demografická analýza ve městě Havířově a obcích Albrechtice,
Horních Bludovic, Horní Suché a Těrlicka potvrzuje, že zastoupení seniorů
v populaci je výrazně vyšší než zastoupení dětí.
Ve sledovaném období k 31.12.2004 z celkové populace obyvatelstva bylo 21,48 %
občanů starších 60-ti let.
Zvyšováním počtu občanů seniorského věku se zvyšuje rovněž počet občanů se
zdravotním postižením, které potřebují sociální pomoc, služby a péči jiné osoby.
Souběžně s tímto se zvyšují počty žádostí občanů o umístění do :
-

Domů s pečovatelskou službou

-

Bezbariérově upravených bytů

-

a dalších zařízení ústavního typu/x
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____________________
/x

viz. kapitola III. Ad 3. KP …

Analýza dostupnosti bytů zvláštního určení ve městě Havířově pro zdravotně
postižené a seniory
Byty v domech zvláštního určení jsou byty : /x
-

v domech s pečovatelskou službou (DPS)

-

v domech s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany

-

zvlášť upravené k bydlení zdravotně postižených osob

Přehled počtu žádostí seniorů a zdravotně postižených k 31.12.2004 a
potřeby bytů zvláštního určení



DPS

 bezbariérové byty

stávající
počet

podané
žádosti

potřeba

poznámka

329 b.j.

857

510 b.j.

(nárůst žádostí měs. 5-8)

63 b.j.

6

110 b.j

Velikost požadovaných bytů v DPS
 0+1 – 283 b.j.
 1+1 – 326 b.j.
 0+2 – 238 b.j.
Cíl : Zvýšit potřebnou kapacitu bytů zvláštního určení
Opatření :
-

Pro účely DPS vybudovat nové objekty, případně využít vhodné
uvolněné objekty nebo uvolnění vhodných obytných domů pro zvýšení
kapacity bytu s charakterem DPS o 150 – 200 b. j.

-

každoročně

vytypovávat

5-7

bytových

rekonstrukci na bezbariérové byty.
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jednotek

vhodných

pro

____________________
/x

viz. zák. č. 102/1992 Sb. v platném znění

Ad. 4. 3. Nedostupná struktura domů a bytů pro cílovou skupinu
sociálně potřebných občanů
B. 1. 1. Dům na půl cesty – byty na půl cesty
je určen pro dočasné ubytování občanů, kteří ukončili pobyt v ústavním zařízení
nebo jiných pobytových zařízení (např. terapeutické, apod.), případně pro rodiny,
jejichž psychosociální dovednosti a schopnosti začlenit se do života společnosti
jsou sníženy.
Cílem pobytu v domě (v bytě) na půl cesty je rozvinout schopnosti těchto občanů a
umožnit jim, aby se osamostatnili, začlenili se do života společnosti a byli schopni
žít samostatný život.
B. 1. 2. Holobyty
jsou byty s minimálním vnitřním vybavením zařizovacích prvků v bytě. Holobyty
jsou zpravidla jako náhradní ubytování na omezenou dobu pronajímány občanům,
kteří jsou dlužníky vysokých finančních částek nájmu v pronajatých bytech, ze
kterých byli rozhodnutím soudu nebo dohodou s pronajímatelem vystěhováni do
holobytu.
B. 1. 3. Vstupní byty
jsou malometrážní nájemní byty se základním vybavením pro občany, kteří
v důsledku svého nepříznivého sociálního postavení nemají možnost zajistit si
bydlení v běžných bytech. Jde o bydlení pro rodiny s nízkými příjmy, mladá
začínající manželství, ženy samoživitelky, zletilé děti z dětských domovů a další,
kteří potřebují pomoc při překlenutí nepříznivé životní situace přinášející ztrátu
bydlení.
Cíl : Vybudování – zřízení
 Domu na půl cesty (bytů na půl cesty)
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- o kapacitě 25 – 30 míst

 Holobyty


- o kapacitě 15 – 20 b.j.

Vstupní byty

- o kapacitě 80 – 90 b.j. (ve 2 domech)

Opatření :
1. V rámci uvolněných objektů vhodných k rekonstrukci pro uvedené bydlení
2. Vytipovat

některé

obytné

objekty

(případně

byty),

tyto

upravit

k požadovaného bydlení
3. Realizovat výstavbu malometrážních bytů a holobytů
Cíl : Rozšiřování podporovaného bydlení
Jde o bydlení klientů – uživatelů sociálních služeb v jejich vlastním sociálním
prostředí, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech osobní péče a péče o
domácnost.
Cílem je umožnit občanům zůstat v jejich domácím prostředí.
Opatření :
Rozšiřovat a zkvalitňovat poskytování sociálních služeb sociálně potřebným
seniorům a zdravotně postiženým občanům v jejich vlastním sociálním prostředí,
aby tito občané nemuseli být umísťováni do jiných zařízení jako např. do domu
s pečovatelskou službou, domovů důchodců a jiných zařízení.
Cíl : Trvale udržitelný rozvoj sociálního bydlení
Bydlení má vedle ekonomických aspektů především významné aspekty sociální.
-

bydlení je základní lidskou potřebou a slouží rovněž k setrvání dalších
potřeb

-

bydlení je důležitým prvkem, určujícím životní úroveň občanů

Základem sociálních aspektů bydlení jsou dvě stránky bydlení :
1. Celková dostupnost (přístupnost) bydlení - jde o požadavek, aby byl
k dispozici bytový fond odpovídající svým rozsahem, kvalitou, velikostí a
rozmístěním potřebám obyvatelstva.
2. Finanční dostupnost bydlení – požadavek, aby ceny bydlení odpovídaly
finančním možnostem občanů
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V úzkém pojetí sociální bydlení je :
-

nájemní bydlení – je pro rodiny a osoby s omezenými příjmy

V širokém pojetí sociální bydlení je :
-

bydlení, které je podporováno z veřejných prostředků

Opatření – usilovat aby :
-

na novou bytovou výstavbu bylo využíváno vícezdrojové financování,
především programy veřejných prostředků a jiných potencionálních
investorů

-

tyto bytové jednotky vyčlenit především pro sociálně potřebné občany
s nižšími finančními příjmy.

Ad. 4. 4. Program zvyšování bezpečnosti dopravy a zpřístupňování
veřejně přístupných prostor osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace
Jedním ze základních předpokladů integrace osob sociálně vyloučených z trhu
práce a společnosti obecně, především však s omezenými schopnostmi pohybu a
orientace je možnost jejich svobodného a bezpečného pohybu. Ve sledovaném
období přípravy KP … byla rovněž analyzována problematika mobility /x (tj.
přístupnost do veřejně přístupných objektů a zařízení, přechodů pro chodce a
dopravních prostředků MHD – pro všechny občany ve městě).
Celkem byla provedena analýza u : /xx
 345 objektů
 dopravních prostředků MHD
 dopravních cest se zaměřením na přechody pro chodce
Analýza mobility – bezbariérovosti ve městě Havířově prokázala, že 65,8 %
objektů nejsou přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace.
Přeprava v MHD pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace byla k
31.12.2004 zajišťována 10 bezbariérovými autobusy, vybavenými vizuálním
informačním systémem, označujícím příslušnou zastávku.
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___________________
/x

Vyhláška Ministerstva hospodářství ČR č. 174/1994 Sb. a následně vyhláška MMR ČR č.

369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace.
/xx

Nebyly analyzovány vstupy do obytných objektů.

Cíl : Zajištění integrace do společnosti sociálně vyloučených osob
s omezenými schopnostmi pohybu a orientace. Trvale uplatňovat
platnou legislativu ČR a Národní rozvojový program mobility pro
všechny.
Opatření :
 vytvářet ve městě bezbariérové řetězce tras, které umožní všem skupinám
obyvatelstva svobodný a bezpečný pohyb všemi prostředky (pěšky, využitím
místních dopravních prostředků i individuální automobilovou dopravou;
 Trvat na odstraňování stávajících bariér do veřejně přístupných objektů ve
městě;
 důsledně dodržovat pravidla (platnou legislativu) pro svobodný a bezpečný
pohyb a orientaci osob u všech nově vybudovaných staveb a dopravních
systémů včetně jejich oprav a rekonstrukcí;
 rozšiřovat a podporovat nákup nových nízkopodlažních autobusů včetně
zavedení

vizuálního

a

akustického

příslušných zastávek.
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informačního

systému

ohlašování

5 . Péče o rodinu, děti a mládež
Realizační tým tvorby KP … řešil problematiku poskytování péče o rodinu, děti a
mládež a jejich sociálně právní ochranu.
Sociálně právní ochrana je ze zákona poskytovaná rodinám, dětem a mládeži,
jejichž práva a právem chráněné zájmy jsou ohroženy včetně jejich příznivého
psychického a fyzického vývoje. Největší podíl činnosti sociálně-právní ochrany
dětí je vykonáván sociálními pracovníky Magistrátu města, kteří se zaměřují a řeší
zejména problematiku :
-

nedostatečná péče o děti;

-

ochrany dětí při rozvodu manželství;

-

týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí;

-

náhradní rodinné péče;

-

dítěte narozeného mimo manželství a pomoc matce dítěte narozeného mimo
manželství.

Ad. 5. 1. Oblasti dalšího rozvoje péče o rodinu, děti a mládež
1. Bydlení – viz. kap. II. Ad. 4.
-

podporované

-

sociální

-

vstupní byty

2. Dětské denní sanatorium
3. Domov pro matky s dětmi – viz. kap. III. Ad. 2.
4. Dětské domovy
5.

Holobyty – viz. kap. III. Ad. 4.

6. Odpočinková herna pro děti
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7.

Volnočasové aktivity pro děti – viz. kap. III. Ad. 6.

8. Zvláštní zařízení pro pěstouny – pěstounská péče

Cíl : Trvale udržitelný rozvoj > Dětského denního sanatoria (stacionáře pro
děti s kombinovaným postižením), Dětských domovů, odpočinkové herny pro děti
na Magistrátu města Havířova a zvláštních zařízení pro pěstouny – pěstounská
péče.
Opatření :
a) Dle potřeby rozšiřovat kapacitu a zkvalitňovat poskytování služeb v uvedených
zařízeních.
b) Nadále materiálně a dle možnosti finančně podporovat činnost uvedených
zařízení.

Ad. 5. 2. Nedostupná péče – intervence a služby pro rodinu, děti a mládež
1. Centrum služeb pro rodiny s dětmi
2. Dům na půl cesty – viz. kap. III. Ad. 4.
3. Dětské krizové centrum
4. Mateřské centrum
5. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Ad. 5. 2. 1. Cíl : Vybudování – zřízení > Centrum služeb pro
rodiny s dětmi (zařízení komplexní péče o rodinu a děti)
Uvedené zařízení by mělo mít trvalý charakter a navazovat na činnost sociálně
právní ochrany dětí zajišťovanou Magistrátem města Havířova.

Ad. 5. 2. 2. Cíl : Vybudování – zřízení > Dětské krizové
centrum
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Jde o zařízení pro krátkodobý pobyt dětí a mládeže, které z důvodu selhání rodiny
– rodiče či vychovatelé nemohou nebo nechtějí plnit výchovné povinnosti.
Dětské krizové centrum vykonává krátkodobou náhradní rodinnou péči pro děti a
mládež, které jsou aktuálně ohrožené sociálními podmínkami ve vlastní rodině
(např. zneužíváním, týráním, zanedbáváním, apod.).

Ad. 5. 2. 3. Cíl : Vybudování – zřízení > Mateřské centrum
Jde o zařízení pro ženy (muže), které jsou na mateřské dovolené (MD). Cílem
zařízení je zainteresovat matky (muže) na řešení problematiky, zvláště u sociálně
slabých rodin v době jejich pobytu na MD, kdy si v mateřském centru mohou
vzájemně vyměňovat zkušenosti z oblasti péče o dítě, ale i jiných aktivit. Mateřské
centrum organizuje programy pro ženy (muže) a děti. Obvykle to jsou jazykové
kurzy, kurzy výtvarných technik, šití, literární kroužky, cvičení s dětmi, klub matek
s postiženými dětmi, apod.

Ad. 5. 2. 4. Cíl : Zavedení sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi
Uvedená služba nebude nahrazovat činnost odborných pracovníků sociálně právní
ochrany dětí ani povinnosti rodičů. Služba bude formou asistence, zaměřená na
pomoc problémových rodin, sociálně slabých, osamělým matkám – otcům s dětmi
a těm rodinám s dětmi, které si s každodenními problémy při výchově a
zabezpečení dětí nevědí rady nebo je neumí řešit.
Asistenční služba a sociální pomoc bude zaměřena především na :
-

poskytování rad a doporučení

-

odstraňování sociálního vyloučení

-

posilování osobní nezávislosti a zodpovědnosti

-

harmonizace hospodaření a výchovy dětí v rodině

-

odstraňování překážek při řešení různých sociálních situací

-

prevence rodinné sociální patologie a negativních vzorů chování

Vypracovaná analýza potvrzuje, že ve sledovaném období ve městě asistenční
služby potřebuje ca 80 – 90 rodin s dětmi.
Opatření :
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Obecně k cíli ad. 5. 2. 1. – 5. 2. 4.
V rámci uvolňování vhodných objektů ve vlastnictví města tyto objekty využít
k zavedení výše uvedených služeb pro rodiny s dětmi. Kapacitu zařízení stanovit
podle aktuálních potřeb v době jejich zřizování.
1. K cíli ad 5. 2. 1.
» zařízení zaměřit především na poradenskou činnost a terapeutické aktivity,
týkající se :
-

dlouhodobé péče o rodiny s dětmi včetně postižených dětí

-

sociální péče a její další rozvoj

-

ve spolupráci s lékařem, kurátorem – sociálním pracovníkem,
městskou policií a policií ČR zajišťovat preventivní činnost prvního
zásahu (pomoc)

2. K cíli ad. 5. 2. 2.
» vybudovat zařízení o kapacitě 8-10 dětí pro krátkodobý pobyt dětí bez domova
(děti ulice), o něž rodiče nemají zájem (jsou týrané) nebo děti zcela opuštěné
» uvedené zařízení vybudovat ve spolupráci s obcemi Albrechtice, Horní Bludovice,
Horní Suché a Těrlicka.
K cíli ad. 5. 2. 3.
» podporovat vytvoření zařízení o kapacitě 15-20 dětí včetně matek –otců v době
jejich pobytu na MD.
» zařízení bude plnit funkci :
-

poradenskou

-

společensko-ekonomickou

-

sociální

-

vzdělávací

-

kulturní

-

preventivní

3. K cíli ad. 5. 2. 4.
» vytvoření nebo pomoc při vytvoření asistenční služby a pomoc při financování
služby
» veškeré činnosti budou vykonávány v rodině
» služba bude za účasti rodičů pomáhat například při :
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-

6.

kontrole školní docházky dětí a jejich přípravě na vyučování
sestavování rodinného rozpočtu,a to tak, aby byly uhrazeny všechny
nezbytné poplatky a zajištěny potřeby rodiny
organizování domácího úklidu
zajištění hygieny u dětí
vyřizování různých záležitostí s úřady, apod.

Péče

o

seniory

a

komunitní

služby

v oblasti

volnočasovách aktivit
Ad. 6. 1. Péče o seniory (Kluby důchodců – KD, Domy s pečovatelskou službou – DPS)
Senioři jako uživatelé sociálních služeb tvoří nehomogenní komunitu, která např.
v sociálním zařízení vzhledem ke svému zhoršenému zdravotnímu stavu má
zpravidla jiné požadavky než senioři, kterým jsou sociální služby poskytovány
v jejich přirozeném sociálním prostředí, kteří v řadě případů se ještě s plným
nasazením věnují volnočasovým aktivitám.
Realizační tým tvorby KP …. Péče o seniory zaměřil pozornost nejen na
analyzování potřeb seniorů, ale zvláště na poskytování služeb a volnočasových
aktivit v Klubech důchodců (KD) a Domech s pečovatelskou službou (DPS).

Oblasti dalšího rozvoje současně dostupných služeb a volnočasových
aktivit

poskytovaných

v klubech

důchodců

(KD)

a

Domech

s pečovatelskou službou (DPS)
Kluby důchodců ve spolupráci se samosprávami Domů s pečovatelskou službou
umožňují seniorům zvyšovat kvalitu jejich života formou organizování a
poskytování služeb v oblasti :
o volnočasových aktivit seniorů
o vlastní seberealizace a zvyšování teoretických znalostí z různých oblastí
společenského života
o aktivní účasti na kulturních akcích
Opatření :
 umožnit rozšíření provozní doby celoměstského KD;
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 aktivně, materiálně a finančně podporovat činnost všech stávajících (10 KD)
klubů důchodců na území města;
 podporovat a rozšiřovat služby poskytovaných v KD a DPS v oblasti
volnočasových aktivit;
 vytvořit podmínky pro zvyšování počtu seniorů a jejich aktivní zapojení do
vzdělávacího procesu v „Akademii III. věku“ ;
 každoročně organizovat a finančně podporovat realizaci jednodenních zájezdů
a týdenních rekreací pro seniory;
 za symbolický finanční poplatek umožnit seniorům širší sportovní vyžití
v tělovýchovných zařízeních ve vlastnictví města, v tělovýchovných školských
zařízeních a v plaveckých bazénech;
 vytvoření – vybudování nového :
-

celoměstského klubu důchodců o denní kapacitě 30 – 40 míst pro
městskou část – Havířov-Město, Podlesí, Bludovice, Dolní Datyně a
Prostřední Suchou;

-

celoměstský klub důchodců o denní kapacitě 30 – 40 míst pro městskou
část Havířov-Šumbark;

 minimálně zachovat stávající úroveň financování z rozpočtu města výše
uvedených volnočasových aktivit seniorů.
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Ad. 6. 2. Komunitní služby – volnočasové aktivity uživatelů služeb
Komunitní služby zahrnují volnočasové a vzdělávací aktivity, které přispívají
k rozvoji komunity a místních společenství za aktivní účasti členů komunity. Do
volnočasových aktivit patří zejména kluby, komunitní centra, dětí a mládeže,
kultury, sportu a další služby přístupné širokému spektru občanů města.
Komunitní služby přispívají k rozvoji komunity a místních společenství za aktivní
účasti občanů města. Posilují vzdělávání, soudržnost a soužití občanů, přispívají ke
zkvalitnění života občanů. Napomáhají ke snižování, vandalství a kriminality
mládeže, posilují sebevědomí sociálně postižených a vyloučených občanů. Jde o
služby profesionální i svépomocné s různou délkou trvání.
Přehled základních zařízení poskytující komunitní služby na území
města :
1. > Městské kulturní středisko
2. > Městská knihovna
3. > Správa sportovních a rekreačních zařízení
4. > Dům dětí a mládeže
5. > Komunitní centra pro děti a mládež
6. > Stanice mladých techniků
7. > Základní umělecké školy
8. > Nestátní neziskové organizace – sociální, kulturní, sportovní

Oblasti dalšího rozvoje Komunitních služeb – volnočasových aktivit
Opatření :
 materiálně a finančně podporovat rozvoj vzdělávacích, kulturních, sportovních
a dalších společenských aktivit a služeb jako :
-

pomoc

při

začleňování

do

společnosti

sociálně

handicapovaných občanů;
-

prevence k omezování patologických jevů ve městě;
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a

zdravotně

 zajišťovat

vzájemnou

koordinaci

poskytovaných

volnočasových

aktivit

realizovaných poskytovateli komunitních služeb.
 Nově zřídit nebo rozšířit kapacitu stávajících denních komunitních center pro
děti a mládež.

7. Péče o osoby ohrožené drogou – péče o občany
v přechodné sociální krizi

(společensky nepřizpůsobené)

Ad. 7. 1. Péče o osoby ohrožené drogou
Drogová závislost je komplexní stav, který zahrnuje sociální, psychologické a
biologické komponenty. Uživatelé drog netvoří homogenní skupinu lidí z důvodu,
že existuje mnoho forem závislostí, které se odlišují podle typu užívaných drog a
míry závislosti.
Rizika užívání drog
Užívání drog poškozuje zdraví a kvalitu života nejen uživatelům drog a jejich
blízkých, ale v důsledku negativních zdravotních, sociálních, ekonomických a
bezpečnostních dopadů, které s užíváním drog souvisejí, ohrožuje i zdravý vývoj
celé společnosti.
Realizační tým tvorby KP … Péče o osoby ohrožené drogou zaměřil pozornost
zajišťování/x :
1. Primární prevence
2. Sekundární prevence
3. Terciální prevence

____________________
/x

● Primární prevence – aktivity zaměřené na prevenci užívání drog, případně oddálení prvního
setkání dětí a mládeže s drogami zvláště u těch, kteří drogy ještě nezačali
užívat.
● Sekundární prevence – aktivity – intervence zaměřené na snižování zdravotních a sociálních
poškození uživatelů drog a společnosti. Cílem je zneužívání
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návykových látek a s nimi spojené problémy zastavit nebo omezit na
nejnižší míru. Poskytované služby jsou na biopsychosociální rovině.
● Terciální prevence – překrývá se se sekundární prevencí, jde především o léčbu k abstinenci,
resocializaci a prevenci recidiv. Zdravotnická zařízení nabízí drogově
závislým služby detoxifikace, ambulantní léčby a krátkodobé ústavní
léčby. Na základě poptávky uživatelů drog jsou uvedené služby doplněny
službami v denních stacionářích, terapeutických komunitách a
programy rezidenční léčby.

Oblasti dalšího rozvoje současně dostupných služeb péče o osoby
ohrožené drogou
Přestože služby protidrogové prevence–intervence jsou nutné, je potřebné
finančně podporovat ty programy, které jsou efektivní a mají dlouhodobý
systémový charakter v pozitivním působení zvláště na mladou generaci.
V oblasti primární prevence hlavní slabinou v současné praxi jsou formální
nesystémové jednorázové přednášky, jejichž efektivita je často nulová. Z hlediska
důsledné evoluce nutno uplatňovat schválené metodiky, odbornou specializovanou
přípravu učitelů na školách, a to jak v rovině vědomostní, tak i v rovině didaktické.
Cíl : Zkvalitňovat a rozšiřovat preventivní intervenci na školách všech
typů
Opatření :
 U

žáků

věnovat

zvýšenou

pozornost

vytváření

životních

perspektiv,

podporujících jejich motivaci k učení;
 vytvářet podmínky k posilování jejich dovednosti efektivně se orientovat
v interpersonálních vztazích a posilování sebeovládacích schopností;
 u žáků vytvářet postoje směřující k přijímání osobní zodpovědnosti za své
chování, zvyšovat jejich právní vědomí a sebepoznání;
 trvale vyžadovat zvyšování odborné kvalifikace a specializované přípravy
učitelů v oblasti zabezpečení nedrogového prostředí na školách, prohlubovat
spolupráci s rodiči;
 zavádět kvalitní preventivní programy k problematice návykových látek;
 vytvářet nabídky a rozšiřovaní spektra zájmových programů;
 vyžadovat, aby programy primární prevence oslovily co největší počet dětí od
nejnižšího věku;
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 programy prevence cíleně zaměřit dle potřeb různých věkových skupin dětí a
mládeže a dle typu školských zařízení;
 vytvářet podmínky pro zvyšování kapacity a rozvoj nových subjektů poskytující
služby v oblasti primární prevence;
 trvale monitorovat úspěšnost a efektivitu realizovaných programů, zjišťovat
vývoj užívání drog u dětí a mládeže.
Sekundární a terciální prevence
V sekundární a terciální prevenci zajišťují služby péči o osoby ohrožené drogou
nejen zdravotnická zařízení, ale i nezdravotnická nízkoprahová zařízení. Jejich
potřebnost je nezpochybnitelná z hlediska vývoje a monitorování drogové scény,
zhodnocení potřeb dostupných informací a prostředků v lokální drogové situaci.
Cíl : Rozšiřování dostupných služeb sociální prevence, a to :
1. Kontaktní centra
2. Krizovou pomoc (viz. Kap. III. Ad. 7.2.)
3. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
4. služby následné péče – ambulantní a terénní
5. Terénní programy
6. Terapeutická intervence
Opatření :
 Zachování a další zkvalitňování činnosti komplexního a vzájemně provázaného
systému tzv. Minimální sítě“.
 Materiálně a finančně podporovat další resocializační programy a zařízení
následné péče pro abstinující uživatele drog.
 Usilovat, aby specialisté poskytující léčbu zvýšili úsilí u nejmladší cílové
skupiny uživatelů, kde byla zaznamenána nejvyšší mortalita/x.


Dle akutních potřeb rozšiřovat dostupnost, kapacitu a provozní dobu
stávajících zařízení, poskytující sekundární a terciální prevenci.

 U jednotlivých zařízení zavádět a uplatňovat supervize.
 Zvyšovat informovanost a osvětovou činnost.
 Zavést internetové poradenství.
 Zvyšovat :
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-

efektivitu poskytovaných služeb při trvalém uplatňování standardů kvality

-

vzdělání a odbornou způsobnost pracovníků – poskytovatelů služeb.

 Zabezpečit vzájemnou koordinaci činností jednotlivých zařízení.
____________________
/x

Jde především o organická rozpouštědla, jejichž nebezpečnost spočívá ve vysokém stupni
latence a jsou nejen snadno dostupná, ale často jsou zneužívána žáky ZŠ a způsobují nezvratné
škody na jejich zdraví.

Nedostupné služby – péče o osoby ohrožené drogou
A. Terapeutické komunity
B. Domov pro osoby se závislostmi na návykových látkách
Ad. A. Terapeutické komunity – jde o formu organizace zařízení pro resocializaci
rizikové mládeže nebo léčby lidí závislých na návykových látkách.
Ad. B. Domov pro osoby se závislostmi na návykových látkách – jde o zařízení,
které umožňuje dlouhodobý pobyt, ve kterém je sociální služba poskytována
osobám se zdravotním postižením z důvodu závislosti na návykových látkách,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby ve zvláštním režimu. Cílem
poskytovaných služeb je zachování – obnovení soběstačnosti uživatele a jeho
návrat do vlastního sociálního prostředí.
Cíl : Vybudování zařízení Terapeutické komunity pro uživatele drog
Opatření :
 V rámci plnění koncepce sociálních služeb v Moravskoslezském kraji iniciovat
Krajský úřad vybudovat v Moravskoslezském kraji zařízení Terapeutické
komunity pro uživatele drog s možností do tohoto zařízení umístit potřebné
uživatele drog z města Havířova.
Cíl : Vybudování Domova pro osoby se závislostmi na návykových
látkách a rozšířit služby následné péče
Opatření :
 Iniciovat svaz měst a obcí okresu Karviná, ve vzájemné spolupráci vybudovat –
zřídit domov – o kapacitě 30-50 míst – pro osoby se závislostmi na návykových
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látkách. Souběžně v tomto domově vytvořit (oddělení) stacionáře pro
poskytování služeb následné péče pro abstinující uživatele drog.
 Ve stávajících zařízeních města Havířova rozšířit kapacitu o služby následné
péče, případně vytvořit nové zařízení následné péče pro abstinující uživatele
drog.

Ad. 7. 2. Pomoc a péče o občany v přechodné sociální krizi
(společensky nepřizpůsobené)

Jde o rychlou psychologickou a sociální pomoc osobám, které se ocitnou v krizové
situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Kvalifikovaná pomoc
vychází z hodnocení příčiny vzniku, co krizi vyvolalo, posouzení klientových
současných vztahů, z hodnocení jeho psychického stavu, z úrovně klientovy životní
adaptace před krizí, jak dříve klient zvládal analogické situace.
Forma pomoci a péče je ambulantní pohovor s klientem (jeho příbuznými a
blízkými), případně krátkodobé umístění v krizovém centru.
Cílem pomoci a péče o občany v přechodné sociální krizi je :
-

posílení klientových adaptačních schopností, tj. usnadnit mu komunikaci
s okolím

-

pomoci mu vyjádřit emoce, posílit jeho sebedůvěru

-

aktivovat zdroje podpory v jeho okolí a podpořit účelná řešení problému.

Zařízení poskytující služby pomoci a péče o občany v přechodné
sociální krizi (pro cílenou skupinu osob společensky nepřizpůsobených)
1. Noclehárna pro muže – provozovatel Armády spásy
– pracovní doba – nepřetržitě
– kapacita zařízení – letní pobyt 26 míst, zimní pobyt 29 míst
 Sociální služby jsou poskytovány především osobám :
-

závislým na alkoholu

-

vracejícím se z výkonu trestu

-

bez bydliště

-

v přechodné sociální krizi
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 Zařízení podle potřeby klientům nabízí :
-

osobní asistenci při jednání s úřady, apod.

-

kontaktní práce

-

psychoterapii, terapie

-

poradenské služby

-

noclehárnu – přenocování

-

jednorázové akutní péče poskytované osobám v sociální nouzi

2. Poradna pro občany společensky nepřizpůsobené – středisko SSmH
– zařízení je přístupné jen ve všední dny od 7,00 – 15,00 hod.
 Sociální služby jsou poskytovány především osobám :
– propuštěným z výkonu trestu
– propuštěných zletilostí z výchovných ústavů a dětských domovů
– v přechodné sociální krizi
– bezdomovcům
 Celková kapacita zařízení je 15 míst při zachování rozsahu kvality služeb
 Poradna nabízí :

sociálně právní poradenství
denní stacionář zajišťující činnosti terapeutické komunity

 Zařízení zabezpečuje nejnutnější hygienický a potravinový servis pro osoby
bez přístřeší a osoby sociálně nepřizpůsobené. Ve spolupráci s úřadem práce
napomáhá vyhledat vhodné zaměstnání pro osoby bez kvalifikace a pro
těžce umístitelné na trhu práce.

Oblasti dalšího rozvoje současně dostupných služeb – péče o občany
v přechodné sociální krizi
Rozšíření stávajících poskytovaných služeb, potřeba vzniku nových zařízení je
vyžadováno v důsledku nárůstu tzv. rizikových skupin. Strategie sociální
pomoci těmto osobám by měla být založena na vytváření nových příležitostí ve
společnosti a podpoře těchto ohrožených skupin obyvatel, tak aby nedocházelo
k jejich sociálnímu vyloučení a nezvyšovalo se riziko společenských konfliktů.
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Cíl : Rozšířit činnost a kapacitu stávajících zařízení poskytující služby –
péči občanům v přechodné sociální krizi
Opatření :
 zvýšit kapacitu noclehárny :

- letní pobyt ze 26 osob na 30 osob
- zimní pobyt z 29 na 40 osob

 zvýšit kapacitu poradny pro občany společensky nepřizpůsobené z 15 osob na
25 – 30 osob
 zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
 rozšířit činnost poradny o volnočasové aktivity a klubové aktivity
 prodloužit provozní dobu poradny
 rozšířit služby poradny, případně vytvořit nové zařízení, které zabezpečí :


poradenskou službu pro nezaměstnané (ve spolupráci s Úřadem práce)

 zavést

- psychologické poradenství
- krizovou intervenci
- pracovně právní a právní poradenství

 vytvořit – Klub pro bezdomovce – zabezpečující práci pro lidi bez přístřeší

Nedostupné služby – péče o osoby v přechodné sociální krizi
Cíl : Zřízení noclehárny pro ženy
Opatření :
 v rámci uvolněných vhodných objektů ve vlastnictví města – vyčlenit objekt pro
zřízení noclehárny pro ženy, které jsou v přechodné sociální krizi
 potřebná kapacita uvedeného zařízení je 25 – 30 míst
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8. Péče o národnostní menšiny
Populaci ve městě Havířově lze označit za národnostně homogenní, ačkoliv jsou
zde zastoupené některé národnosti (např. slovenská, polská, slezská a další), které
ovšem nemají odlišný model sociálněodemografického chování, což se rovněž
odráží i při využívání sociální péče a služeb.
Národnostní a etnické složení obyvatelstva města Havířova doznalo určitých změn
při srovnání mezi dvěma sčítání lidu z let 1991 a 2001.
Podíl zastoupení občanů české národnosti se ve městě zvýšil ze 77,5 % na 84,7 %.
Podíl zastoupení občanů ostatních národnostních menšin ve městě :






slovenské
moravské
polské
slezské
romské

1991

2001

7,8 %
7,0 %
3,4 %
2,0 %
-

5,3 %
1,7 %
1,0 %
0,5 %
0,05 %

Analýza dotazníkové šetření - péče o národnostní menšiny
Z celkového počtu 115 ks vydaných dotazníků občané národnostních menšin vrátili
dotazníky takto :
zastoupení národnosti






polské
německé
řecké
romské

17 občanů
13 občanů
10 občanů
24 občanů
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Vzhledem k nízké účasti občanů národnostních menšin na dotazníkovém šetření
bylo těchto 64 vrácených dotazníků společně analyzováno z dotazníky třetím
realizačním týmem pro tvorbu KP … „Sociální péče a služby“.
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Příloha č. 1

A. Základní teze projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb
města Havířova
Cílem projektu je :
a) vytvoření informačního systému o poskytovatelích a uživatelích jednotlivých
oblastí sociálně zdravotních služeb;
b) zvýšit dostupnost, rozšiřování, kvalitu a efektivnost sociálních služeb
poskytovaných zdravotně postiženým, jednotlivcům seniorům a osobám
ohrožených sociální exkluzí;
c) postupně ve městě zajistit rovné podmínky pro poskytovatele a uživatele sociálních
služeb s cílem efektivního využívání dostupných zdrojů.
d) Získání údajů o :
-

typech a kvalitě poskytovaných služeb;

-

uživatelích a poskytovatelích sociálních služeb – typologie;

-

nabídce a poptávce sociálních a zdravotních služeb a jejich vzájemném
vztahu;

-

nákladech na poskytované služby.

e) Definování :
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-

potřeb pro vzdělávání pracovníků – poskytovatelů sociálních služeb ve
městě.

f) Vypracování dokumentu KP, který :
-

se stane součástí „Strategického plánu ekonomického rozvoje města
Havířova“

-

vytýčené cíle dokumentu KP budou rozpracovány do programů postupné
realizace systémového řešení sociálních služeb ve městě Havířově.

V Havířově, dne 12.2.2003
Zpracovali : zpracovatelé projektu KP rozvoje sociálních služeb města Havířova
Příloha č. 1

B. Organizační struktura

tvorby Komunitního plánu rozvoje

sociálních služeb ve městě Havířově

Multiprofesní realizační
týmy tvorby KP …složené
ze zástupců zadavatele,
poskytovatelů služeb NNO,
institucí a uživatelů služeb

ZMH /1
RMH /2
ŘV /4

SK RMH /3

OSV MMH /5

vedení ŘV
Konference
multidisciplinárního
realizačního týmu tvorby KP

- předseda ŘV
- vedoucí realizace
projektu tvorby KP
- manažer tvorby KP
- asistent tvorby
vedoucí realizačních
týmů tvorby KP
55

1

2

3

4

6

5
Multikoordinační

7

8

9

10

11

___________________________
/1

ZMH - Zastupitelstvo města Havířova
– Rada města Havířova
/3 SK RMH – Sociální komise Rady města Havířova
/4 ŘV – Řídící výbor koordinace vedoucích realizačních týmů tvorby KP …
/5 OSV MMH – odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova
/2 RMH

Příloha č. 2

Projekce obyvatelstva do roku 2020 (zpracováno podle střední
varianty projekce ČSÚ)

HAVÍŘOV
Celkem

2005
83 745

2010
83 011

2015
82 167

2020
81 250

0 – 14
15 - 64
65 +

11 289
59 854
12 602

11 188
59 331
12 492

11 075
58 728
12 364

10 950
58 072
12 228

HAVÍŘOV- Město
Celkem

2005
34969

2010
34 655

2015
34 310

2020
33 927

0 – 14
15 - 64
65 +

4 083
23 879
7 007

4 046
23 665
6 944

4 006
23 429
6 875

3 959
23 169
6 799

2010

2015

2020

HAVÍŘOV- Bludovice
2005

56

Celkem

2 558

2 536

2 510

2 482

0 – 14
15 - 64
65 +

258
1 782
518

255
1 767
514

253
1 749
508

250
1 729
503

HAVÍŘOV- Podlesí
Celkem

2005
16 255

2010
16 114

2015
15 949

2020
15 771

0 – 14
15 - 64
65 +

1 836
12 182
2 237

1 820
12 076
2 218

1 801
11 953
2 195

1 781
11 819
2 171
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HAVÍŘOV- Šumbark
Celkem

2005
22 707

2010
22 509

2015
22 279

2020
22 030

0 – 14
15 - 64
65 +

4 076
16 843
1 788

4 041
16 696
1 772

3 999
16 526
1 754

3 954
16 341
1 735

HAVÍŘOV- Prostřední Suchá
Celkem

2005
5 362

2010
5 315

2015
5 261

2020
5 202

0 – 14
15 - 64
65 +

788
3 848
726

781
3 814
720

773
3 775
713

765
3 733
704

Celkem

2005
609

2010
604

2015
597

2020
591

0 – 14
15 - 64
65 +

68
426
115

67
423
114

66
418
113

65
414
112

HAVÍŘOV- Dolní Suchá
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HAVÍŘOV- Životice
Celkem

2005
870

2010
867

2015
854

2020
844

0 – 14
15 - 64
65 +

125
602
143

124
601
142

123
591
140

121
584
139

Celkem

2005
415

2010
411

2015
407

2020
403

0 – 14
15 - 64
65 +

55
292
68

54
290
67

54
287
66

53
284
66

HAVÍŘOV- Dolní Datyně

Příloha č. 3

Podrobná bilance počtu obyvatel v jednotlivých městských
částech Havířova (stav k 31.12.2004)
HAVÍŘOV
věk
celkem
0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

muži

ženy
40977
361
1 451
1 417
2 534
2 892
2 942
3 324
3 363
3 252
3 379
3 014
2 810
2 713
2 468
1 940
58

Celkem
42766
308
1 342
1 454
2 422
2 734
2 843
3 230
3 143
2 975
3 121
2 720
2 865
3 149
2 915
2 424

83743
669
2 793
2 871
4 956
5 626
5 785
6 554
6 506
6 227
6 500
5 734
5 675
5 862
5 383
4 364

70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+

1 450
995
514
112
38
8
0

2 008
1 600
1 052
321
116
24
0

3 458
2 595
1 566
433
154
32
0

0-14
15-64
65+

5763

5526

30 157
5 057

29 695
7 545

11289
59 852
12 602
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HAVÍŘOV-Město
věk
celkem
0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94

muži

ženy

Celkem

17063

17905

107
563
523
902
979
1 172
1 457
1 400
1 282
1 385
1 269
1 186
1 122
942
1 023
861
581
241
50
15

116
505
492
875
965
1 128
1 266
1 238
1 061
1 201
1 118
1 148
1 237
1 322
1 465
1 212
853
514
137
41

59

223
1 068
1 015
1 777
1 944
2 300
2 723
2 638
2 343
2 586
2 387
2 334
2 359
2 264
2 488
2 073
1 434
755
187
56

95-99
100+

3
0

11
0

14
0

0-14
15-64
65+

2095

1988

12 194

11 684

2 774

4 233

4083
23 878
7 007
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HAVÍŘOV-Bludovice
věk
celkem
0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94

muži

ženy

Celkem

1248

1310

11
40
35
54
77
93
106
76
68
88
80
94
102
89
90
57
45
29
9
4

7
32
33
46
72
93
90
86
59
99
99
102
106
103
95
66
50
50
16
5

60

2558
18
72
68
100
149
186
196
162
127
187
179
196
208
192
185
123
95
79
25
9

95-99
100+

1
0

1
0

2
0

0-14
15-64
65+

140

118

873

909

235

283

258
1 782
518
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HAVÍŘOV-Podlesí
věk
celkem
0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

muži

ženy

Celkem

7839

8416

75
250
247
396
407
391
679
783
579
461
376
580
740
942
447
251
129
81
17

59
224
240
345
377
411
680
699
522
412
422
745
1 058
918
445
298
264
186
73

61

16255
134
474
487
741
784
802
1 359
1 482
1 101
873
798
1 325
1 798
1 860
892
549
393
267
90

90-94
95-99
100+

7
1
0

36
2
0

43
2
0

0-14
15-64
65+

968
5 938
933

868
6 244
1 304

1836
12 182
2 237
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HAVÍŘOV-Šumbark
věk
celkem
0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

muži

ženy
11191
126
454
472
973
1 146
1 045
813
837
1 088
1 159
1 002
677
477
274
211
160
159
95
13
62

Celkem
11516
92
463
539
957
1 068
955
957
866
1 107
1 140
837
608
459
328
263
298
295
197
62

22707
218
917
1 011
1 930
2 214
2 000
1 770
1 703
2 195
2 299
1 839
1 285
936
602
474
458
454
292
75

90-94
95-99
100+

8
2
0

20
5
0

28
7
0

0-14
15-64
65+

2025
8 518
648

2051
8 325
1 140

4076
16 843
1 788
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HAVÍŘOV-Prostřední Suchá
věk
celkem
0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

muži

ženy
2695
35
102
109
161
206
187
209
196
175
206
226
204
201
154
116
83
60
44
17
63

Celkem
2667
29
93
117
142
191
195
170
207
157
202
187
191
218
166
111
90
101
70
18

5362
64
195
226
303
397
382
379
403
332
408
413
395
419
320
227
173
161
114
35

90-94
95-99
100+

4
0
0

9
3
0

13
3
0

0-14
15-64
65+

407
1 964
324

381
1 884
402

788
3 848
726
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HAVÍŘOV-Dolní Suchá
věk
celkem
0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

muži

ženy
304
3
11
7
12
30
16
21
25
15
25
19
23
21
27
17
13
6
11
2
64

Celkem
305
2
8
8
17
13
15
20
20
18
13
25
24
23
33
15
15
14
14
7

609
5
19
15
29
43
31
41
45
33
38
44
47
44
60
32
28
20
25
9

90-94
95-99
100+

0
0
0

0
1
0

0
1
0

0-14
15-64
65+

33
222
49

35
204
66

68
426
115
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HAVÍŘOV-Životice
věk
celkem
0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

muži

ženy
431
2
22
16
32
33
23
30
28
26
40
27
32
31
22
28
17
10
9
2
65

Celkem
438
1
12
18
22
32
33
32
16
33
39
24
34
31
35
22
20
13
11
5

869
3
34
34
54
65
56
62
44
59
79
51
66
62
57
50
37
23
20
7

90-94
95-99
100+

0
1
0

4
1
0

4
2
0

0-14
15-64
65+

72
292
67

53
309
76

125
601
143
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HAVÍŘOV-Dolní Datyně
věk
celkem
0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

muži

Ženy
432
2
9
8
4
14
15
9
18
19
15
15
14
19
18
8
8
5
4
2
66

Celkem
447
2
5
7
18
16
13
15
11
18
15
8
13
17
10
8
9
10
10
3

879
4
14
15
22
30
28
24
29
37
30
23
27
36
28
16
17
15
14
5

90-94
95-99
100+

0
0
0

1
0
0

1
0
0

0-14
15-64
65+

23
156
27

32
136
41

55
292
68

Příloha č. 3a

Obsah základního spektra sociální-zdravotní péče a prevence
I. Služby sociální péče
se poskytují osobám, které pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, nepříznivého
zdravotního stavu, nebo z jiných závažných důvodů nejsou samostatně schopny
dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby bez pomoci jiné osoby.
Cílem je umožnit těmto osobám v největší možné míře jejich zapojení do běžného
života společnosti a v případech, kdy to vylučuje jejich skutečný handicap, zajistit jim
důstojné prostředí a zázemí.
II. Služby sociální prevence
se poskytují osobám, které pro krizovou sociální situaci, životní návyky, sociálně
znevýhodňující prostředí, ohrožení jejich práv a zájmů trestnou činností jiné osoby,
jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností nebo jejich sociálnímu
vyloučení.
Cílem je umožnit těmto osobám v největší možné míře jejich zapojení do běžného
života společnosti.
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Služby sociální prevence slouží rovněž k ochraně společnosti před vznikem a šíření
patologických jevů, které způsobují sociální vyloučení osob ze společnosti.
Ve službách sociální péče a sociální prevence se uplatňují metody sociální práce.
Metodami sociální práce se rozumí specifické postupy sociálních pracovníků, a to
zejména případová práce s jednotlivcem, skupinou, rodinou a případně komunitou,
která vede k posílení či udržení pro společnost přijatelných sociálních schopností a
dovedností.
Jedná se především o zajišťování a hodnocení potřeb, stanovení cílů či plánů intervence
a péče, jejich následné zhodnocení, pomoc a podpora osob při realizaci opatření.

Ad. I. Základní druhy služeb sociální péče jsou :
1. Centra denních služeb
Jde o ambulantní sociální službu s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se
zdravotním postižením a seniorům. Jde o kombinaci služeb poskytovaných v denním
režimu ve specializovaném zařízení jejichž podstatou je aktivizace uživatelů,
stabilizace nebo posílení jejich schopností a dovedností včetně využití jejich volného
času.
Služba obsahuje činnosti :
-

pomoc při sebeobsluze, osobní hygieně, poskytnutí stravování, poskytnutí
informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů klientů.

2. Bydlení sociální
Jde o službu obce, která touto formou bydlení sociálně potřebným lidem se snaží
umožnit jejich důstojný život. Dotována je výstavba, případně rekonstrukce těchto
bytů, ale i nájemné v těchto bytech. Obvykle jde o byty v běžné zástavbě, jejichž
vlastníkem je zpravidla obec. Byt je pronajímán na dobu určitou, nedéle však na dobu 1
roku. Pokud se klient osvědčí a plní řádně své povinnosti vůči pronajímateli, může
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požádat o přidělení běžného nájemného bytu. Bydlení v těchto bytech je určeno
občanům obce, kteří nemají kde bydlet a pomoc jiného typu bydlení nepotřebují.
3. Denní a týdenní stacionáře pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V denních stacionářích se poskytují terénní služby, v týdenních stacionářích se
poskytují pobytové služby :
-

osobám, které mají omezenou soběstačnost a z důvodu věku, nebo
zdravotního postižení;

-

osobám s chronickým duševním onemocněním;

-

a osobám ohroženým užíváním návykových látek a jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby.

Cílem poskytovaných služeb je podpora rozvoje nebo minimálně zachování
stávající soběstačnosti uživatele, jeho pravidelný návrat do vlastního domácího
prostředí.
Služba obsahuje základní činnosti :
-

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;

-

pomoc při osobní hygieně;

-

poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění;

-

pomoc při zajištění výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;

-

poskytnutí ubytování;

-

zajištění sociálně terapeutické činnosti;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů klienta.

4. Domovy pro seniory
Pobytová dlouhodobá sociální služba poskytovaná seniorům, jejichž schopnosti sou
sníženy, které vyžadují pomoc jiné osoby v oblasti osobní péče a péče o domácnost.
Součástí služby je poskytnutí bydlení, které uživateli nahrazují domov.
Cílem poskytovaných služeb v domově je podpora rozvoje nebo minimálně
zachování stávající soběstačnosti uživatele, obnovení nebo zachování původního
životního stylu uživatele, ve výjimečných případech jeho případný návrat do vlastního
domácího prostředí uživatele.
5. Domovy pro osoby se zdravotním postižením
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V těchto domovech se poskytuje dlouhodobá nebo střednědobá pobytová sociální
služba občanům, jejichž zdravotní postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
V domovech mohou být rovněž sociálně zdravotní lůžka.
Služba obsahuje základní činnosti :
-

pomoc při zvládání úkonů pro osobní hygienu a péče o vlastní osobu;

-

poskytnutí ubytování;

-

poskytnutí stravy nebo její zajištění;

-

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

-

sociálně terapeutické činnosti;

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele;

-

poradenství.

6. Domovy pro osoby s chronickou duševní nemocí nebo se závislostí na
návykových látkách
Pobytová dlouhodobá sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním
postižením a seniorům, z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na
návykových látkách, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby ve zvláštním režimu.
Cílem poskytovaných služeb je podpora rozvoje nebo zachování stávající
soběstačnosti uživatele, případně jeho návrat do vlastního domácího prostředí.V domovech
mohou být rovněž sociálně zdravotní lůžka.
Služba obsahuje základní činnosti :
-

pomoc při sebeobsluze, osobní hygieně a prosazování práv a zájmů

-

zabezpečení ubytování, stavování terapeutických činností

-

zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

7. Chráněné bydlení
Služba je určená osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech
osobní péče a péče o domácnost a vyžaduje pomoc jiné osoby. Součástí služby je
poskytnutí bydlení v bytě, který pro uživatele představuje domov, je spravován
poskytovatelem, je součástí běžné zástavby a uvnitř jeví byt všechny základní znaky
běžného bytu a jeho užívání. Bydlí v něm jeden nebo více klientů, kteří se podle svých
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možností a schopností podílejí na vedení společné domácnosti s možností
individuálního hospodaření. Klienty jsou osoby s mentálním postižením nebo
duševním onemocněním, kteří potřebují terapeutickou podporu, ale jejich stav
nevyžaduje ústavní pobyt s komplexní péčí.
Cílem poskytovaných služeb je podpora soběstačnosti uživatele, případně jeho
návrat do vlastního domácího prostředí.
8. Integrovaná péče – léčebny dlouhodobě nemocných osob a geriatrické léčebny
(LDN)
Integrovaná péče zahrnuje sociální a zdravotní péči, která je poskytovaná souběžně
nebo následně. Na základě předchozí indikace je uvedená péče poskytována adresně a
individuálně potřebným osobám. Tato péče, tzn. preventivní nebo léčebná péče včetně
léčebné rehabilitace a ošetřovatelská péče je poskytována všem indikačním a
diagnostickým skupinám osob s akutní, chronickou či dlouhodobou formou
onemocnění a osobám v terminální fázi života, kteří se neobejdou bez pomoci dalších
osob a kteří potřebují integrovanou sociálně-zdravotní péči vzhledem ke ztrátě
soběstačnosti z důvodu zdravotního stavu nebo věku, případně z důvodu vrozeného
snížení schopnosti.
Služba je zpravidla poskytována ve specializovaných ústavních zařízeních.
9. Podporované bydlení
Jde o ambulantní střednědobou terénní sociální službu, která je poskytována
osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby, a které chtějí žít samostatně ve vlastním domácím
prostředí.
Cílem služby jsou činnosti :
-

pomoc s vedením domácnosti včetně hospodaření;

-

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;

-

poradenství;

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

-

sociálně terapeutické činnosti;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.
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10. Pečovatelská služba
Je poskytována jako terénní služba v domácnostech nebo v zařízeních sociálních služeb
osobám se zdravotním postižením, seniorům a specifickým cílovým skupinám, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby a pomoc jim nemohou poskytnout rodinní
příslušníci.
Služba obsahuje činnosti :
-

sebeobsluha – pomoc při zvládání osobní hygieny, běžných úkonů o vlastní
osobu;

-

poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění;

-

pomoc při zajištění chodu domácnosti;

-

poradenství;

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

11. Ošetřovatelská péče
Služba je určena osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy v důsledku soběstačnosti
v oblasti osobní péče nebo zdravotního postižení.
Cílem ošetřovatelské péče je prevence, udržení, podpora a zkvalitňování zdraví
uživateli služby. Součástí této péče může být rovněž péče o nevyléčitelně nemocné,
zmírňování jejich utrpení, případně zajištění důstojného umírání.
Ošetřovatelská péče se poskytuje formou Domácí ošetřovatelské péče (DOP) ve
vlastním prostředí klienta nebo formou lůžkové péče v ústavním zařízení.
12. Osobní asistence
Služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí osobám se zdravotním
postižením (dětem i dospělým) a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,
a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Terénní služba je poskytována v přirozeném
prostředí, kde uživatel žije, pracuje, vzdělává se apod.
Cílem služby je zajištění soběstačnosti – osobní pomoc se zvládnutím běžných
každodenních dovedností a úkonů, které by člověk vykonával sám, kdyby mu v tom
nebránilo zdravotní postižení nebo stáří.
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13. Průvodcovské, předčítatelské a tlumočnické služby – speciální osobní
asistence
Služba je určena osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou
omezené v oblasti orientace a komunikace.
Terénní služba obsahuje činnosti :
-

poradenství;

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

Cílem služby je pomoc uživateli osobně si vyřídit vlastní záležitosti.

14. Paliativní péče – hospice
je zdravotní péče poskytovaná klientovi – pacientovi v pokročilém stádiu nemoci, u
kterého byly vyčerpána možnosti léčby vedoucí k vyléčení. Účelem paliativní péče je
zmírňování utrpení pacienta, zajištění klidného umírání a důstojné smrti.
Paliativní péči lze poskytovat formou ambulantní péče ve vlastním sociálním prostředí
klienta – pacienta, nebo formou lůžkové péče v ústavním zařízení.

15. Odlehčovací služby – Respitní péče
jsou to služby terénní nebo pobytové, poskytované osobám se zdravotním postižením a
seniorům, o které je zpravidla pečováno osobou blízkou v jejich přirozeném sociálním
prostředí.
Cílem služby je umožnit rodinám – pečující osobě nezbytný odpočinek. Pokud je
respitní péče poskytována ve specializovaném pobytovém zařízení, pak tato péče je
poskytována krátkodobě na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však 1-3 měsíce.
16. Ranná péče
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Jde o soubor propojených sociálních, zdravotních a psychologických služeb. Je to
terénní služba, poskytovaná rodičům a dětem předškolního věku do 7 let, které jsou
smyslově, fyzicky nebo mentálně postižené, případně je z jiného důvodu vážně
ohrožen jejich vývoj.
Služba obsahuje základní činnosti :
-

výchovné, vzdělávací a aktivizační;

-

poradenské;

-

sociálně terapeutické;

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

Cílem je vrátit nebo zachovat rodičům jejich kompetenci k výchově dětí a
k vytváření vhodných podmínek pro jejich vývoj.

17. Tísňová péče
je to služba nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami,
které jsou v důsledku snížen soběstačnosti v oblasti osobní péče vystaveny stálému
vysokému riziku ohrožení zdravotního stavu nebo schopnosti.
Cílem služby je poskytnutí pomoci nebo zprostředkování péče.
18. Mezigenerační centra nebo Integrovaná centra sociálních služeb
Jde o pobytovou nebo terénní službu, která je poskytována podle potřeby osobám
z různých cílových skupin, nacházející se v nepříznivé sociálně zdravotní situaci.
Služba kombinuje formy různých druhů sociálních služeb jako jsou :
-

azylová zařízení

-

domovy pro seniory

-

domovy na půl cesty

-

domovy se zdravotním postižením

-

rehabilitační centra

-

stacionáře denní a týdenní
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Jednotlivé typy sociální služby obsahují zejména :
-

pomoc při zvládání osobní hygieny a běžných úkonů, péče o vlastní osobu;

-

poskytnutí stravy, ubytování;

-

pomoc při zajištění chodu domácnosti;

-

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;

-

poradenství;

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

-

sociálně terapeutické činnosti;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

19. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Služby jsou poskytovány ve zdravotnických zařízeních ústavní péče osobám, u
nichž pominuly zdravotní důvody pro akutní lůžkovou péči, které však vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci další osoby a péči nelze
zajistit v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Služba obsahuje základní činnosti :
-

pomoc při zvládání osobní hygieny a běžných úkonů, péče o vlastní osobu;

-

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;

-

poradenství;

-

sociálně terapeutické.

Cílem služby je poskytnout sociální služby do doby, než jsou zajištěné podmínky
pro poskytování sociální služby těmto osobám v jejich přirozeném sociálním
prostředí nebo lze tyto osoby umístit do pobytového zařízení – domova ústavního
typu.
20. Zdravotnická zařízení lůžkové péče ústavního typu
jsou určena k poskytování zdravotní péče, kterou nelze poskytnout ambulantně. Ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytuje zejména akutní a následná
lůžková péče.
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Zdravotnickými zařízeními lůžkové péče jsou :
-

nemocnice

-

odborné léčebné ústavy – LDN a další

-

kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do 3 let a dětská centra

-

paliativní péče - hospice

Příloha č. 3b

Základní druhy služeb - sociální prevence :
1. Azylové domy
Poskytují střednědobou pobytovou sociální službu, která umožňuje přechodné
ubytování osobám v nepříznivé sociální situaci, spojenou se ztrátou bydlení.
Služba obsahuje činnosti :
-

poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění;

-

poskytnutí ubytování – pomoc při zajištění bydlení;

-

poradenství;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

Cílem je najít další uplatnění pro osoby bez přístřeší a umožnit jim řešit samostatně
jejich problémy a minimalizovat závislost na sociální pomoci.
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2. Dětská krizová centra
Službu lze zabezpečit formou ambulantní – jako terénní sociální službu nebo
formou krátkodobě pobytovou. Je určená dětem v nepříznivé sociální situaci bez
rodinného zázemí nebo z rodiny, jejíž funkce jsou narušeny :
-

opuštěné děti;

-

děti, které nemohou žít společně se svými rodiči z důvodu ohrožení týráním
nebo zanedbáním jejich výchovy;

-

děti, které jsou z důvodu postižení, poruch chování apod. umísťovány
krátkodobě nebo dlouhodobě do ústavní péče.

3. Domy na půl cesty
Poskytují střednědobou pobytovou sociální službu pro mládež do 26 let, které po
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy, nebo osoby z jiných institucionálních zařízení.
Jde o časově omezenou službu v zařízeních, která jsou spojená s poskytnutím
bydlení.

Služba obsahuje činnosti :
-

poskytnutí ubytování;

-

sociálně terapeutické;

-

poradenství;

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

Cílem je rozvinout schopnosti osob a umožnit jim, aby se osamostatnily a byly
schopny vést samostatný život.
4. Kontaktní centra
Jsou nízkoprahová zařízení poskytující terénní služby – programy pro marginální
skupiny a sociálně vyloučené komunity, ohroženými závislostí na návykových látkách,
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žijí nedůstojným nebo rizikovým způsobem života, žijí v prostředí zasaženém
patologickými jevy a jsou jimi přímo ohroženy.
Služba – programy obsahují činnosti :
-

sociálně terapeutické;

-

poradenství;

-

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

Cílem je minimalizovat možné sociální a zdravotní rizika související se způsobem
života těchto osob, umožnit jim lépe se orientovat v sociálním prostředí a vytvářet
podmínky, aby mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.
5. Krizová pomoc (včetně krizových lůžek)
Jde o neodkladnou pomoc osobám, které nejsou schopny vlastními silami nebo
z vlastních zdrojů zvládnout v potřebném čase svoji životní situaci. Krizová pomoc –
služba je krátkodobá terénní nebo pobytová služba.

Služba obsahuje činnosti :
-

poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění;

-

sociálně terapeutická;

-

možnost krátkodobého pobytu na Krizovém lůžku;

-

poradenství;

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

Cílem služby je poskytnout osobě v krizové situaci bezpečí, podporu a pomoc při
zvládnutí situace vlastními silami.
6. Telefonická krizová pomoc – Linka důvěry
Je terénní – ambulantní služba poskytovaná osobám anonymně, které se nacházejí
v situaci ohrožení zdraví, života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně
nemohou řešit vlastními silami.
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Služba obsahuje činnosti :
-

telefonickou anonymní krizovou pomoc;

-

pomoc při řešení nepříznivé životní situace;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

7. Nízkoprahová denní centra
Centra poskytují terénní služby pro osoby bez přístřeší, které mají zájem o využití
hygienického zařízení, jídlo o přístřeší přes den, ale u nichž není vyžadován aktivní
zájem o zajištění jejich potřeb vlastními silami.
Služba obsahuje činnosti :
-

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;

-

poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění;

-

poradenství;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

Cílem je snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života osob bez domova
a vytvořit podmínky, aby v případě jejich zájmu mohly řešit svou situaci vlastními silami.

8. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Terénní služba je určena pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené sociálně
patologickými jevy. Služba nabízí možnost využívání volného času v zařízení a je
zpravidla kombinována s terénní prací v přirozeném prostředí.
Služba obsahuje činnosti :
-

poskytnutí informací – poradenství;

-

výchovné, vzdělávací a aktivizační;

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

Cílem je minimalizace rizik, umožnit lepší orientaci v sociálním prostředí, vytváří
podmínky a společensky akceptovatelnému naplnění volného času, k aktivizaci
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dovedností a návyků dětí a mládeže, které vedou k pozitivním změnám v jejich
rizikovém chování.
9. Noclehárny
jsou nízkoprahová zařízení, které poskytují terénní služby pro osoby bez přístřeší,
které mají zájem o přenocování. V případě zájmu uživatelů je jim poskytnuta
informace o návazných sociálních službách, s jejichž pomocí lze řešit jejich
nepříznivou sociální situaci.
Služba obsahuje činnosti :
-

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;

-

poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění;

-

poskytnutá přenocování;

-

poradenství;

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Cílem je snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů a
vytvořit podmínky, v případě zájmu uživatelů, aby si mohli získat bydlení.

10. Sociální poradenství – (Služby sociální intervence)
Služba je určena osobám, které v důsledku nepříznivé životní situace a snížené
soběstačnosti nejsou schopny bez vnější podpory vyřešit specifickou situaci ve svém
životě.
Služba se dělí na :
 sociální poradenství, které je součástí všech forem poskytovaných služeb
 speciální sociální poradenství, mezi které patří :
-

občanské poradny

-

manželské a rodinné poradny

-

poradny sociální práce pro osoby společensky nepřizpůsobené

-

poradny pro oběti trestných činů – domácího násilí

-

právní poradenství pro zdravotně postižené a seniory
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Služba obsahuje činnosti :
-

poradenství;

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

-

sociálně terapeutické;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

11. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Jde o terénní služby, které jsou poskytovány rodinám s dětmi u nichž existují reálná
rizika ohrožení vývoje dětí, nebo je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.
Služba obsahuje činnosti :
-

poradenství;

-

výchovné, vzdělávací a aktivizační;

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

-

sociálně terapeutické;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

Pomoc při prosazování práv a zájmů.Cílem služby je zmírnit rizika nebo ohrožení
dítěte prostřednictvím podpory rodičovských kompetencí, nácviku nových vzorců
rodičovského

chování

a

snížit

opakování

sociálního

selhávání

rodičů

v budoucnosti.
12. Sociální rehabilitace
Služba je zajišťována jako terénní služba u osob se zdravotním postižením. Sociální
rehabilitace je soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných
dovedností osoby se zdravotním postižením.
Služba obsahuje činnosti :
-

poskytnutí informace – poradenství;

-

pomoc s výchovou;

-

sociálně terapeutické;
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-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

Služba je poskytována jako součást jiných forem sociálních služeb, nebo je
poskytována samostatně. Cílem sociální rehabilitace je dosažení jejich sociálního
začlenění, která osobám se zdravotním postižením umožní pracovní rehabilitaci a
možnost jejich pracovního uplatnění.
13. Služby následné péče – doléčovací
jsou poskytovány jako služby ambulantní – návštěvní i jako terénní služby. Jde o
následnou – doléčovací péči osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám
závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu,
případně osoby, které abstinují.
Služba obsahuje činnosti :
-

poradenství;

-

sociálně terapeutické;

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

Cílem služby je podpora samostatnosti a stabilizace těchto osob v jejich sociálním
začleňování do společnosti.
14. Terapeutické komunity
Poskytují střednědobou pobytovou službu (6-9 měsíců) pro osoby závislé na
návykových látkách nebo osoby s chronickým psychickým postižením, mají zájem o
změnu svého životního stylu a návrat do běžného života.
Služba obsahuje činnosti :
-

poskytnutí přechodného ubytování v režimovém pobytovém zařízení;

-

poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zabezpečení;

-

poradenství;

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
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-

sociálně terapeutické;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

15. Terénní programy
jsou realizovány jako terénní služba pro osoby, které vedou nebo jsou ohroženy
rizikovým způsobem života. Služba je poskytována pro problémové skupiny dětí a
mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, žijící v sociálně vyloučených komunitách.
Služba obsahuje činnosti :
-

poradenství;

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

-

pomoc při prosazování práv a zájmů.

Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

Příloha č. 4

Podporované zaměstnávání
Je vhodné pro lidi s velkou mírou znevýhodnění, kde nepomohou méně intenzivní
intervence a kteří současně pracovat chtějí.
Proces poskytování služby
 Dojednávání poskytování služby, zjišťování míry potřeb a preferencí zájemců
 Hledání práce – pracovní konzultant dle potřeby poskytuje podporu a současně trénink
dovedností
 Mapování pracovního místa – dojednávání podmínek se zaměstnavatelem
 Podpora zvládnutí dovedností potřebných k udržení práce
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Očekávané výsledky podporovaného zaměstnání
 nejčastěji práce na zkrácený úvazek
 průměrná doba trvání poskytování služby : cca 11 měsíců – délka značně závisí na míře
znevýhodnění
Vhodné pracovní uplatnění – zejména :
 doplňování zboží, štítkování, mytí přepravek ….
 úklid, příprava svačin, roznášení jídla …
 skartování, kopírování, kompletace, razítkování …
 krmení zvířat, úklid výběhů …
 další pomocné práce
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