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Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních 
skupinách, v rámci organizační struktury procesů komunitního plánování ve městě Opava. 
 
Konzultační služby k materiálu zajišťoval metodický konzultant v rámci projektu OPLZZ 
„Komunitní plánování – bez tréninku nechoď do ringu“.  
 
Tvorba materiálu je financována z rozpočtu Statutárního města Opavy. 
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Vážení přátelé,  
 
dostává se vám do rukou 3. vydání Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb  
na období 2014 - 2016. Na zpracování tohoto významného dokumentu se podílelo více než sto 
zástupců poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů a odborníků z řad významných veřejných institucí 
působících na území města.  
 
Tento materiál dává ucelený přehled o stavu sociálních a souvisejících služeb ve městě Opavě a jeho 
městských částech, reaguje na nabídky poskytovatelů a snaží se vyjádřit potřeby uživatelů. Jedná  
se o pokračování nepřetržitého procesu, jehož cílem je postupné nastavení mechanismů a podmínek 
pro koordinaci služeb, zajištění jejich kvality a sledování jejich potřebnosti a efektivity. 
 
Věříme, že tento komunitní plán přispěje k dalšímu rozvoji sociálních a souvisejících služeb v Opavě 
tak, aby lépe vyhovovaly občanům města a zároveň poukazovaly na jejich potřeby. 
 
Velmi si vážíme obětavé práce všech, kteří pracují v sociálních službách a jakýmkoliv způsobem 
pomáhají nemocným a potřebným. Naše poděkování patří také všem, kteří se na vytvoření 
Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb na období 2014 - 2016 podíleli.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavla Brady       
1. náměstkyně primátora  
 
Mgr. Judita Kachlová 
vedoucí odboru sociálních věcí 
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A/ Základní informace o Komunitním plánu  
 
Komunitní plán je jedním z nejdůležitějších strategických dokumentů Statutárního města Opavy  
a jeho cílem je vytvořit takovou síť sociálních a souvisejících služeb, která bude odpovídat potřebám 
občanů města Opavy.  
 
Komunitní plán pro období 2014 – 2016 plynule navazuje na 2. Komunitní plán a vznikal od dubna 
2013 do listopadu 2013. Jedná se o dokument města Opavy, který v sobě shrnuje odborné názory  
a požadavky poskytovatelů služeb a jejich prostřednictvím také názory uživatelů služeb. Jedním  
z dalších východisek pro zpracování Komunitního plánu jsou také statistická data týkající se sociální 
oblasti. 
3. Komunitní plán bude rovněž jako předchozí Komunitní plány napomáhat k rozvoji sociálních  
a souvisejících služeb tak, aby lépe vyhovovaly občanům města a citlivěji reagovaly na jejich potřeby. 
Navrhuje konkrétní priority za dané oblasti péče na období příštích tří let a způsoby jejich řešení.   
 
Zpracování plánu bylo podpořeno z rozpočtu Statutárního města Opavy. Garantem procesů 
komunitního plánování byla vedoucí odboru sociálních věcí v úzké spolupráci s koordinační skupinou 
KP. Poradenství k materiálu zajišťoval metodický konzultant v rámci projektu OPLZZ „Komunitní 
plánování – bez tréninku nechoď do ringu“. 
 
Návrh Komunitního plánu byl diskutován v procesu konzultací, v jehož průběhu bylo zaevidováno 
15 připomínek, z nichž 6 bylo zapracováno do finální verze Komunitního plánu. 
 
Pro realizaci opatření v komunitním plánu budou využívány finance z různých finančních zdrojů -  
z ministerstev České republiky, z Moravskoslezského kraje, z rozpočtu Statutárního města Opavy, 
Úřadu práce, z fondů Evropské unie, nadačních fondů, příspěvků klientů, darů  
a z vlastní hospodářské činnosti subjektů. 
 
Komunitní plán je provázán na další strategické dokumenty, především na Strategický plán 
ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007 - 2020. 
 
Cílovou skupinu komunitního plánování sociálních služeb tvoří všechny osoby, které se dobrovolně 
hlásí k jeho principům a aktivně se podílí na jeho realizaci. Osoba může být zástupcem uživatelů 
(příjemce sociální služby), poskytovatelů (ten, kdo službu zabezpečuje) či zadavatelů sociálních 
služeb (město, kraj).  
Cílové skupiny jednotlivých pracovních skupin, jak jsou dále popsány, specifikují okruh osob,  
jimž jsou poskytovány služby organizacemi zapojenými v konkrétní pracovní skupině. 

 
 

Struktura materiálu Komunitní plán: 
 
A/ Základní informace o Komunitním plánu, struktura materiálu, výstupy z revize 2. KP, proces 
konzultací a evidence připomínek 
B/ Organizační schéma KP 
C/ Přehled jednotlivých cílů a opatření 

1/  Oblast společných cílů sociálních a souvisejících služeb: Koordinační skupina 
2/  Oblast sociálních a souvisejících služeb pro cílovou skupinu: Senioři 
3/ Oblast sociálních a souvisejících služeb pro  cílovou skupinu: Osoby se zdravotním 
znevýhodněním 
4/ Oblast sociálních a souvisejících služeb pro  cílovou skupinu: Osoby s duševním 
onemocněním 
5/ Oblast sociálních a souvisejících služeb pro  cílovou skupinu: Osoby se sociokulturním 
znevýhodněním 
6/  Oblast sociálních a souvisejících služeb pro  cílovou skupinu: Děti, mládež, rodina 
7/ Oblast sociálních a souvisejících služeb pro  cílovou skupinu: Osoby se specifickými 
sociálními problémy 

D/ Monitorování a vyhodnocování komunitního plánu 
E/ Seznam použitých zkratek 
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Výstupy z revize 2. KP za období 2011 - 2013 
 
Pro účely komunitního plánování sociálních služeb je nezbytný proces evaluace, tedy proces sběru 
dat a následného zhodnocení informací o průběhu tvorby a implementace plánu. Evaluace je 
nezbytná pro tvorbu nového dokumentu. Získaná data je možné využít k propagaci komunitního plánu  
a komunikaci k nejrůznějším cílovým skupinám a poskytují zpětnou vazbu všem aktérům komunitního 
plánování. 
 
Tabulka - míra naplnění stanovených opatření za jednotlivé skupiny za rok 2013 

 
Název skupiny 
 

 
Splněno 

 
Částečně 

 
Nesplněno 

 
Celkem 
 

Koordinační skupina 3 3 0 6 

Pracovní skupina Péče o děti a rodinu 10 5 0 15 

Pracovní skupina Péče o osoby se 
specifickými sociálními problémy 

10 0 2 12 

Pracovní skupina Péče o osoby se 
zdravotními problémy 

8 4 1 13 

Pracovní skupina Péče o národnostní 
menšiny 

7 2 0 9 

Pracovní skupina Péče o seniory 4 0 4 8 

Celkem všechny skupiny 42 
 

14 
 

7 
 

63 

Míra plnění v procentech 66,7% 22,2% 11,1% 100,00% 
* V tabulce jsou uvedeny pracovní skupiny komunitního plánování tak, jak to odpovídá stavu z roku 2012. V roce 2013 došlo k rozdělení pracovní skupiny 

Péče o osoby se zdravotními problémy na Osoby se zdravotním znevýhodněním a Osoby s duševním onemocněním. Zároveň byly přejmenovány ostatní 

pracovní skupiny. 

 
Výše uvedená tabulka hovoří za rok 2013 o 66,7% splněných, 22,2% částečně splněných a 11,1% 
nesplněných opatření.  
 
Za největší přínos realizace 2. Komunitního plánu lze označit především udržení stěžejních 
sociálních služeb na území Statutárního města Opavy. Statutární město Opava, jako jeden 
z důležitých zdrojů financování sociálních a souvisejících služeb, ze svého rozpočtu 
podpořilo: 
v roce 2011: celkem 23 organizací, služby byly poskytnuty 11 875 klientům,  
v roce 2012: celkem 24 organizací, služby byly poskytnuty 10 471 klientům, 
v roce 2013: celkem 24 organizací, služby byly poskytnuty 11 466 klientům.  
 
Významnou součástí procesu komunitního plánování jsou také akce pořádané odborem sociálních 
věcí, na kterých mají poskytovatelé možnost se prezentovat a seznámit širokou veřejnost se svou 
nabídkou služeb. V rámci informování veřejnosti byly distribuovány katalogy a mapy poskytovatelů 
sociálních a souvisejících služeb na území SMO.  
Pro poskytovatele bylo uspořádáno několik vzdělávacích seminářů a v roce 2012 se poprvé 
uskutečnilo společné setkání pracovních skupin. V roce 2013 bylo součástí společného setkání 
pracovních skupin udělení ceny tzv. „Opavského anděla“ pro nejlepší pracovníky v oblasti sociálních 
služeb, které nominovaly jednotlivé pracovní skupiny KP. 
V období platnosti 2. KP došlo ke vzniku následujících služeb: Komunitní centrum pro rodiny, děti, 
mládež a jednotlivce (Armáda spásy v ČR), sociální rehabilitace na statku ve Strahovicích (Armáda 
spásy v ČR) a k navýšení kapacity denního stacionáře Mraveneček Charity Opava z 6 na 7 
uživatelů/den (zvýšila se také věková hranice cílové skupiny z 26 na 30 let).  
Vznikla Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě, na jejímž základě jsou přidělovány byty také 
uživatelům sociálních služeb. 
Implementace 2. komunitního plánu byla po celou dobu podporována politickou reprezentací,  
která měla možnost seznámit se s vybranými službami například v rámci akce „toulavý autobus“.  
Co se týče finanční podpory sociálních služeb, pak je potřeba zmínit, že do 31.12.2011 byly vybrané 
služby sociální prevence částečně financovány z Individuálního projektu Moravskoslezského kraje 
„Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“. Navazujícím zdrojem 
finančních prostředků je Individuální projekt Moravskoslezského kraje „Optimalizace sítě služeb 
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sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, do kterého se SMO zapojilo na základě smlouvy 
uzavřené v roce 2012. Touto smlouvou se Moravskoslezský kraj zavázal podpořit v letech 2013 – 
2014 vybrané sociální služby poskytované v území správního obvodu obce s pověřeným obecním 
úřadem Opava. 
Zapojení do Individuálního projektu Moravskoslezského kraje zajistilo částečné financování sociálních 
služeb a ušetřené finanční prostředky z rozpočtu SMO mohly být účelně využity na podporu jiných 
potřebných sociálních služeb na území SMO. 
 
Problematické oblasti – po dobu trvání 2. KP opět nedošlo ke zřízení denního stacionáře  
pro děti se zdravotním postižením (Mraveneček 2 - cílová skupina děti po ukončení školní docházky 
s tělesným a kombinovaným postižením). Dalším problémem, který přetrvává již z období 1. KP,  
je nedostatek nízkonákladových bytů. 
V uvedeném období byla rovněž řešena nedostatečná kapacita domovů pro seniory. Z tohoto důvodu 
odbor sociálních věcí od roku 2013 monitoruje počty neuspokojených zájemců o službu v domovech 
pro seniory na území SMO. Řešení tohoto problému přechází do v pořadí již třetího komunitního 
plánu na období 2014 – 2016. 
Z důvodu nenalezení vhodného poskytovatele a nedostatku finančních prostředků nebyl zřízen 
domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba. Odlehčovací služba pro seniory byla v roce  
2012 a 2013 zajišťována alternativním způsobem (Seniorcentrum OASA Litultovice nabídlo 
k dispozici 1-2 lůžka). Potencionálním poskytovatelem služby domov se zvláštním režimem  
pro cílovou skupinu senioři je Domov sv. Zdislavy. Podmínkou pro realizaci tohoto záměru je však 
uvolnění prostoru, které v současné době stále využívá Marianum, p.o. 
 
 
 
 
Souhrnná finanční tabulka  - zdroje financování cílů a opatření 2. KP v roce 2011 

skupina 
rozpočet 
SMO 

ostatní zdroje ČR 
(Úřad práce, 
MPSV, kraje) 

jiné zdroje 
(zahraniční, 
nadace, klienti) 

programy 
EU celkem 

Koordinační skupina 
 
460 992 

 
0 0 

 
75 331 

 
536 323 

Péče o děti a rodinu 2 760 000 6 234 433 7 037 757 5 228 752 21 260 942 

Péče o osoby se 
specifickými 
sociálními problémy 1 993 000 3 181 812 1 825 853 5 487 443 12 488 108 

Péče o osoby se 
zdravotními 
problémy  5 208 900 15 154 730 19 459 269 3 173 356 42 996 255 

Péče o národnostní 
menšiny 233 485 533 000 0 4 383 275 5 149 760 

Péče o seniory 3 490 000 5 087 586 12 046 527 0 20 624 113 

celkem 14 146 377 30 191 561 40 369 406 18 348 157 103 055 501 

procentuální podíl  13,73% 29,30%  39,17% 17,80%  100% 
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Souhrnná finanční tabulka  - zdroje financování cílů a opatření 2. KP v roce 2012 

skupina 
rozpočet 
SMO 

ostatní zdroje 
ČR (Úřad práce, 
MPSV, kraje) 

jiné zdroje 
(zahraniční, 
nadace, klienti) 

programy 
EU celkem 

Koordinační skupina 
 
255 878 

 
0 

 
0 

 
0 

 
255 878 

Péče o děti a rodinu 3 242 500 7 453 690 7 986 903 0 18 683 093 

Péče o osoby se 
specifickými 
sociálními problémy 2 177 056 7 975 351 2 473 510 0 12 625 917 

Péče o osoby se 
zdravotními 
problémy 6 208 000 18 013 343 16 339 340 370 558 40 931 241 

Péče o národnostní 
menšiny 170 504 314 000 0 0 484 504 

Péče o seniory 3 762 000 5 748 245 10 725 766 0 20 236 011 

celkem 15 815 938 39 504 629 37 525 519 370 558 93 216 644 

procentuální podíl 16,96% 42,38% 40,26% 0,40% 100% 

 
 
 
Souhrnná finanční tabulka  - zdroje financování cílů a opatření 2. KP v roce 2013 

skupina 
rozpočet 
SMO 

ostatní zdroje 
ČR (Úřad práce, 
MPSV, kraje) 

jiné zdroje 
(zahraniční, 
nadace, klienti) 

programy 
EU celkem 

Koordinační skupina 
 
260 826 

 
0 

 
0 

 
0 

 
260 826 

Péče o děti a rodinu 2 191 667 3 445 036 7 986 903 3 149 772 13 381 095 

Péče o osoby se 
specifickými 
sociálními problémy 1 868 667 5 344 400 2 473 510 2 788 091 12 443 182 

Péče o osoby se 
zdravotními 
problémy 6 970 939 21 125 268 16 339 340 3 327 563,45 52 356 234,88 

Péče o národnostní 
menšiny 173 362,82 424 800 0 0 680 362,82 

Péče o seniory 4 032 000 5 119 629 10 725 766 0 20 752 175,18 

celkem 15 497 461,82 35 459 133 39 651 854,61 9 265 426,45 99 873 875,88 

procentuální podíl 15,52% 35,5% 39,7% 9,28% 100% 



Proces konzultací a evidence připomínek 
 
Celý proces konzultací byl veden písemnou formou. Z tohoto důvodu byl zpracován připomínkovací 
formulář, který byl včetně schránky a Návrhu 3. Komunitního plánu k dispozici na šesti veřejných 
místech (Městské informační centrum, Úřad práce, Knihovna Petra Bezruče, Slezská nemocnice, 
Občanská poradna, odbor sociálních věcí MMO) a v elektronické podobě na webových stránkách 
www.opava-city.cz/komunitni-planovani/. Existovala také možnost osobní konzultace či dotazování 
ohledně Návrhu komunitního plánu jak na odboru sociálních věcí, tak i na jednáních každé pracovní 
skupiny KP.  
Všechny připomínky byly zaevidovány a zpracovány v „knize připomínek“, která je k dispozici  
na odboru sociálních věcí u koordinátora KP. V této knize je uvedeno, jak byly jednotlivé připomínky 
zpracovány. 
Proces připomínek a  konzultací probíhal od 11. 10. 2013 do 1. 11. 2013. 
Všechny došlé připomínky byly následně projednávány v jednotlivých pracovních skupinách  
a v koordinační skupině. 
 
Charakter a počet zaevidovaných připomínek: 
 
V rámci procesu konzultací bylo zaevidováno celkem 15 připomínek, z toho: 
- 15 připomínek z pracovních skupin KP 
- 0 připomínek od zástupců státních a samosprávních institucí 
- 0 připomínek od veřejnosti (studenti, občané) 
 
Do Komunitního plánu bylo zapracováno celkem 6 připomínek. 
Do Komunitního plánu nebylo zapracováno celkem 9 připomínek. 
 
 
Proces konzultací Komunitního plánu v oblasti senioři 
Celkem byla zaevidována 1 připomínka, z toho: 
do Komunitního plánu byla zapracována celkem 1 připomínka, 
do Komunitního plánu nebylo zapracováno celkem 0 připomínek. 
 
Proces konzultací Komunitního plánu v oblasti osoby s duševním onemocněním 
Celkem byla zaevidována 1 připomínka, z toho: 
do Komunitního plánu byla zapracována celkem 1 připomínka, 
do Komunitního plánu nebylo zapracováno celkem 0 připomínek. 
 
Proces konzultací Komunitního plánu v oblasti osoby se sociokulturním znevýhodněním 
Celkem bylo zaevidováno 12 připomínek, z toho: 
do Komunitního plánu byly zapracovány celkem 3 připomínky, 
do Komunitního plánu nebylo zapracováno celkem 9 připomínek. 
 
Proces konzultací Komunitního plánu v oblasti děti, mládež, rodina 
Celkem byla zaevidována 1 připomínka, z toho: 
do Komunitního plánu byla zapracována celkem 1 připomínka, 
do Komunitního plánu nebylo zapracováno celkem 0 připomínek. 

 

http://www.opava-city.cz/komunitni-planovani/
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Proces aktualizace Komunitního plánu 

 
Komunitní plán je živý dokument, který upravuje neustále se vyvíjející dynamickou oblast poskytování 
sociálních služeb.  
 
Realizace dokumentu může být ovlivněna: 

 působením vnějších aspektů (např. legislativní změny, nedostatek finančních prostředků či změny 
priorit vedení města), 

 změnami působícími v procesu samotném (např. častá obměna členů pracovních skupin, nezájem 
o práci v pracovních skupinách či v koordinační skupině, zapojení nových poskytovatelů služeb  
do procesu), 

 změnami v činnosti zapojených poskytovatelů služeb (např. změna potřeb uživatelů služeb 
vedoucí ke vzniku nových služeb, rozšíření či naopak zúžení spektra služeb a aktivit 
poskytovaných organizacemi apod.). 

 
Proto je nejméně 1x ročně ve všech pracovních skupinách posuzována a hodnocena aktuálnost  
a platnost stávajícího komunitního plánu, vyhodnocováno plnění cílů a opatření Komunitního plánu. 
V případě zjištění potřeby změny oproti původnímu znění plánu je připraven návrh aktualizace 
Komunitního plánu.  
Projednání a schválení aktualizace se řídí stejnými zásadami jako zpracování původního dokumentu.  
Jednání pracovních skupin a koordinační skupiny, na nichž se bude hodnotit aktuálnost Komunitního 
plánu, bude probíhat vždy po zpracování souhrnné zprávy o plnění cílů a opatření Komunitního plánu 
za příslušný kalendářní rok. 
Pracovní skupina bude seznámena se zněním souhrnné zprávy a poté proběhne diskuse na téma 
případné aktualizace Komunitního plánu, při níž budou zohledněny výstupy z projednávané souhrnné 
zprávy. Bude-li na jednání pracovní skupiny schválen návrh na aktualizaci, manažer skupiny návrh 
zpracuje a zašle koordinátorce komunitního plánování odboru sociálních věcí MMO. 
Koordinátorka komunitního plánování zapracuje případné návrhy z jednotlivých pracovních skupin a 
předloží je na nejbližším jednání koordinační skupiny KP. 
Souhrnný návrh na aktualizaci KP, který schválí koordinační skupina KP, bude řádně předložen 
k vyjádření Komisi Rady SMO pro komunitní plán a následně pak orgánům města,  
tj. Radě statutárního města Opavy a Zastupitelstvu statutárního města Opavy k projednání  
a schválení. 
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B/ Organizační schéma KP 
 
Zastupitelstvo a rada Statutárního města Opavy 
Zastupitelstvo a rada města jsou orgány příslušné ke schválení finální verze Komunitního plánu 
rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy. Rada a zastupitelstvo jsou 
průběžně informovány o výstupech KPSS (je jim dávána na vědomí např. souhrnná zpráva o plnění 
cílů a opatření komunitního plánu) a jimi určení zástupci jsou zváni na jednání koordinační skupiny  
a pracovních skupin. Rada a zastupitelstvo města schvalují podmínky dotačního řízení, které v rámci 
KPSS probíhá a rovněž finanční návrh dotací a smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO 
na poskytování sociálních a souvisejících služeb. 
 
Komise rady Statutárního města Opava pro komunitní plán 
Jedná se o komisi, jejíž činnost se vztahuje k působnosti odboru sociálních věcí. Komise  
je poradním orgánem rady města. Komise vydává souhlasné či nesouhlasné stanovisko k veškerým 
materiálům, které jsou předkládány na vědomí nebo ke schválení orgánům města (RMO, ZMO). 
 
Koordinační skupina 
Koordinační skupina je tzv. řídící skupinou procesu KPSS, která zpracovává výstupy z jednání 
pracovních skupin a přijímá z nich usnesení. Jednání této skupiny se řídí Jednacím řádem 
koordinační skupiny.  
 
Pracovní skupiny  
Pracovní skupiny jsou základním článkem KPSS a jsou ustaveny dle jednotlivých cílových skupin. 
Jsou zodpovědné za vytváření profilu dané cílové skupiny, definici problémových oblastí, formulaci 
strategických cílů, priorit a nastavení opatření k jejich naplnění (popis opatření, velikost a dopady 
opatření na cílovou skupinu, časový harmonogram, realizátora a partnerů, finančních zdrojů  
a nákladů, personálního zabezpečení a dalších). Jednání pracovních skupin se řídí Jednacím řádem 
pracovní skupiny KPSS. Každá pracovní skupina si volí svého vedoucího – manažera, který  
je zodpovědný za činnost pracovní skupiny a její výstupy.  
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 C/ Přehled jednotlivých cílů a opatření 
 

1/ Oblast společných cílů sociálních  
a souvisejících služeb: Koordinační 
skupina 
  
Obsah: 

 Popis koordinační skupiny 

 Přehled členů a hostů koordinační skupiny, kteří se podíleli na zpracování Komunitního plánu  

 SWOT analýza  

 Společné cíle a opatření za oblast sociálních a souvisejících služeb: 
 

1.1.  Cíl: Optimalizace sítě poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit 
1.2.  Cíl: Zkvalitňování procesu plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit 
1.3.  Cíl: Hledání optimálních způsobů zajištění potřebných sociálních služeb a souvisejících 
aktivit pro občany města Opavy 

 
Popis koordinační skupiny 
Dle organizační struktury Komunitního plánování v Opavě je koordinační skupina řídící skupinou, 
která sdružuje garanta KP, koordinátora KP, manažery pracovních skupin, politické zástupce města – 
1. náměstkyni primátora, př. členy Komise rady SMO pro komunitní plán. Hlavním úkolem skupiny je 
řešení sociální problematiky, která se prolíná všemi pracovními skupinami KP. 

 

Přehled členů koordinační skupiny, kteří se podíleli na zpracování 
Komunitního plánu  
 

 Příjmení a jméno Organizace E-mail 

1. Bendíková Barbora  

 

ORMSP, manažerka pracovní skupiny 

Senioři v roce 2013 

barbora.bendikova@opava-city.cz  

2. Brady Pavla SMO, 1. náměstkyně primátora pavla.brady@opava-city.cz 

 

3. Harasimová Soňa Slezská univerzita v Opavě, manažerka 

pracovní skupiny Osoby s duševním 

onemocněním v roce 2013 

sona.harasimova@fvp.slu.cz 

4. Kachlová Judita 

 
vedoucí odboru sociálních věcí MMO, 

garant KP 

judita.kachlova@opava-city.cz 

5. Karhan Gerhard Armáda spásy v ČR, manažer pracovní 

skupiny Děti, mládež, rodina v roce 2013 

gerhard.karhan@armadaspasy.cz 

6. Macháčová Monika MMO, manažerka pracovní skupiny 

Senioři v roce 2014 

monikamachacova1@seznam.cz 

7. Rybová Lucie 

 

OSV MMO, koordinátorka KP lucie.rybova@opava-city.cz 

8. Schalková Linda 

 

Kafira Opava o.p.s., manažerka pracovní 

skupiny Osoby se zdravotním 

znevýhodněním v roce 2013 

linda.schalkova@seznam.cz 

 

9. Sobková Hana EUROTOPIA Opava, o.p.s., manažerka 

pracovní skupiny Osoby se 

sociokulturním znevýhodněním v roce 

2013 

hana.sobkova@eurotopia.cz  

mailto:barbora.bendikova@opava-city.cz
mailto:pavla.brady@opava-city.cz
mailto:judita.kachlova@opava-city.cz
mailto:gerhard.karhan@armadaspasy.cz
mailto:lucie.rybova@opava-city.cz
mailto:linda.schalkova@seznam.cz
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10. Žáčková Jana Slezská univerzita v Opavě, manažerka 

pracovní skupiny Osoby se specifickými 

sociálními problémy v roce 2013 

jana.zackova@fvp.slu.cz  

 

Přehled hostů koordinační skupiny, kteří se podíleli na zpracování 
Komunitního plánu  
 

 Příjmení a jméno Organizace E-mail 

1. Brňáková Hana RMO hana.brnakova@gmail.com 

2. Černohorský René 

 

OSV MMO, předseda Komise rady SMO 

pro komunitní plán 

rene.cernohorsky@seznam.cz 

3. Hrbáčová Yvetta OSV MMO, asistentka KP yvetta.hrbacova@opava-city.cz 

4. Mathiasová Gabriela RMO g.mathiasova@seznam.cz 

5. Paletová Iva OSV MMO, vedoucí oddělení sociálních 

služeb a komunitního plánování 

iva.paletova@opava-city.cz 

 

 
Vybraná vstupní data 
Opava je podle zákona 128/2000 Sb., o obcích statutárním městem, celková rozloha činí 9 061 ha. 
Jeho území tvoří tyto části města: Opava-Město, Opava-Předměstí, Jaktař, Kateřinky, Kylešovice a 
dále 8 městských částí: Komárov, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, 
Vlaštovičky a Zlatníky. 
Počet obyvatel města Opava k 31. 12. 2013: 57 931. 

 
 
Tabulka: Sociální služby poskytované na území SMO  

Sociální služba: Počet služeb celkem 

sociální poradenství celkem 9 

osobní asistence 1 

pečovatelská služba 3 

tísňová péče 0 

průvodcovské a předčitatelské služby 0 

podpora samostatného bydlení 2 

odlehčovací služby 0 

centra denních služeb 1 

denní stacionáře 2 

týdenní stacionáře 0 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 4 

domovy pro seniory 4 

domovy se zvláštním režimem 1 

chráněné bydlení 6 

sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče 0 

služby sociální péče celkem 24 

raná péče 3 

telefonická krizová pomoc 0 

tlumočnické služby 0 

azylové domy 2 

domy na půli cesty 0 

kontaktní centra  1 

krizová pomoc 2 

mailto:jana.zackova@fvp.slu.cz
mailto:rene.cernohorsky@seznam.cz
mailto:yvetta.hrbacova@opava-city.cz
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intervenční centra 0 

nízkoprahová denní centra 1 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 

noclehárny 2 

služby následné péče 2 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

0 

sociálně terapeutické dílny 1 

terapeutické komunity 0 

terénní programy 3 

sociální rehabilitace 5 

služby sociální prevence celkem 28 

CELKEM 61 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, stav k 09. 01. 2014 
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SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 

1. Finanční podpora města  

2. Poskytovatelé se snaží zvyšovat 

(zajišťovat) kvalitu svých služeb a 

vzdělávat se  

3. Kvalitní vzájemná spolupráce mezi 

poskytovateli sociálních služeb a 

odborem sociálních věcí 

4. Město umožňuje poskytovatelům 

sociálních služeb prezentovat se 

prostřednictvím článků v Hlásce nebo na 

Dni sociálních služeb  

5. Podpora sociálních služeb samosprávou 

města 

6. Široké spektrum poskytovaných služeb 

1. V některých oblastech nefunguje síťování 

poskytovatelů  

2. Chybí sociální nízkonákladové bydlení (je 

nedostatek městských bytů) 

3. Nekvalitní webové stránky o KPSS 

(neaktuální informace, nepřehledné 

zpracování) 

4. Chybí krizové ubytování pro rodiny s dětmi, 

které přišly náhle o možnost bydlení 

5. Chybí odlehčovací služby pro osoby se 

zdravotním postižením 

6. Chybí podpora formou pobytové služby pro 

dospělé osoby, které vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu a nedostatečným 

příjmům nemohou využít stávajících 

pobytových služeb (zejména lidé se 

závislostí, osoby s chronickým duševním 

onemocněním) 

7. Obtížná spolupráce s některými 

poskytovateli zřizovaných MSK 

Příležitosti Ohrožení 

1. Vícezdrojové financování služeb 

2. Financování ze zdrojů EU 

3. Transformace stávajících sociálních 

služeb (různých druhů i forem dle 

aktuální situace v oblasti sociálních 

služeb a zjišťování potřeb) 

4. Využití nabídek bezplatného vzdělávání 

financovaných z projektů 

5. Využití navázaných kontaktů a 

zkušeností v rámci sociální oblasti (např. 

partnerská města) 

6. Využití významných dnů k propagaci 

služeb 

7. Participace na tvorbě strategických 

dokumentů MSK 

1. Snižování financí na provoz služeb ze 

všech zdrojů (zvyšování nezdravé 

konkurence mezi poskytovateli, tlak na 

kvantitu na úkor kvality, odliv kvalitních 

pracovníků ze sociálních služeb a jiné) 

2. Přechod financování sociálních služeb 

z MPSV na kraje 

3. Změna politické reprezentace (v případě,  

že zastupitelé nebudou podporovat sociální 

služby) 
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Společné cíle a opatření za oblast sociálních a souvisejících služeb: 
 

Název cíle: 

1.1 Optimalizace sítě poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících 
aktivit 

Krátký popis cíle: Cílem je podpořit spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb  
a souvisejících aktivit a rozvíjet zapojení občanů do procesu KP. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

1.1.1. Podpora spolupráce a komunikace mezi poskytovateli sociálních 
služeb a souvisejících aktivit  
1.1.2. Zvyšování informovanosti občanů o procesu komunitního 
plánování a jejich větší zapojení do tohoto procesu   

 

Název opatření: 

1.1.1. Podpora spolupráce a komunikace mezi poskytovateli sociálních 
služeb a souvisejících aktivit 

Popis opatření: Prostřednictvím společné komunikace zajistit fungující systém poskytovatelů 
sociálních služeb a souvisejících aktivit, který vychází z poptávky  
a odpovídá potřebám občanů města Opavy.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- větší informovanost mezi skupinami KP, poskytovateli a pracovníky 
MMO vedoucí k lepší provázanosti sociálních služeb a souvisejících 
aktivit; 

- prohloubení spolupráce poskytovatelů sociálních služeb  
a souvisejících aktivit na zvyšování informovanosti občanů města  
o službách; 

- rozvíjení spolupráce při řešení potřeb občanů (společná setkání 
pracovních skupin); 

- zajištění komplexnější podpory klienta; 

- aktualizace systému sociálních a souvisejících služeb na místní 
úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- podpora a propagace vzájemných setkávání v rámci KP (zveřejňování 
zápisů z pracovních skupin a termíny jednání pracovních skupin na 
webových stránkách KP); 

- pružné reagování poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících 
aktivit na potřeby občanů – konání schůzek poskytovatelů mimo 
pravidelná setkání jednotlivých pracovních skupin; 

- vyjednávání zadavatele s poskytovateli o vytváření optimální sítě 
sociálních služeb a souvisejících aktivit; 

- pořádání kulatých stolů pro účastníky komunitního plánování 
(společné setkání všech pracovních skupin min 1x za rok). 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

50.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

SMO, MSK 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

SMO, NNO 

Charakter opatření:  -  

Předpokládané 
výstupy: 

Počet setkání jednotlivých pracovních skupin: 9/rok  
Společné setkání všech pracovních skupin: 1/rok 
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Název opatření: 

1.1.2. Zvyšování informovanosti občanů o procesu komunitního 
plánování a jejich větší zapojení do tohoto procesu 

Popis opatření: Cílem opatření je průběžně informovat občany města Opavy o komunitním 
plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit a více zapojit občany  
do komunitního plánování. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- širší zapojení uživatelů do procesu a komplexnější zmapování 
potřebnosti chybějících služeb; 

- fungující princip triády v rámci procesu komunitního plánování 
(zadavatel, poskytovatel, uživatel); 

- zvýšit možnost občanů podílet se na utváření celkového systému 
sociálních služeb; 

- větší příležitost pro občany prosazovat vlastní zájmy a cíle; 

- při pravidelném předávání informací zajištění relevantních připomínek 
a podnětů občanů; 

- zvýšení podílu veřejnosti na rozhodovacím procesu; 

- zajištění srozumitelné nabídky služeb, která odpovídá místním 
specifikům i potřebám jednotlivých občanů; 

- zmapování chybějících a duplicitních služeb; 

- vyšší informovanost občanů o již fungujících službách. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- tisk a distribuce propagačních materiálů (informační letáky, katalogy, 
schválený 3. KP apod.); 

- průběžná aktualizace webových stránek komunitního plánování; 

- hledání různých metod a forem oslovení a zapojení občanů; 

- oslovování uživatelů prostřednictvím jednoduchých letáků, článků  
ve zpravodaji Hláska či prostřednictvím poskytovatelů sociálních  
a souvisejících služeb;  

- propagace procesu komunitního plánování prostřednictvím akcí města 
Opava (Dny sociálních služeb aj.) a jednotlivých poskytovatelů (např. 
Dny otevřených dveří apod.); 

- schůzky pracovních skupin plánovat tak, aby mohly probíhat v sídlech 
jednotlivých organizací zapojených do komunitního plánování; 

- propojení aktivit procesu komunitního plánování s projektem Zdravé 
město; 

- vyhlášení soutěže – ocenění pracovníků v pomáhajících profesích; 

- setkávání manažerů pracovních skupin a koordinátorky KP s uživateli 
služeb (např. kulaté stoly apod.);  

- jednoduché ankety zaměřené na potřeby a názory uživatelů; 

- motivace uživatelů k účasti na jednáních pracovní skupiny. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

345.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

SMO, MSK, EU fondy, MPSV 
 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

SMO, koordinační skupina, členové pracovních skupin KP 

Charakter opatření:  -  

Předpokládané 
výstupy: 

Počet akcí: 3 / rok 
Počet katalogů: 3000 ks 
Počet výtisků 3. KP: 50 ks 
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Název cíle: 

1.2. Zkvalitňování procesu plánování sociálních služeb a souvisejících 
aktivit 

Krátký popis cíle: Cílem je průběžně zkvalitňovat systém dotací na poskytování sociálních 
služeb a souvisejících aktivit a podporovat vzdělávání účastníků procesu KP 
včetně spolupráce s odbornou veřejností. 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
cíle: 

1.2.1. Podpora systematického vzdělávání účastníků procesu 
komunitního plánování a spolupráce s odbornou veřejností 
1.2.2. Průběžné zkvalitňování systému dotací na sociální služby  
a související aktivity  

 

Název opatření: 

1.2.1. Podpora systematického vzdělávání účastníků procesu 
komunitního plánování a spolupráce s odbornou veřejností 

Popis opatření: Aktivní spolupráce s odbornou veřejností a zapojení všech účastníků 
procesu komunitního plánování do uskutečňování opatření naplánovaných 
ve 3. KP a jejich zapojení do přípravy 4. KP prostřednictvím uceleného 
systému vzdělávacích aktivit. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- informovaní a kompetentní účastníci procesu komunitního plánování; 

- kvalitnější zpracování potřebných dokumentů. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- pořádání odborných diskuzí a seminářů – adresné oslovení odborníků 
na základě podnětů z pracovních skupin; 

- realizace průběžného vzdělávání účastníků komunitního plánování 
týkajícího se podávání žádostí o dotace; 

- podpora vzdělávání široké veřejnosti prostřednictvím odborných 
seminářů a besed pořádaných poskytovateli sociálních  
a souvisejících služeb; 

- účast manažerů i dalších členů pracovních skupin na vzdělávacích 
aktivitách krajského úřadu (vzdělávací agentura KaPA). 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

25.000 Kč / rok a další finance z projektů realizovaných poskytovateli 
sociálních služeb 
 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

SMO, MSK 
 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

SMO, členové pracovních skupin KP 

Charakter opatření:  -  

Předpokládané 
výstupy: 

Počet seminářů k žádostem o dotaci: 1 / rok 
Počet seminářů realizovaných odborníky: 4 / rok 

 

Název opatření: 

1.2.2. Průběžné zkvalitňování systému dotací na sociální služby  
a související aktivity 

Popis opatření: Zefektivňování stávajícího systému dotací na sociální služby a související 
aktivity, zejména ve vztahu k hodnocení jednotlivých projektů. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- vymezení objektivních kritérií pro monitoring sociálních služeb  
a souvisejících aktivit s ohledem na specifika sociální služby; 

- vyloučení poskytovatelů nekvalitních a neefektivních služeb či aktivit z 
dotační podpory města (zamezení duplicity služeb a aktivit); 

- optimální, efektivnější využití finančních prostředků; 

- vytvoření systému pro víceleté financování poskytovatelů sociálních a 
souvisejících služeb; 

- aktualizace systému přidělování dotací na základě zkušeností  
a připomínek z průběhu minulého období; 

Dílčí aktivity  - aktivní zapojení jednotlivých členů pracovních skupin KP do tohoto 



 

 

   

 

20  

a předpokládané 
termíny realizace: 

procesu;  

- optimalizace ukazatelů pro hodnocení projektových žádostí sociálních 
služeb a aktivit v rámci dotačního řízení; 

- posuzování projektů ve všech dotčených oblastech dle hodnotících 
kritérií schválených v pracovních skupinách. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

bez nákladů 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

SMO 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

SMO, Komise Rady SMO pro komunitní plán, koordinační skupina, členové 
pracovních skupin KP 

Charakter opatření:  -  

Předpokládané 
výstupy: 

Každoročně aktualizovaný transparentní dotační systém 

 
 

Název cíle: 

1.3. Hledání optimálních způsobů zajištění potřebných sociálních 
služeb a souvisejících aktivit pro občany města Opavy 

Krátký popis cíle: Cílem je zajistit ucelené spektrum sociálních služeb, doplněné o související 
a dobrovolné aktivity, které odpovídají poptávce občanů města Opavy. 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
cíle: 

1.3.1. Zjišťování aktuální potřebnosti sociálních služeb a souvisejících 
aktivit  
1.3.2. Vytvořit systém pro zajištění odlehčovacích služeb (terénních, 
ambulantních a pobytových) na základě zjištění jejich stávající kapacity  
1.3.3. Vytvoření systému pro zajištění terénních služeb pro cílové 
skupiny osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory na základě 
zjištění jejich stávající kapacity  
1.3.4. Umožnit využití sociálních služeb všem občanům města Opavy 
zajištěním bezbariérových přístupů  
1.3.5. Udržení a podpora dobrovolnictví 

 

Název opatření: 

1.3.1. Zjišťování aktuální potřebnosti sociálních služeb a souvisejících 
aktivit 

Popis opatření: Vytvořit systém pro zjišťování potřebnosti sociálních služeb a souvisejících 
aktivit ve vztahu k občanů města Opavy. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zmapování nabídky a poptávky poskytovaných služeb;  

- plánování služeb vzhledem k aktuální potřebnosti veřejnosti; 

- zvýšení efektivity investovaných finančních prostředků. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- specifikovat metody sběru a vyhodnocení potřebných informací  
od poskytovatelů, občanů;  

- realizace sběru dat a jejich vyhodnocení; 

- využití zjištěných informací pro plánování sociálních služeb  
a souvisejících aktivit;  

- navázat spolupráci s účastníky projektu Zdravé město.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Finanční náklady zahrnuty v opatření 1.1.2. 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

SMO, MSK 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

SMO 

Charakter opatření:  -  
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Předpokládané 
výstupy: 

Počet dokumentů mapujících aktuální potřebnost sociálních služeb  
a souvisejících aktivit: 1 

 

Název opatření: 

1.3.2. Vytvořit systém pro zajištění odlehčovacích služeb (terénních, 
ambulantních a pobytových) na základě zjištění jejich stávající kapacity 

Popis opatření: Odlehčovací služby jsou poskytované osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.  
Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 
V souvislosti se zjištěním poptávky po odlehčovacích službách zároveň  
popsat nabídku stávajících služeb pro rodiče a pečovatele osob s těžkým 
zdravotním postižením, osob s chronickým duševním onemocněním  
a o seniory.  
Na základě zjištěných skutečností vytvořit systém pravidel pro zadávání 
zakázek na poskytnutí sociální služby. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zajištění péče v přirozeném prostředí klienta. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- propagace stávajících služeb; 

- zjistit poptávku a popsat nabídku po sociální službě; 

- zajištění potřebných dat z pracovních skupin; 

- svolání kulatého stolu;  

- vytvořit systém a parametry pro vyhlášení zakázky. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

bez nákladů 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

SMO, NNO, MPSV 
 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Vila Vančurova o.p.s. a případně další nový poskytovatel 

Charakter opatření:  - vznik,  rozvoj služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet dokumentů mapujících  poptávku po sociální službě: 1 

 

Název opatření: 

1.3.3. Vytvoření systému pro zajištění terénních služeb pro cílové 
skupiny osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory na základě 
zjištění jejich stávající kapacity 

Popis opatření: V souvislosti se zjištěním kapacity stávajících terénních služeb a zjištěním 
místní poptávky po terénních službách, sestavit aktuální nabídku terénních 
služeb pro občany města. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- rozšíření služeb poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele; 

- zajištění co nejdelšího pobytu uživatele v přirozeném prostředí 
s využitím potřebných terénních služeb. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- zjistit poptávku v kontextu s aktuální nabídkou (kapacita stávajících 
služeb); 

- zajištění potřebných dat z pracovních skupin; 

- spolupráce poskytovatelů poskytujících terénní služby. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Finanční náklady zahrnuty v opatřeních 2.2.2. a 3.1.7. 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

Výčet uveden v rámci opatření 2.2.2. a 3.1.7. 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s. 
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Charakter opatření:  -  

Předpokládané 
výstupy: 

Počet vytvořených dokumentů mapujících poptávku po službě: 1 

 

Název opatření: 

1.3.4. Umožnit využití sociálních služeb všem občanům města Opavy 
zajištěním bezbariérových přístupů 

Popis opatření: Odstraňování bariér v budovách a prostorech určených pro poskytování 
sociálních služeb prostřednictvím svépomocných aktivit a jednání s majiteli 
vhodných prostor. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím 
bezbariérového zázemí poskytovatele; 

- zpřístupnění více sociálních služeb v ambulantní formě pro všechny; 

- vytvoření analýzy potřebnosti zřízení bezbariérových přístupů. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané. 
termíny realizace: 

- bezbariérový přístup na úřady a do dalších vytipovaných objektů; 

- poskytování odborného poradenství jednotlivými poskytovateli 
v oblasti odstraňování architektonických a informačních bariér; 

- dodržování vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; 

- na základě požadavků nevidomých uživatelů postupně rozšiřovat 
okruh vybraných objektů vybavených akustickými hlasovými majáky a 
trvale sledovat funkčnost těchto zařízení (spolupráce nevidomých a 
těžce zrakově postižených uživatelů služeb); 

- vyjednávání se zástupci SMO i soukromými subjekty ve věci nalezení 
bezbariérových prostor pro poskytování sociálních služeb; 

- zajistit předání informací zjištěných v pracovních skupinách vedení 
města; 

- propojení se zástupci projektu Zdravé město. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Finanční náklady zahrnuty v opatřeních 3.3.2. a 4.1.8. 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

Výčet uveden v rámci opatření 3.3.2. a 4.1.8. 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

SMO 

Charakter opatření:  - investiční 

Předpokládané 
výstupy: 

Uvedeny v rámci opatření 3.3.2. a 4.1.8. 

 

Název opatření: 

1.3.5. Udržení a podpora dobrovolnictví  

Popis opatření: Opatření se zaměřuje na rozvoj a podporu dobrovolnictví.  Dobrovolníci 
svou prací pomáhají zkvalitnit poskytované sociální služby a související 
aktivity. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- rozšíření aktivit, které poskytovatelé sociálních služeb nemohou 
pokrýt ze svých vlastních zdrojů; 

- podpora poskytovatelů sociálních služeb v doplňkových činnostech a 
aktivitách, které nejsou schopni z kapacitních důvodů zajistit. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- aktivní spolupráce s organizací zabývající se dobrovolnickou   službou 
na území města Opavy; 

- aktivní účast na projektu Zdravého města „Dobrovolnictví a veřejná 
služba v obci – Jak na to?“. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

500.000 Kč / rok 
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Předpokládané 
finanční zdroje: 

MSK, MVČR, SMO, MZ, nadace 
 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

ELIM Opava o.p.s., SMO 

Charakter opatření:  - udržení a rozvoj stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet spolupracujících organizací: 60  
Počet dobrovolníků: 130 / rok  
Počet propagačních akcí: 2 / rok 
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2/ Oblast sociálních a souvisejících služeb 
pracovní skupiny: Senioři 
 

Obsah: 
 Popis cílové skupiny pracovní skupiny Senioři 

 Přehled účastníků na jednáních pracovní skupiny, kteří se podíleli na zpracování komunitního 
plánu  

 SWOT analýza  

 Cíle a opatření za oblast sociálních a souvisejících služeb pracovní skupiny: Senioři: 
 

2.1. Cíl: Udržení a rozvoj terénních a ambulantních služeb 
2.2. Cíl: Udržení a rozvoj pobytových služeb 

 

Popis cílové skupiny pracovní skupiny Senioři 
Tato skupina se bude zabývat seniory ve věku od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby, případně seniory ohroženými sociální izolací. Potřebnost sociální pomoci roste 
zejména u osob s vyšším věkem.  
Nejrizikovější skupiny seniorů lze vymezit následovně: 

 senioři nad 80 let,  

 samostatně žijící senioři či zcela izolované osoby (prostorově, emocionálně, bez kontaktů),  

 senioři se zdravotními problémy, poruchami paměti a dalšími projevy stáří,  

 senioři s příjmem na hranici sociální potřebnosti.  

 

Přehled účastníků na jednáních pracovní skupiny, kteří se podíleli  
na zpracování Komunitního plánu 
 Příjmení a jméno Organizace 

1. Bendíková Barbora Magistrát města Opavy, odbor rozvoje města a strategického 

plánování, manažerka skupiny v roce 2013 

2. Hrbáčová Pavlína Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy 

3. Hudranová Anna Vila Vančurova o.p.s. 

4. Kasášová Pavla Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy 

5. Kozáková Eva Seniorcentrum Opava, p.o. 

6.  Kuchejdová Klára Česká katolická charita 

7. Křupala Radim Seniorcentrum Opava, p.o. 

8. Macháčová Monika Magistrát města Opavy, odd. sociálních služeb a komunitního 

plánování, manažerka skupiny v roce 2014 

9. Paletová Iva Magistrát města Opavy, vedoucí odd. sociálních služeb a 

komunitního plánování 

10. Pokorná Marie zástupce uživatelů 

11. Roubalová Jarmila zástupce uživatelů 

12. Řehulková Jana Charita Opava - Denní stacionář pro seniory 

13. Smějová Libuše Charita Opava – hospicová péče 

14. Sonnková Anna Domov Bílá Opava, p.o. 

15. Thiemlová Petra Charita Opava – Charitní  pečovatelská služba 

16. Tůma Jiří Magistrát města Opavy, odd. sociálních služeb a komunitního 

plánování 

17. Včulková Pavla Pečovatelská služba OASA Opava, o. p. s. 

18. Vlčková Kamila Magistrát města Opavy, odd. sociálních služeb o komunitního 

plánování 

19. Zahel Jaromír Domov Bílá Opava, p.o. 
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Tabulka: Sociální služby poskytované na území SMO – oblast Senioři 

Sociální služba: Počet služeb celkem 

sociální poradenství celkem 9 

osobní asistence 1 

pečovatelská služba 3 

průvodcovské a předčitatelské služby 0 

odlehčovací služby 0 

centra denních služeb 1 

denní stacionáře 1 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 3 

domovy pro seniory 4 

domovy se zvláštním režimem 1 

služby sociální péče celkem 14 

telefonická krizová pomoc 0 

azylové domy 2 

krizová pomoc 2 

nízkoprahová denní centra 1 

noclehárny 2 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

0 

služby sociální prevence celkem 7 

CELKEM 30 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, stav k 09. 01. 2014 

 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Finanční podpora ze strany města  

2. Dobrá dostupnost (kapacita) terénních 

služeb pro cílovou skupinu 

3. Existence terénní hospicové péče a její 

zahrnutí do komunitního plánu  

4. Dobrá spolupráce s odborem sociálních 

věcí při řešení sociální situace  

5. Dostatečná kapacita ambulantních služeb 

pro cílovou skupinu (denní stacionář) 

6. Dobrá komunikace mezi poskytovateli 

7. Fungující dobrovolnické centrum 

1. Není zajištěna péče o seniory, jejichž 

zdravotní stav vyžaduje ubytování 

v pobytové sociální službě, avšak 

nepotřebují zdravotnickou péči 

poskytovanou v nemocnicích 

2. Chybí kapacita pobytové služby (domov se 

zvláštním režimem) pro osoby s demencí, 

Alzheimerovou nemocí a duševním 

onemocněním v seniorském věku 

opouštějících psychiatrickou nemocnici 

3. Chybí kapacita pobytové služby pro lidi se 

sníženou soběstačností z důvodu věku 

 

Příležitosti Ohrožení 

1. Přizvat do pracovní skupiny zástupce 

nemocnice  

2. Dotace, granty a sponzorské dary  

3. Transformace penzionu Seniorcentra 

na pobytovou službu  

4. Využít procesu KP na úrovni kraje  

5. Využití části stavebního pozemku areálu 

bývalé porodnice (přístavby) ke zřízení 

komerčního bydlení pro seniory 

s dostupnou 24-hodinovou péčí  

1. Nejistota a stálé snižování dotací ze 

strany státu  

2. Nesystémový dotační systém ze strany 

státu  

3. Na seniorské služby je obtížné získat 

dotaci (minimum příležitostí) včetně 

investic a fondů EU  

4. Kupní síla seniorů klesá 

5. Příspěvek na péči často neodpovídá 

skutečným potřebám seniorů 
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Cíle a opatření za oblast sociálních a souvisejících služeb pracovní 
skupiny: Senioři 
 

Název cíle: 

2.1. Udržení a rozvoj terénních a ambulantních služeb 

Krátký popis cíle: Zajištění dostatečné kapacity a rozvoj terénních a ambulantních služeb pro 
seniory. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

2.1.1. Pečovatelská služba 
2.1.2. Mobilní hospicová péče 
2.1.3. Denní stacionář 
2.1.4. Osobní asistence 

 

Název opatření: 

2.1.1. Pečovatelská služba 

Popis opatření: Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba sociální péče 
poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba je taktéž 
poskytována rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Nejčastější způsob poskytování pečovatelské služby je přímo 
v domácnostech klientů.  
Ze současných demografických vývojových trendů stárnutí populace lze 
předpokládat nárůst poptávky po této službě také do budoucna.  
Také z tohoto důvodu bude potřeba se i nadále snažit navázat spolupráci a 
participaci s obcemi ve správním obvodu Statutárního města Opavy. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zajištění individuálních potřeb seniorů v domácím prostředí a možnost 
setrvávat déle v domácím prostředí. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

11.980.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, SMO, nadace, sponzorské dary, příjmy od klientů a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Charita Opava, Seniorcentrum Opava, p.o., Pečovatelská služba OASA 
Opava, o.p.s. 

Charakter opatření:  - udržení a rozvoj stávajících služeb 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 516 / rok 

 

Název opatření: 

2.1.2. Mobilní hospicová péče 

Popis opatření: Hospicová péče nabízí nemocným osobám zajištění paliativní, 
symptomatické léčby. Tato léčba je zaměřena na zvýšení kvality života 
těžce nemocného člověka, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém 
či terminálním stadiu. Jejím cílem není vyléčit, ale zmírnit nežádoucí 
příznaky onemocnění.  
V Opavě je tato služba poskytována terénní formou v domácnosti klienta. 
Umožňuje tím klientovi setrvat v rodinném prostředí. Pro kvalitní poskytování 
peče je nutná spolupráce s rodinou.  
Garantem služby je lékař s atestací pro praktické lékařství, vnitřní lékařství  
a klinickou onkologii, který zajišťuje poradenské odborné služby v paliativní 
péči a návštěvní službu u umírajících klientů. Součástí týmu je také kněz  
a sociální pracovník.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- klienti mohou setrvat ve svém přirozeném prostředí až do své smrti. 
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Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- rozvíjení spolupráce s praktickými a odbornými lékaři a nemocnicemi; 

- rodinám je poskytována podpora a odborná pomoc při zvládání těžké 
životní situace. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

2.100.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

Platby zdravotních pojišťoven, SMO, nadace, sponzorské dary, MSK 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Charita Opava 

Charakter opatření:  - udržení a rozvoj stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 145 / rok 

 

Název opatření: 

2.1.3. Denní stacionář 

Popis opatření: V denním stacionáři jsou poskytovány služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodů věku nebo zdravotního  postižení  a osobám 
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. Služba pomáhá lidem převážně s Alzheimerovou 
nemocí od věku 60 let. Sociální služba také poskytuje nezbytnou respitní 
péči rodinám uživatelů. 
V uplynulém období KP došlo ke splnění vytýčeného cíle, a to rozšíření 
kapacity zařízení. Dle dlouhodobých zkušeností je předpoklad, že stávající 
kapacita zařízení je pro obyvatele města Opavy dostačující.  

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- zajištění dostatečné informovanosti o poskytované službě; 

- rozšiřování nabídky poskytovaných služeb. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

2.300.000,- Kč/rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, SMO, nadace, sponzorské dary, příjmy od klientů a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Charita Opava 

Charakter opatření:  - udržení a rozvoj stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 45 / rok (z toho 20 nových) 
Kapacita: 20 klientů / den (z toho 4 noví) 

 
 

Název opatření: 

2.1.4. Osobní asistence 

Popis opatření: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění  
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při 
činnostech, které osoba potřebuje.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- posílení nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením; 

- posílení jejich vlastních schopností a dovedností, zvýšení 
sebevědomí; 

- umožnění a usnadnění jejich samostatného života, zlepšení kvality 
života; 

- zlepšení dostupnosti, kvality a kapacity služby tak, aby zájemcům 
mohla být zřízena ihned po vzniku obtížné životní situace (nemoc, 
úraz); 
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- podpora uživatelů služby při zapojení do společenských, zájmových, 
vzdělávacích i pracovních aktivit; 

- podpora uživatele při překonávání osamělosti, navazování 
společenských kontaktů a realizaci jeho zájmů, přání a potřeb; 

- odlehčení pro pečující rodinné příslušníky. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- rozšířit službu osobní asistence poskytovanou v přirozeném prostředí 
tak, aby se minimalizoval počet osob potřebujících ústavní péči; 

- zvýšit informovanost a propracovat systém informování,  
a to zejména prostřednictvím městského zpravodaje, webových 
stránek SMO, brožur a letáků; 

- navýšit počet osobních asistentů o 3 (přepočtené roční úvazky 3,0). 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

750.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

ÚP, MPSV, MSK, SMO, nadace a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s. 

Charakter opatření:  - neinvestiční, rozvoj stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů : 25 / rok 

 
 

Název cíle: 

2.2. Udržení a rozvoj pobytových služeb 

Krátký popis cíle: Cílem je zvýšit kapacitu pobytových zařízení sociálních služeb a zlepšit 
kvalitu bydlení a úroveň poskytování služeb v těchto zařízeních. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

2.2.1. Udržení a zkvalitnění služeb v domovech pro seniory 
2.2.2. Vznik odlehčovací služby pro seniory 
2.2.3. Transformace penzionu Seniorcentra na pobytovou službu a 
doplnění chybějící kapacity v domovech pro seniory 

 

Název opatření: 

2.2.1. Udržení a zkvalitnění služeb v domovech pro seniory 

Popis opatření: Domov pro seniory je pobytová sociální služba, kterou na území 
Statutárního města Opavy celoročně zajišťují tři poskytovatelé.  
Domov Bílá Opava, p.o. s celkovou současnou kapacitou 137 uživatelů 
plánuje v letech 2013-2015 komplexní stavební rekonstrukci objektu na ulici 
Rooseveltova. V souvislosti s touto rekonstrukcí a probíhajícím procesem 
transformace se předpokládá, že dojde ke změnám v celkové kapacitě 
sociální služby (v objektu na Rooseveltově snížení na 41 uživatelů, v objektu 
na Rybářské snížení na 87 uživatelů) tzn., že konečná kapacita Domova 
Bílá Opava, p.o. bude činit 128 uživatelů. 
Domov pro seniory – Domov sv. Zdislavy s celkovou kapacitou 22 uživatelů 
v roce 2014 zahájí rekonstrukci výtahu. 
Další poskytovatel Česká katolická charita má kapacitu 50 uživatelů a své 
služby poskytuje výhradně ženám. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zlepšení podmínek bydlení (jedno a dvojlůžkové pokoje 
s příslušenstvím); 

- možnost zavádění nových forem práce s uživateli služeb. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

Domov Bílá Opava, p.o.: 

- realizace rekonstrukce objektu (2014); 

- průběžné vzdělávání zaměstnanců v nových formách práce (2013-
2015); 

- vybavení objektu zařizovacími předměty a zahájení provozu (2015); 
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- snížení kapacity o 9 klientů (2015). 

 

Domov pro seniory – Domov sv. Zdislavy: 

- rekonstrukce výtahu (2014). 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Investice: 51.900.000 Kč / rok 
Udržení služby: 19.070.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

Na investice: Švýcarské fondy v rámci Česko-Švýcarské spolupráce, MSK, 
zřizovatel, MF ČR, MPSV,  
Na provoz: MPSV, MSK, SMO, příjmy od klientů, zdravotní pojišťovny, 
sponzorské dary, úhrady třetích osob 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Domov Bílá Opava, p.o., Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, 
Česká katolická charita 

Charakter opatření:  - investiční / rozvoj stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Stávající kapacita: 209 klientů / rok  

 

Název opatření: 

2.2.2. Vznik odlehčovací služby pro seniory 

Popis opatření: Vznik nové sociální služby – odlehčovací služby v nových, případně ve 
stávajících zařízeních, jejímž cílem je zajistit péči o seniora po dobu, kdy 
rodina péči nemůže zajistit nebo umožnit pečující osobě nezbytný 
odpočinek. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- umožnit rodinám pečujícím o své blízké zajištění jejich péče v případě 
vlastní hospitalizace či potřeby krátkodobého oddechu od poskytování 
služby. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- zmapování celoroční potřebnosti služby; 

- vyhledat vhodné prostory; 

- vyhledat investiční zdroje; 

- vyhledat poskytovatele. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Seniorcentrum Opava, p.o.: 
Náklady na vznik lůžka: dle projektové dokumentace 
Náklady na lůžko: 219.000 Kč / rok 
Vila Vančurova o.p.s. : 
roční náklady odlehčovací služby činí 5 mil. Kč, pokud se služba otevře  
od 1. 4. 2014 při 100% obsazení to je 3,75 mil. Kč. 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, SMO, příjmy od klientů, nadace, sponzorské dary  

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Seniorcentrum Opava, Vila Vančurova o.p.s. 

Charakter opatření:  - vznik nové služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Seniorcentrum Opava, p.o.: na základě jednání a zjištění skutečné 
potřebnosti této služby 
Vila Vančurova o.p.s.: 10 míst 

 

Název opatření: 

2.2.3. Transformace penzionu Seniorcentra Opava na pobytovou 
službu a doplnění chybějící kapacity v domovech pro seniory 

Popis opatření: Domov pro seniory je sociální služba poskytovaná osobám se sníženou 
soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. V současné době tuto pobytovou službu poskytují na území 
Statutárního města Opavy 3 poskytovatelé a kapacita této služby je již 
v současné době nedostatečná. 
 
Služba domov pro seniory by měla vzniknout v návaznosti  
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na transformaci budovy Seniorcentra Opava, p.o. na ul. Rolnické 24,  
která byla postavena jako Domov – penzion pro důchodce a disponuje 
veškerým zázemím pro pobytovou službu. 
Vznik nového domova pro seniory by měl kompenzovat úbytek kapacity 
Domova Bílá Opava, p.o., neboť z důvodu rekonstrukce budov na Rybářské  
a Rooseveltově ulici dojde ke snížení kapacity o 9 uživatelů. V případě 
tohoto snížení bude nutné doplnit tuto chybějící kapacitu. 
Kapacita nově vzniklé služby by byla při otevření cca 20 uživatelů 
s výhledem maximální kapacity 50-ti uživatelů. Nárůst kapacity by v průběhu 
let závisel zejména na rychlosti uvolňování bytů v budově na ul. Rolnické 24 
a s přihlédnutím k možnostem získání finančních prostředků na provoz 
domova pro seniory.   
 
K navýšení kapacity dojde také v souvislosti s otevřením domova  
pro seniory Vila Vančurova o.p.s. v roce 2014, který bude disponovat 
celkovou kapacitou 36 míst. V budově Vila Vančurova o.p.s. bude ke konci 
roku 2013 k dispozici 20 bytových jednotek pro soběstačné klienty. Celková 
kapacita domova pro seniory by tedy měla postupně dosáhnout 50-60 míst.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- řešení nepříznivé sociální situace žadatelů o domov pro seniory  
a zkrácení doby čekání na přijetí do tohoto typu pobytového zařízení; 

- nahrazení snížené kapacity u rekonstruovaných objektů Domova Bílá 
Opava, p.o. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

Seniorcentrum Opava, p.o.: 

Zajištění financování služby, nábor kvalifikovaného personálu, nákup 
materiálového vybavení a nastavení procesů poskytování služby. Registrace 
pobytové služby Domova pro seniory – termín: 31.12.2015; 

Postupné umisťování uživatelů podle uvolňování bytů v penzionu  
do naplnění požadované minimální kapacity 20-ti uživatelů - termín: 
31.12.2016; 

Termín celé realizace této transformace je předpokládán do konce roku 
2016.  

 

Vila Vančurova o.p.s.: 

- propagační kampaň; 

- zahájení provozu sociální služby. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Investice: 24.200.000,- Kč 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, SMO, příjmy od klientů, nadace, sponzorské dary 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Seniorcentrum Opava, p.o., Vila Vančurova o.p.s. 
 

Charakter opatření:  - investiční,  vznik nové služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Kapacita: 70-80 klientů 
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3/ Oblast sociálních a souvisejících služeb 
pracovní skupiny: Osoby se zdravotním 
znevýhodněním 
 

Obsah: 
 Popis cílové skupiny pracovní skupiny Osoby se zdravotním znevýhodněním 

 Přehled účastníků na jednáních pracovní skupiny, kteří se podíleli na zpracování Komunitního 
plánu  

 SWOT analýza  

 Cíle a opatření za oblast sociálních a souvisejících služeb pracovní skupiny: Osoby se 
zdravotním znevýhodněním: 

 
3.1 Cíl: Podpora a rozvoj služeb sociální prevence, sociální péče a poradenství 
3.2. Cíl: Podpora uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce 
3.3. Cíl: Odstraňování bariér a zvyšování mobility handicapovaných osob 
3.4. Cíl: Podpora souvisejících aktivit 

 
Popis cílové skupiny pracovní skupiny Osoby se zdravotním 
znevýhodněním 
Cílovou skupinu tvoří občané se zrakovým, sluchovým, kombinovaným a tělesným postižením  
či civilizačním onemocněním, kteří žijí trvale na území města Opavy a jejichž onemocnění či postižení 
je natolik znevýhodňuje, že potřebují využít sociální a související služby.  

 

Přehled účastníků na jednáních pracovní skupiny, kteří se podíleli 
na zpracování Komunitního plánu  
 

 

 Příjmení a jméno Organizace 

1. Bartošová Helena Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých  

2. Bennková Marie Charita Opava - Chráněná dílna Vlaštovičky 

3. Češková Marie Slezský klub stomiků 

4. Danišová Veronika Slezská diakonie – poradna rané péče MATANA 

5. Hrbáčová Petra Charita Opava – Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově 

postižené ve Vlaštovičkách 

6. Illíková Marie Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 

7. Kravarová Anna Svaz tělesně postižených v ČR, Sdružení zdravotně 

postižených v ČR 

8. Křenková Lucie Charita Opava – Stacionář Mraveneček 

9. Kříbková Markéta Magistrát města Opavy, odd. sociálních služeb a komunitního 

plánování 

10. Paletová Iva Magistrát města Opavy, vedoucí odd. sociálních služeb a 

komunitního plánování 

11. Paterková Hana Klub přátel tělesně postižených dětí Opava (pod MŠ Eliška) 

12. Pirunčíková Jaroslava ELIM Opava o.p.s. 

13. Schaffartzik Tomáš Charita Opava – Chráněná technická dílna 

14. Schalková Linda KAFIRA o.p.s., manažerka pracovní skupiny 

15. Slaninová Dagmar Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s. 

16. Taťoun Stanislav Klub bechtěreviků o.s. 

17. Turečková Bohdana Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Opava 

18. Salvetová Vladimíra Středisko rané péče SPRP Ostrava 
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19. Lichtenberková Lena Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – Raná péče pro 

Moravu a Slezsko 

20. Rychtářová Milena KAFIRA o.p.s. 

 
Tabulka: Sociální služby poskytované na území SMO – Osoby se zdravotním znevýhodněním 

Sociální služba: Počet služeb celkem 

sociální poradenství celkem 3 

osobní asistence 1 

pečovatelská služba 3 

průvodcovské a předčitatelské služby 0 

podpora samostatného bydlení 1 

odlehčovací služby 0 

centrum denních služeb 0 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 

chráněné bydlení 2 

služby sociální péče celkem 8 

služby následné péče 0 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

0 

sociálně terapeutické dílny 0 

sociální rehabilitace 4 

služby sociální prevence celkem 4 

CELKEM 15 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, stav k 09. 01. 2014 
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SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 

1. Podpora města (finanční i jiná, např. 

prezentace)  

2. Dobrá komunikace, spolupráce mezi 

poskytovateli v pracovních skupinách  

3. Propagace sociálních služeb (Den 

sociálních služeb, katalog) 

4. Zvyšující se kvalita poskytovaných 

sociálních služeb 

5. Dobrá spolupráce s poskytovateli i mimo 

Opavu 

6. Dostupní dobrovolníci (existence 

organizace sdružující dobrovolníky) 

7. Široká nabídka poskytovaných sociálních 

služeb 

8. Zvyšující se odbornost poskytovatelů 

sociálních služeb 

9. Fungující organizace sdružující lidi 

s postižením 

1. Nestabilní financování sociálních služeb 

(jednoleté financování z rozpočtu obce) 

2. Chybí pracovní uplatnění osob se 

zdravotním postižením 

3. Při hodnocení projektů je 

upřednostňována kvantita před kvalitou 

(ukazatele) 

4. Chybí kapacita služeb pro osoby 

v produktivním věku s tělesným postižením 

(15 – 30 let) 

5. Chybí kapacita odlehčovacích služeb 

6. Z městské dotace není možno čerpat na 

pobytové akce organizované souvisejícími 

službami 

7. Chybí dostupné malometrážní byty 

(bezbariérové) pro osoby se zdravotním 

postižením s adekvátní podporou. 

8. Chybí střední stupeň vzdělávání pro osoby 

s tělesným postižením 

9. Špatně dostupné tlumočení pro neslyšící 

(např. chybí tlumočníci, chybí 

informovanost o možnostech tlumočení a 

komunikace) 

10. Nedostatek větších bezbariérových prostor 

pro setkávání lidí ze sdružení  

v souvisejících službách 

11. Ne všechny budovy a trasy jsou 

bezbariérové 

Příležitosti Ohrožení 

1. Možnost zavedení víceletého 

financování z rozpočtu města 

2. Možnost  čerpat finance z fondů EU  

3. Změna dotačních pravidel města 

(možnost využití dotace i na pobytové 

akce) 

4. Zlepšení webových stránek města  

(kontaktní údaje o poskytovatelích 

sociálních služeb) 

5. Realizace monitoringu sociálních služeb 

a následné zohlednění výsledků 

v hodnocení žádostí o dotaci 

1. Odliv pracovníků ze sociálních služeb 

z důvodu špatného finančního 

ohodnocení 

2. Další snížení financí ze státního rozpočtu 

3. Nereflektování výstupů z KPSS 

4. Legislativní změny (nekoncepční)  
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Cíle a opatření za oblast sociálních a souvisejících služeb pracovní 
skupiny: Osoby se zdravotním znevýhodněním 
 

Název cíle: 

3.1. Podpora a rozvoj služeb sociální prevence, sociální péče a 
poradenství 

Krátký popis cíle: Udržet stávající rozsah služeb, podpora rozvoje služeb sociální prevence, 
sociální péče a poradenství. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

3.1.1. Stabilizace služby sociální rehabilitace 
3.1.2. Podpora rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením 
a ohroženým vývojem  
3.1.3. Podpora samostatného bydlení 
3.1.4. Navýšení kapacity chráněného bydlení  
3.1.5. Stabilizace služeb odborného sociálního poradenství  
3.1.6. Stabilizace a rozvoj služby denního stacionáře  
3.1.7. Udržení a rozvoj osobní asistence  

 

Název opatření: 

3.1.1. Stabilizace služby sociální rehabilitace  

Popis opatření: V rámci ambulantní i terénní formy služby sociální rehabilitace,  
jakožto souboru specifických činností, směřovat k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením, s důrazem  
na rozvoj jejich specifických schopností a dovedností, prostřednictvím 
posilování návyků a nácviku výkonů běžných pro samostatný život a dalších 
aktivit. 
Stabilizací služby sociální rehabilitace vést k sociálnímu i pracovnímu 
začlenění zdravotně postižených osob a jejich udržení v přirozeném 
prostředí. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zkvalitnění života zdravotně postižených osob s důrazem na jejich 
samostatnost a nezávislost; 

- podpoření sociálního i pracovního začlenění osob se zdravotním 
postižením do společnosti; 

- rozvoj sociálních a pracovních dovedností zdravotně postižených 
osob, vedoucí k uplatnění se ve všech oblastech společenského 
života; 

- vyšší počet osob se zdravotním postižením, které aktivně využívají 
kompenzační pomůcky usnadňující jim běžný život, tj. užívají 
pomůcky, které skutečně odpovídají jejich handicapu a potřebám  
a které umí efektivně používat. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- poskytování služeb dle aktuální nabídky činností služby sociální 
rehabilitace uživatelům a rozvoj poskytovaných služeb; 

- podpora motivace a informovanosti osob se zdravotním postižením o 
možnostech sociální rehabilitace; 

- propagace sociální rehabilitace u osob se zdravotním postižením  
a podpora jejich motivace ke zkvalitnění života v oblasti soběstačnosti 
a větší samostatnosti, prostřednictvím využití aktivit sociální 
rehabilitace; 

- podpora aktivního využívání vhodných kompenzačních pomůcek 
usnadňujících komunikaci, samostatnost a zvládání úkonů běžného 
dne; 

- zefektivňování a finanční zpřístupňování využívání finančně 
nákladnějších kompenzačních pomůcek prostřednictvím půjčovny 
kompenzačních pomůcek a dalších opatření; 

- podpora při vyhledávání reálných pracovních příležitostí, zvyšování 
dovedností pro uplatňování na trhu práce; 

- systematicky vést cílové skupiny k využívání výpočetní techniky se 
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speciálním programovým vybavením a dalších náročných 
elektronických pomůcek, a tím přispívat k usnadnění komunikace  
a snížení informačního deficitu způsobeného zdravotním postižením; 

- podpora informovanosti široké veřejnosti (odborné i laické)  
o problémech osob se zdravotním postižením a možnostech pomoci 
prostřednictvím služby sociální rehabilitace; 

- dle individuálních možností dosahovat vytyčených cílů uživatelů 
v rámci plnění jejich individuálních plánů; 

- poskytování služby žadatelům o službu vedených v evidenci zájemců. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Udržení služby: 2.670.000 Kč / rok 
Rozvoj služby: 400.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, SMO, EU fondy, nadace, sponzorské dary a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

KAFIRA o.p.s., Charita Opava a další 

Charakter opatření:  - udržení a stabilizace stávající služby 
- rozvoj stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 57 / rok, z toho nových: 8 

 

Název opatření: 

3.1.2. Podpora rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením 
a ohroženým vývojem  

Popis opatření: Zajištění dostupnosti služby rané péče rodinám v Opavě a okolí,  
a to udržením a zkvalitněním stávajících služeb, rozšířením informovanosti  
o rané péči mezi odbornou i laickou veřejností. 
Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, 
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního 
stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte  
s ohledem na jeho specifické potřeby.  Služba je určena rodinám s dětmi  
se všemi druhy postižení, a také pro děti s ohroženým vývojem  
ze zdravotních důvodů a pro děti nedonošené. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zvýšení počtu rodin, které ranou péči využijí za dané období; 

- snížení negativního dopadu postižení na život dítěte a jeho rodiny; 

- posílení kompetencí rodiny a snížení její závislosti na sociálních 
systémech, posílení sebedůvěry rodičů při výchově a péči o dítě 
s postižením (prevence před umísťováním dětí do ústavní péče); 

- zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo 
ohroženy; 

- informovaní odborníci, kteří nabízejí rodině dítěte s postižením kromě 
své péče i navazující služby, tzn. ranou péči;  

- zkvalitnění informovanosti veřejnosti a rodin pečujících o zdravotně 
postižené dítě již od narození dítěte; 

- prevence sociálního vyloučení rodin s dítětem s postižením. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- poskytování služby rané péče v domácím prostředí klientů – podpora 
a poradenství pro rodiny s dětmi do 7 let, které mají zdravotní 
postižení nebo opožděný, nerovnoměrný či ohrožený vývoj ze 
zdravotních důvodů; 

- podpora všech členů rodiny – dítěte s postižením, rodičů, sourozenců, 
příbuzných; 

- pořádání akcí pro rodiny;  

- realizace celostátní kampaně „Týden rané péče" – s pozitivním 
dopadem na informovanost veřejnosti v Opavě; 
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- prezentace služby a depistáž uživatelů; 

- rozvíjení spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi;  

- distribuce letáků – zdravotníci, sociální pracovníci, předškolní 
zařízení, mateřská centra apod.  

 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Udržení služeb: 360.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, SMO, EU fondy, nadace, sponzorské dary a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Slezská diakonie – Poradna rané péče MATANA, Středisko rané péče 
SPRP Ostrava (zřizovatelem Společnost pro ranou péči, o. s.), Centrum pro 
dětský sluch Tamtam, o.p.s. – Raná péče pro Moravu a Slezsko a další 

Charakter opatření:  - udržení stávajících služeb 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 6 – 10 rodin / rok (tj. cca 18 – 30 osob)  
Počet osvětových akcí: 1 / rok 

 

Název opatření: 

3.1.3. Podpora samostatného bydlení  

Popis opatření: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro osoby se sníženou 
soběstačností z důvodu chronického onemocnění, duševního onemocnění 
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 
Cílem je dopomoc uživateli k zajištění bydlení, podpořit ho v oblasti chodu 
domácnosti, výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutických činnostech a pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů a osobních záležitostí natolik, aby to vedlo k osamostatnění. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- prevence bezdomovectví; 

- udržení uživatele v přirozeném prostředí. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- vyhledat vhodné byty; 

- oslovit vlastníky nemovitostí; 

- propagace služby; 

- zmapování potřeby pro podporu samostatného bydlení.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

350.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, SMO, EU fondy, příjmy od klientů, sponzorské dary, nadace a 
další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Charita Opava a další 

Charakter opatření:  - investiční, vznik služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet nových klientů: 3 

 

Název opatření: 

3.1.4. Navýšení kapacity chráněného bydlení  

Popis opatření: Chráněné bydlení je pobytová služba, která je poskytována osobám  
se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, včetně duševního, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné osoby. 
Chráněné bydlení jakožto pobytová služba vede lidi s handicapem 
k osamostatnění a integraci do běžné společnosti. Služba je poskytována 
individuálně, což uživateli umožňuje využít všech svých schopností  
a rozhodnout tak o dalším způsobu a směřování v životě. Navýšení kapacity 
chráněného bydlení pomůže handicapovaným osobám dostat se zpět do 
přirozeného prostředí.  
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Předpokládané 
dopady opatření: 

- setrvání zdravotně postižených osob ve svém  přirozeném prostředí; 

- prevence bezdomovectví; 

- podpora samostatného bydlení. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- rozšíření kapacity bytů s důrazem na jejich bezbariérovost; 

- oslovení vlastníků bytů. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Udržení služby: 4.500.000 Kč / rok 
Rozvoj služby: 1.000.000 Kč / rok 
Investice: 2.000.000 Kč 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, SMO, EU fondy, příjmy od klientů, sponzorské dary, nadace  
a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Charita Opava a další 

Charakter opatření:  - investiční, rozvoj stávající služby 
- udržení služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Nynější kapacita: 19 bytů 
Rozšíření kapacity: o 4 nové byty 

 
 

Název opatření: 

3.1.5. Stabilizace služeb odborného sociálního poradenství  

 

Popis opatření: Odborné sociální poradenství je určeno zejména zdravotně postiženým 
osobám, které důsledkem svého nepříznivého zdravotního stavu nejsou 
schopny bez pomoci řešit problematické situace ve svém životě. 
Poradenství je poskytováno ambulantně – osoba dochází, je doprovázena  
či dopravována do zařízení, které odborné sociální poradenství poskytuje. 
Poradenství je poskytováno také terénní formou, a to osobám v jejich 
přirozeném sociálním prostředí. 
Uživatelé služby mohou být také anonymní. 
Informace jsou poskytovány osobně, telefonicky i písemně a také 
prostřednictvím internetu. Osobní konzultace jsou zaměřené na řešení 
nových, tíživých a komplikovaných životních situací, pomoc v otázkách 
sociálně právní a pracovně právní problematiky, finanční a psychologické 
oblasti apod. Součástí odborného sociálního poradenství může být také 
půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením. 
Cílem je nabízet kvalitní sociální poradenství spočívající v poskytování 
informací, rad a podpory osobám z cílové skupiny, pečujícím osobám  
a osobám blízkým, které se ocitly v obtížné životní situaci. Pracovníci 
přizpůsobují komunikaci s uživateli individuálně dle jejich potřeb. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- podpora sociálního začleňování osob s různým typem zdravotního 
postižení do běžné společnosti; 

- posilování vědomostí, dovedností, osobnostního růstu a schopností 
pro lepší orientaci ve své životní situaci; 

- posílení orientace v systémech sociální podpory, sociální péče 
a sociálních služeb a tím zvýšení schopnosti řešit obtížnou sociální 
situaci; 

- posílení orientace ohledně možností studia, dalšího vzdělávání  
a pracovního začlenění osob se zdravotním postižením; 

- prevence sociálního vyloučení; 

- prostřednictvím půjčovny kompenzačních pomůcek – pomoc  
při překonávání fyzických bariér, možnost otestování správnosti volby 
výběru kompenzační pomůcky včetně podpory zvládnutí práce 
s náročnými kompenzačními pomůckami a podpory jejich efektivního 
využití; 

- zachování počtu odborných pracovníků poraden, provozní doby 
poraden a nabídky poradenských aktivit dle poptávky a potřeb cílové 
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skupiny. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- rozšíření nabídky půjčoven kompenzačních pomůcek; 

- pracovně právní poradenství - práva a povinnosti vůči ÚP, pracovně 
právní vztahy, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
aj.; 

- dluhové poradenství - rozbor aktuální nepříznivé finanční situace 
uživatele, poskytnutí informací o možných formách pomoci, 
doprovody na instituce a úřady, zprostředkování kontaktu  
na specialisty v dané oblasti; 

- poradenství v oblasti vhodného školního i mimoškolního vzdělávání; 

- psychologická pomoc - krizová intervence, včetně odborné 
diagnostiky problému uživatele služby, zajištění poradenství  
a podpory nejen samotnému uživateli, ale i jeho rodinným 
příslušníkům, v případě potřeby zprostředkování kontaktu na další 
odborníky; 

- pomoc při uplatňování práv - pomoc při vyřizování dokladů, změně 
bydlení, zajištění osobní asistence, pomoc se sepsáním odvolání proti 
rozhodnutí apod.;  

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - 
zprostředkování navazujících a dalších služeb; 

- zajištění větší informovanosti o nabídce poradenských služeb  
a možnostech konkrétní pomoci takovým způsobem, aby je mohla 
využít každá osoba z cílové skupiny, která je potřebuje, a to pomocí 
městského zpravodaje, webových stránek SMO, brožur a letáků, 
přednáškové činnosti atd. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

- udržení služeb: 960.000 Kč / rok 
- rozvoj služeb: 50.000 Kč / rok 
- pořízení kompenzačních pomůcek: 70.000 Kč/ rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, SMO, EU fondy, ÚP, nadace, sponzorské dary a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

KAFIRA o.p.s., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 
Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s., Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. – Raná péče pro Moravu a Slezsko a další 

Charakter opatření:  - udržení, stabilizace a rozvoj stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 968 / rok 
Počet akcí (semináře, besedy, přednášky atd.): 30 / rok 

 

Název opatření: 

3.1.6. Stabilizace a rozvoj služby denního stacionáře  

Popis opatření: Denní stacionář je ambulantní sociální služba pro osoby s kombinovaným 
postižením a přidruženým mentálním postižením ve věku od tří do třiceti let, 
které trvale žijí ve spádové oblasti Opavska a jejichž soběstačnost je 
z důvodu zdravotního postižení natolik snížená, že potřebují pomoc jiné 
fyzické osoby v celodenní péči o sebe. Tato sociální služba umožňuje 
uživatelům žít ve svém přirozeném prostředí a současně se účastnit 
společenského života. Denní stacionář rovněž nabízí možnost odpočinku  
a prostor k navazování a prohlubování sociálních kontaktů. Je zde usilováno 
o co možná nejvyšší individuální rozvoj a soběstačnost každého uživatele. 
Během poskytování služby je dle individuálních možností respektována vůle 
uživatelů. Cílem služby je zvyšování sebedůvěry uživatele při zvládání 
jednotlivých běžných činností a aktivit vedoucích k osobnostnímu rozvoji 
uživatele, poskytnutí prostoru pro navázání nových sociálních vazeb, 
zaktivizování uživatele k vykonávání jednotlivých činností a podpora 
komunikace. Rozvoj služby denního stacionáře umožní navýšení kapacity, 
čímž bude zajištěno vyšší pokrytí poptávky po službě.  
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Předpokládané 
dopady opatření: 

- vznik nového stacionáře s obdobnou koncepcí péče; 

- účast uživatelů na společenském životě a navázání nových sociálních 
vazeb; 

- odlehčení rodinám v péči o osobu s postižením; 

- individuální rozvoj osoby s postižením (dle osobních preferencí  
a možností); 

- pomoc při náročné životní situaci rodiny – péče o osobu 
s kombinovaným a mentálním postižením. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- optimální provoz stávajícího stacionáře (kapacitní naplněnost, 
personální zajištění, materiálně – technické vybavení, stabilní 
vyrovnané financování služby); 

- ergoterapie - nácvik sebeobsluhy, umění se zaměstnat, správné 
držení těla; 

- péče o osobní hygienu, zajištění sebeobslužných činností; 
- senzorická stimulace - podpora zrakového, sluchového, čichového  

a hmatového vnímání v tzv. senzorické místnosti, kde je vhodnými 
světelnými efekty podbarvenými příjemnou hudbou, popřípadě vůní 
rozvíjeno několik smyslů najednou; 

- bazální stimulace - aktivní zapojení vnímání uživatele prostřednictvím 
mobilizace zachovaných schopností; 

- návštěvy kulturních akcí a výletů, nakupování- nácvik nákupu 
v obchodě; 

- canisterapie; 
- podpora rozvoje řeči skrze metody alternativní komunikace. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

- provoz stávajícího stacionáře: 2.900.000 Kč / rok 

- vznik nového stacionáře: 

       - investice: cca 5 – 6.000.000 Kč 
       - provoz: cca 4.000.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

příjmy od klientů, MPSV, MSK, SMO, sponzorské dary, nadace, EU fondy  
a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Charita Opava, SMO a další 

Charakter opatření:  - udržení a rozvoj stávající služby - neinvestiční. 
- vznik nové služby – investiční a neinvestiční. 

Předpokládané 
výstupy: 

Kapacita stávajícího stacionáře: 7 klientů v provozním dni (okamžitá 
kapacita) 
Kapacita nového stacionáře: 10 klientů v provozním dni (okamžitá kapacita) 

 

Název opatření: 

3.1.7. Udržení a rozvoj osobní asistence 

Popis opatření: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, 
které osoba potřebuje.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- posílení nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením; 

- posílení vlastních schopností a dovedností, zvýšení sebevědomí osob 
se zdravotním postižením; 

- umožnění a usnadnění samostatného života, zlepšení kvality života 
osob se zdravotním postižením; 

- zlepšení dostupnosti, kvality a kapacity služby tak, aby zájemcům 
mohla být zprostředkována služba ihned po vzniku obtížné životní 
situace (nemoc, úraz); 

- podpora uživatelů služby při zapojení do společenských, zájmových, 
vzdělávacích i pracovních aktivit; 

- podpora uživatele při překonávání osamělosti, navazování 
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společenských kontaktů a realizaci jeho zájmů, přání a potřeb; 

- odlehčení pro pečující rodinné příslušníky. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- rozšířit službu osobní asistence poskytovanou v přirozeném prostředí 
tak, aby se minimalizoval počet osob potřebujících ústavní péči; 

- zvýšit informovanost a propracovat systém informování,  
a to zejména formou městského zpravodaje, webových stránek SMO, 
brožur a letáků atd. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

1.800.000 Kč / rok  

Předpokládané 
finanční zdroje: 

ÚP, MPSV, MSK, SMO, nadace a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s. a další 

Charakter opatření:  - neinvestiční, rozvoj a stabilizace stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů:  60 / rok 
Navýšit počet osobních asistentů o 4 (přepočtené roční úvazky 4,0). 

 
 

Název cíle: 

3.2. Podpora uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce 

Krátký popis cíle: Podpora a integrace osob se zdravotním postižením na trh práce. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

3.2.1. Podpora chráněného zaměstnávání  
3.2.2. Podpora začleňování osob se zdravotním postižením na trhu 
práce 

 

Název opatření: 

3.2.1. Podpora chráněného zaměstnávání  

Popis opatření: Chráněné dílny umožňují zaměstnání občanů Opavy a okolí, kteří mají 
zdravotní postižení a ztíženou nebo minimální možnost získat zaměstnání 
na otevřeném trhu práce. Řádné zaměstnání na pracovní smlouvu zde 
získají občané s tělesným a smyslovým postižením a jejich kombinacemi, 
kteří potřebují k výkonu práce průběžný výcvik a instruktáž, včetně trpělivé 
psychické podpory, pracovní asistence. Nabídka práce zahrnuje práci 
v keramické, šicí, kompletační či tkací dílně a také práci v dílně na využití 
odpadů. 
Zaměstnání lidí s postižením v chráněných dílnách přispívá k odbourávání 
sociálních bariér těchto lidí. Možnost zapojení se do pracovního procesu  
a zajištění si finančních prostředků vlastními silami spolu s možností být 
součástí kolektivu je pro tuto cílovou skupinu velmi přínosné. 
Cílem opatření v průběhu let 2014-2016 je také mimo jiné zvýšení počtu 
chráněných pracovních míst vhodných pro osoby se zdravotním postižením 
s důrazem na postižení zrakové, popř. vytvoření podmínek pro vznik nové 
chráněné dílny a rozvoj podporovaného zaměstnání.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- udržení chráněného zaměstnání jako alternativy otevřenému trhu 
práce; 

- udržení smysluplného zaměstnání (pracovní místa) pro cca 90 osob 
zdravotně postižených;  

- udržení pracovních návyků, zapojení do pracovního  
a společenského života; 

- vyšší počet osob se zdravotním postižením s důrazem na postižení 
zrakové, které naleznou pracovní uplatnění na chráněném trhu práce; 

- vytvoření podmínek pro vznik nové chráněné dílny pro osoby  
se zdravotním postižením s důrazem na postižení zrakové  
a pro rozvoj podporovaného zaměstnání. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 

- zkvalitňovaní pracovního prostředí, rozšíření pracovních  
a skladovacích prostor, podpora vytváření nových chráněných 
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termíny realizace: pracovních míst; 
- spolupráce s ÚP a SMO; 
- zajištění dostatečného množství práce nabídkou služeb a výrobků 

chráněných dílen; 
- intenzivní spolupráce s vybranými zaměstnavateli Moravskoslezského 

kraje s cílem zvýšení počtu chráněných pracovních míst; 
- analýza možností cílové skupiny osob se zdravotním postižením 

s důrazem na postižení zrakové v oblasti pracovního uplatnění, 
následné vytipování vhodných pracovních pozic, pracovní náplně  
a realizace kroků k novým možnostem chráněného  
a podporovaného zaměstnání.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Náklady:  20.000.000 Kč / rok, pro cca 100 zaměstnanců  
Investice:  3.000.000 Kč  

Předpokládané 
finanční zdroje: 

Tržby, ÚP, SMO, nadace, EU fondy a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Charita Opava, ÚP, SMO, KAFIRA o.p.s., dodavatelé práce a další 

Charakter opatření:  - neinvestiční i investiční,  
- rozvoj stávající a vznik nové služby  

Předpokládané 
výstupy: 

Udržet minimálně 90 pracovních míst pro OZP, udržet minimálně 65 úvazků 
OZP. 
Vytvoření podmínek pro vznik nové chráněné dílny a rozvoj podporovaného 
zaměstnání.  

 

Název opatření: 

3.2.2. Podpora začleňování osob se zdravotním postižením na trhu 
práce  

Popis opatření: Záměrem opatření je pomoci osobám se zdravotním postižením získat 
zaměstnání, a zlepšit postavení těchto osob na trhu práce prostřednictvím 
aktivit, směřujících ke zlepšení jejich schopností, znalostí a dovedností. 
Individuální nebo skupinová práce s osobami se zdravotním postižením  
či duševním onemocněním je zaměřená na podporu motivace, podporu 
připravenosti na vstup na trh práce (chráněný i otevřený), příp. podporu 
udržení získané práce, obnovení a získání pracovních návyků. Je zaměřena 
rovněž na spolupráci s úřady práce, oslovování zaměstnavatelů a jednání 
s nimi, s cílem změny postojů a informovanosti při zaměstnávání osob  
se zdravotním postižením.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zlepšení možností uživatelů získat a udržet vhodné zaměstnání nebo 
jinou výdělečnou činnost; 

- podpora sociálního začlenění cílové skupiny; 

- podpora uplatnění osob se zdravotním postižením na chráněném 
nebo otevřeném trhu práce; 

- prohloubení spolupráce a rozšíření zkušeností s úřadem práce; 

- vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením; 

- podpora změny postojů zaměstnavatelů k zaměstnávání osob  
se zdravotním postižením; 

- zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a zvýšení 
jejich životní úrovně a sebevědomí.  

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- diagnostika a zjišťování pracovních předpokladů zájemců o práci; 
- aktivní vyhledávání a oslovování potenciálních zaměstnavatelů osob 

se zdravotním postižením; 
- sestavování profesních prezentací a žádostí o práci; 
- úprava pracovního prostředí, pracovních podmínek (např. vybavení 

vhodnými kompenzačními pomůckami); 
- přímé vyhledávání vhodného pracovního místa a jednání  

se zaměstnavatelem; 



 

 

   

 

42  

- příprava na pohovor se zaměstnavatelem, doprovod; 
- aktivity podporující zvyšování motivace k pracovnímu zapojení  

a zkvalitňující komunikační dovednosti cílové skupiny; 
- pokračování ve spolupráci s úřady práce v souladu se strategickými 

dokumenty MSK v rámci plnění cílů a opatření při vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením či duševním 
onemocněním. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Udržení služby: 135.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, SMO, EU fondy, ÚP, nadace, sponzorské dary a další 
 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

KAFIRA o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s., ÚP a další 

Charakter opatření:  - udržení a stabilizace stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 90 / rok 

 
 

Název cíle: 

3.3. Odstraňování bariér a zvyšování mobility handicapovaných osob 

Krátký popis cíle: Odstraňování bariér omezujících osoby s handicapem, s důrazem na 
postupné  zvyšování mobility handicapovaných. 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
cíle: 

3.3.1. Rozvoj individuální bezbariérové dopravy  
3.3.2. Odstraňování bariér na veřejných prostranstvích a v budovách  

 

Název opatření: 

3.3.1. Rozvoj individuální bezbariérové dopravy  

Popis opatření: Individuální doprava je doplňková (fakultativní) služba k osobní asistenci, je 
určená pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určená také zájemcům,  
kteří se stanou imobilními krátkodobě (např. v důsledku úrazu, choroby). 
Služba je nejčastěji poptávaná k dopravě do zdravotnických zařízení, 
speciálních škol, denních stacionářů apod.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zvýšení mobility osob se zdravotním postižením, které jsou odkázány 
při dopravě na pomoc rodinných příslušníků, známých, nebo nemají 
vlastní vozidla; 

- omezení společenské izolovanosti osob se zdravotním postižením; 

- pomoc při překonávání handicapu a začlenění do společenského 
života; 

- zlepšení dostupnosti, kvality a kapacity služby. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- zvýšit informovanost lidí o možnostech využití individuální dopravy, a 
to prostřednictvím městského zpravodaje, webových stránek SMO, 
brožur a letáků atd.; 

- přímé poskytování služby individuální bezbariérová doprava. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Provozní náklady (neinvestiční) 250.000 Kč / rok 
Investiční náklady: 350.000 Kč 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, SMO, nadace a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s.  a další 

Charakter opatření:  - neinvestiční, rozvoj stávající služby 
- investiční – pořízení speciálně upraveného vozu pro přepravu osob na 
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vozíčku 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 35 / rok 
Navýšení počtu speciálně upravených vozů pro přepravu osob na invalidním 
vozíku o 1 vůz. 
Navýšení počtu osobních asistentů zajišťujících individuální bezbariérovou 
dopravu o 2 (přepočtené roční úvazky 1,5). 

 

Název opatření: 

3.3.2. Odstraňování bariér na veřejných prostranstvích a v budovách  

Popis opatření: Odstraňování bariér na veřejných prostranstvích, dále v budovách  
a prostorech určených pro poskytování sociálních služeb prostřednictvím 
svépomocných aktivit a jednání s majiteli vhodných prostor.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím 
bezbariérového zázemí poskytovatele;  

- zpřístupnění sociálních služeb v ambulantní formě pro všechny;  

- cílem jsou úpravy prostředí usnadňující zdravotně postiženým 
osobám samostatný pohyb s pozitivním dopadem na míru 
bezpečnosti a snížení rizika úrazů; 

- zmírnění negativních důsledků plynoucích ze zdravotního postižení; 

- podpora sociálního začlenění osob se zdravotním postižením  
do běžného života, posílení jejich sebedůvěry a nezávislosti; 

- informovaná společnost (odborná i laická) jako předpoklad pro větší 
empatii, citlivost a vstřícnost k potřebám osob se zdravotním 
postižením. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- intenzivní vyhledávání vhodných (cenově i uživatelsky dostupných) 
bezbariérových prostor pro poskytování sociálních služeb; 

- vyjednávání se zástupci SMO i soukromými subjekty ve věci nalezení 
bezbariérových prostor pro poskytování sociálních služeb; 

- odborné poradenství v odstraňování architektonických  
a informačních bariér; 

- dodržování vyhlášky 398/2009Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb; 

- postupně rozšiřovat okruh vybraných objektů vybavených akustickými 
hlasovými majáky a trvale sledovat funkčnost těchto zařízení;  

- vyjednávání s příslušnými orgány SMO o možnosti instalace 
elektronických označníků s hlasovým výstupem pro nevidomé  
na zastávkách MHD; 

- trvalé sledování funkčnosti povelových souprav pro nevidomé  
na vozidlech MHD; 

- informování zdravotně postižených uživatelů o možnosti užívání 
bankomatů vybavených hlasovým výstupem;  

- informování odborné i laické veřejnosti o jednotlivých druzích 
zdravotního postižení s důrazem na postižení smyslová – přednášky 
či osvětové akce. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Neinvestiční náklady: 10.000 Kč / rok 
Investice: 2.800.000 Kč (investiční náklady jsou na pořízení bezbariérových 
prostor pro poskytování soc. služeb, dále na pořízení elektronických 
zastávkových označníků aj.). Předpokladem je, že se budou hledat také jiné 
zdroje než SMO a jednat s MDPO a jinými subjekty. 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MV, MZ, MMR, MSK, SMO, EU fondy, nadace, sponzorské dary  
a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

KAFIRA o.p.s., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 
SMO, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – Raná péče pro Moravu a 
Slezsko a další 

Charakter opatření:  - udržení a rozvoj stávajících služeb 

Předpokládané 
výstupy: 

Navýšení počtu bezbariérových prostor pro poskytování sociálních služeb 
osobám se zdravotním handicapem. 
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Zlepšení podmínek pro samostatný pohyb osob s těžkým zrakovým 
postižením a zvýšení jeho bezpečnosti. 
Počet osvětových akcí (pro odbornou i laickou veřejnost): 2 / rok 

 
 

Název cíle: 

3.4.  Podpora souvisejících aktivit  

Krátký popis cíle: Podpora souvisejících aktivit, doplňujících registrované sociální služby. 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
cíle: 

3.4.1. Podpora svépomocných aktivit  

 

Název opatření: 

3.4.1.  Podpora svépomocných aktivit  

Popis opatření: Svépomocné organizace dávají občanům možnost aktivního zapojení  
do veřejného života a jsou tak zpětnou vazbou pro orgány místní 
samosprávy a státní správy. Svépomocné organizace kladou důraz  
na prosazování legislativních a organizačních opatření, osvětovou činnost 
zaměřenou na léčebnou, rehabilitační, životosprávnou, rekondiční  
a psychologickou péči o občany s jednotlivými druhy postižení, publikační 
činnost pro informaci vlastních členů i široké veřejnosti. Rekondiční pobyty 
jsou jednou z forem následné péče pro osoby se zdravotním postižením  
po jejich pobytu ve zdravotnických zařízeních (rehabilitačních ústavech, 
nemocnicích). 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- větší informovanost veřejnosti o svépomocných aktivitách pro osoby  
se zdravotním postižením; 

- udržení a rozšíření současné nabídky volnočasových aktivit pro osoby 
se zdravotním postižením - specificky pro jednotlivé druhy zdravotního 
postižení; 

- předcházení sociální izolace osob se zdravotním postižením a jejich 
začlenění do každodenního života; 

- aktivní podíl uživatelských skupin při tvorbě sociální politiky města; 

- tělesná a duševní relaxace osob se zdravotním postižením, zlepšení 
fyzické a psychické kondice osob se zdravotním postižením;   

- podpora vědomostí, dovedností, samostatnosti a sebevědomí osob  
se zdravotním postižením; 

- podpora sociálních kontaktů osob se zdravotním postižením; 

- posílení kompetencí osob se zdravotním postižením, snížení jejich 
závislosti na institucích a sociálním systému. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- informování veřejnosti (v rámci městského zpravodaje, webových 
stránek SMO a prostřednictvím informačních letáků, pořádání 
odborných seminářů atd.); 

- předávání informací a zkušeností zdravotně postižených osob; 

- pořádání rekondičních pobytů, zájezdů, kulturních akcí atd.; 

- pořádání aktivit zaměřených na nácvik životosprávných návyků 
(včetně cvičení a dietetických zásad); 

- usilování o úpravu pravidel pro poskytování grantů – navýšení 
maximální výše grantů pro svépomocné organizace; 

- pořádání společných setkání zdravotně postižených osob; 

- snaha o zajištění cenové dostupnosti poskytovaných služeb  
pro uživatele; 

- chráněné zaměstnávání aj. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Náklady na činnost svépomocných organizací: 2.294.000 Kč / rok 

Předpokládané MPSV, MZ, SMO, ÚP, nadace, sponzorské dary, příjmy od klientů, vlastní 
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finanční zdroje: zdroje a další  

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Sdružení zdravotně postižených v ČR, Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., Slezský klub stomiků 
Opava, o.s., Klub bechtěreviků o.s., Klub přátel tělesně postižených dětí 
Opava, Charita Opava, SMO a další 

Charakter opatření:  - udržení stávajících služeb 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet členů: 2 628 / rok 
Počet pobytů: 19 / rok 
Počet akcí: 110 / rok 
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4/ Oblast sociálních a souvisejících služeb 
pracovní skupiny: Osoby s duševním 
onemocněním 
 

Obsah: 
 Popis cílové skupiny pracovní skupiny Osoby s duševním onemocněním 

 Přehled účastníků na jednáních pracovní skupiny, kteří se podíleli na zpracování Komunitního 
plánu  

 SWOT analýza  

 Cíle a opatření za oblast sociálních a souvisejících služeb pracovní skupiny: Osoby 
s duševním onemocněním: 

 
4.1.  Podpora a optimalizace sociálních a souvisejících služeb pro osoby  s duševním  
        onemocněním, mentálním a kombinovaným postižením   

 

Popis cílové skupiny pracovní skupiny Osoby s duševním 
onemocněním 
Cílovou skupinu tvoří primárně osoby se zdravotním postižením s důrazem na osoby s chronickým 
duševním onemocněním, osoby s psychosociálními obtížemi a v psychosociální krizi a dále osoby  
s mentálním a kombinovaným postižením. Jedná se o osoby, jejichž onemocnění či postižení je 
znevýhodňuje do takové míry, že k udržení jejich kvality života je žádoucí zapojit odbornou péči  
a podporu sociálních, souvisejících či dalších návazných služeb zaměřených na specifika a práci  
s uvedeným typem zdravotního postižení. Věkovou strukturu tvoří lidé ve věku od 16 do 64 let. 

 

Přehled účastníků na jednáních pracovní skupiny, kteří se podíleli 
na zpracování Komunitního plánu: 
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Tabulka: Sociální služby poskytované na území SMO – oblast  Osoby s duševním 
onemocněním 

Sociální služba: Počet služeb celkem 

sociální poradenství celkem 1 

osobní asistence 1 

pečovatelská služba 0 

průvodcovské a předčitatelské služby 0 

podpora samostatného bydlení 2 

odlehčovací služby 0 

centrum denních služeb 1 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 4 

chráněné bydlení 6 

služby sociální péče celkem 14 

služby následné péče 2 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

0 

sociálně terapeutické dílny 1 

sociální rehabilitace 3 

služby sociální prevence celkem 6 

CELKEM 21 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, stav k 09. 01. 2014 
 

 Příjmení a jméno Organizace 

1. Brňáková Hana  ANIMA VIVA, o. s.  

2. Celtová Ivana Speciální pedagogické centrum Srdce 

3. Cibulková Ludmila Integra Opava o.s. 

3. Harasimová Soňa Slezská univerzita v Opavě, manažerka skupiny 

4. Havlíčková Pavlína Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ o.p.s. 

5. Janýška Antonín Marianum, p. o. 

6. Kellnerová Rumjana EKIPA Opava o.s. 

7. Kuncová Lenka Psychiatrická nemocnice v Opavě 

8. Kurtinová Radka Fokus–Opava o.s. 

9. Lichovníková Soňa Sírius, p. o. 

10. Musilová Hana Úřad práce v Opavě 

11. Paletová Iva Magistrát města Opavy, OSV, vedoucí oddělení 
sociálních služeb a komunitního  plánování 

12. Pirunčíková Jarka ELIM Opava o.p.s. 

13. Premusová Pavla ANIMA VIVA, o.s. 

14. Pytelová Michaela Integra Opava o.s. 

15. Rossmanová Beáta EKIPA Opava o.s. 

16. Slavíčková Miroslava Charita Opava – Radost – sociálně terapeutická dílna 

17. Sližová Dagmar Charita Opava – Chráněné a podporované bydlení pro 
duševně nemocné 

18. Stoklasa Lumír EKIPA Opava o.s. 

19. Turečková Bohdana Úřad práce v Opavě 

20. Víchová Kateřina Charita Opava – Chráněné a podporované bydlení pro 
duševně nemocné 

21. Valošková Květoslava Magistrát města Opavy 
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SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Kvalitní prezentace sociálních služeb 
s podporou města (Den sociálních 
služeb, katalog, články v Hlásce aj.) 

2. Kvalita a zkušenost v oblasti práce 
s cílovou skupinou  

3. Ochota spolupráce poskytovatelů 
v pracovní skupině i mino ni a 
vzájemná podpora  

4. Pravidelná finanční podpora 
sociálních služeb z rozpočtu města 
formou dotací  

5. Fungující dobrovolnické centrum  
6. Existence pobytových služeb pro lidi 

s mentálním postižením  

1. Lidé s duševním onemocněním mají 
malé  příjmy (nezaplatí si sociální službu, 
nedosáhnou na vyšší příspěvek na péči 
apod.) 

2. Chybí odlehčovací služby pro cílovou 
skupinu 

3. Chybí informace pro všechny členy 
pracovní skupiny o důvodu 
přidělení/nepřidělení dotace 

4. Chybí sociální bydlení pro lidi 
s duševním onemocněním 

5. Stále nedostatek bezbariérových prostor pro 
poskytovatele sociálních služeb 

6. Chybí služby pro osoby s duální diagnózou 
(pobytové i terénní) 

7. Chybí terénní služby pro lidi s duševním 
onemocněním (např. podpora 
samostatného bydlení) 

8. Uživatelé nejsou zapojeni do práce pracovní 
skupiny 

9. Nedostatečná možnost pracovního 
uplatnění pro cílovou skupinu (např. 
chráněné pracoviště) 

 

Příležitosti Ohrožení 

1. Zvýšení prestiže sociálních služeb 
(včetně zapojení politiků do procesu 
KPSS) 

2. Přizvat do pracovní skupiny více 
odborníků z oblasti práce s lidmi 
s duševním onemocněním  
(v souvislosti s transformací 
psychiatrické péče) 

3. Jednat s městem o doplnění pravidel 
pro zpětnou vazbu v rámci dotačního 
řízení 

4. Zapojit do práce pracovní skupiny 
zástupce uživatelů 

5. Dotace z fondů EU 
6. Široká nabídka možnosti vzdělávání 
 

1. Nejistota financování sociálních služeb 
2. Nesystémovost a nespolupráce resortů 

(zdravotní, sociální) v oblasti financování 
3. Změna politické reprezentace 

(nerespektování výstupů KP) 
4. Různorodý výklad legislativy úředníky 

různých úřadů (v každé obci jiný přístup) 
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Cíle a opatření za oblast sociálních a souvisejících služeb pracovní 
skupiny: Osoby s duševním onemocněním 
 

Název cíle: 

4.1. Podpora a optimalizace sociálních a souvisejících služeb pro 
osoby s duševním onemocněním, mentálním a kombinovaným 
postižením 

Krátký popis cíle: Cílem je zajistit místně a časově dostupný, logicky provázaný systém 
sociálních a souvisejících služeb na základě skutečných potřeb cílové 
skupiny s využitím potenciálu stávajících poskytovatelů poskytujících své 
služby v bezbariérových prostorách.  
U služeb sociálního poradenství jde o udržení stávající nabídky  
a navýšení kapacity s využitím potenciálu zavedených poskytovatelů.  
U služeb sociální péče jde o navýšení kapacity osobní asistence, 
chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení. Dále podpora vzniku 
pobytových odlehčovacích služeb. 
U služeb sociální prevence jde o podporu ambulantních a pobytových 
služeb následné péče, navýšení kapacity služeb podporujících sociální  
a pracovní začlenění cílové skupiny, předně sociální rehabilitaci a sociálně 
terapeutické dílny. Jako návazné a související služby pak pracovní 
rehabilitaci a související programy aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené 
na osoby se zdravotním postižením.  

Opatření, která 
vedou k naplnění 
cíle: 

4.1.1. Podpora služeb odborného sociálního poradenství 
4.1.2. Rozšíření osobní asistence 
4.1.3. Podpora služeb chráněného a podporovaného bydlení a navýšení 
jejich kapacity 
4.1.4. Vytvoření podmínek pro vznik pobytových odlehčovacích služeb 
4.1.5. Rozšíření služeb následné péče 
4.1.6. Rozšíření kapacity služeb sociální prevence (sociální rehabilitace 
a sociálně terapeutických dílen) 
4.1.7. Vytváření a rozvoj podmínek pro pracovní uplatnění cílové 
skupiny 
4.1.8. Zajistit bezbariérovost v zařízeních poskytujících sociální  
a související služby 
4.1.9. Podpora procesu Transformace psychiatrické péče na území 
Statutárního města Opavy 

 
 

Název opatření: 

4.1.1. Podpora služeb odborného sociálního poradenství 

Popis opatření: Odborné sociální poradenství (dále OSP) je zaměřeno a specializováno  
na cílovou skupinu osob s psychickým (chronickým duševním) 
onemocněním a osoby v krizové situaci spojené s trvajícími psychickými  
a sociálními obtížemi, sekundárně rovněž jejich rodinným příslušníkům, 
opatrovníkům a institucím, které přicházejí s touto cílovou skupinou  
do styku. Nejčastějšími problémy spojenými s životními situacemi je 
možnost bydlení, práce a pracovní rehabilitace, sociálně právní poradenství, 
řešení rodinné a finanční situace včetně řešení dluhové problematiky, 
problematika dávek, důchodů, právní způsobilosti či nemoci samotné, řešení 
vztahových problémů. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zajištění a udržení stávající nabídky odborné pomoci a podpory 
zavedenými poskytovateli OSP k včasnému řešení nepříznivé sociální 
situace osob s psychickým (chronickým duševním) onemocněním a 
lidem v krizové situaci spojené s přetrvávajícími psychickými a 
sociálními obtížemi; 

- možnost využití služby ověřeného poskytovatele v dobře časově  
i místně dostupném, bezpečném a bezbariérovém prostředí 
s minimalizací rizika stigmatizace osob požadujících odborné sociální 
poradenství pro řešení své nepříznivé sociální situace jako důsledku 
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chronického duševního onemocnění, dlouhodobých psychických 
potíží či psychosociální krize; 

- rozšíření možností uspokojení potřeb klientů při obhajobě jejich práv a 
oprávněných zájmů při jednáních s úřady a veřejnými institucemi 
dostatečným personálním zajištěním služby (terénní pracovník)  
a navýšením kapacity stávající zavedené služby; 

- osvěta a informovanost nejen cílové skupiny samotné, ale rovněž 
veřejnosti, odborných pracovníků, úředníků a spolupracujících 
pomáhajících profesí. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- navýšení personálního zajištění stávající služby s cílem navýšení 
kapacity a zlepšení kvality poskytované služby (1 pracovník 
s úvazkem 0,5)  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

622.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, SMO, nadace, ÚP, sponzorské dary 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

ANIMA VIVA o.s. 

Charakter opatření:  - neinvestiční- podpora udržitelnosti a optimálního zajištění služby, 
navýšení kapacity služby s ohledem na vývoj a potřeby cílové skupiny  

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů (smluv o poskytnutí služby): 130 / rok 
Počet nových a inovovaných produktů (programů)/rok: 1 

 
 

Název opatření: 

4.1.2. Rozšíření osobní asistence 

Popis opatření: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění  
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob  
a při činnostech, které osoba potřebuje.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- posílení nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením; 

- posílení jejich vlastních schopností a dovedností, zvýšení 
sebevědomí, zlepšení kvality života; 

- zlepšení dostupnosti, kvality a kapacity služby tak, aby zájemcům 
mohla být zřízena ihned po vzniku obtížné životní situace (nemoc, 
úraz); 

- podpora uživatelů služby při zapojení do společenských, zájmových, 
vzdělávacích i pracovních aktivit; 

- podpora uživatele při překonávání osamělosti, navazování 
společenských kontaktů a realizaci jeho zájmů, přání a potřeb; 

- odlehčení pro pečující rodinné příslušníky. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- rozšíření služby osobní asistence poskytované v přirozeném prostředí 
tak, aby se minimalizoval počet osob, které potřebují ústavní péči; 

- zvýšení informovanosti a propracování systému informování,  
a to zejména prostřednictvím městského zpravodaje, webových 
stránek SMO, brožur a letáků atd. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

750.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

ÚP, MPSV, MSK, SMO, nadace a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s. 

Charakter opatření:  - neinvestiční, rozvoj stávající služby 
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Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 25 / rok 

 

Název opatření: 

4.1.3. Podpora služeb chráněného a podporovaného bydlení a 
navýšení jejich kapacity 

Popis opatření: Chráněné bydlení je služba pobytová, poskytována na dobu určitou, 
tréninkovou formou.  
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná ve vlastních 
bytech uživatelů. Obě služby se vzájemně doplňují. 
Smyslem je zlepšit kvalitu života uživatelů, není-li to možné, alespoň 
stabilizovat jejich situaci a zabránit jejímu zhoršování, řešením nepříznivé 
životní situace.  
Služby preferují individuální přístup k potřebám klientů. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- prevence bezdomovectví a sociálně patologických jevů z důvodu 
psychického onemocnění; 

- začlenění klienta do běžné společnosti; 

- udržení klienta v přirozeném prostředí, mimo ústavní zařízení; 

- prevence sociálního vyloučení z důvodu chronického duševního 
onemocnění; 

- zvýšení kvality života duševně nemocných lidí; 

- udržení zdraví s omezením počtu hospitalizací v psychiatrické 
nemocnici, podpora procesu zotavení. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- udržení stávajících kapacit s možností navýšení kapacity chráněného 
bydlení i podpory samostatného bydlení; 

- rekonstrukcí stávajících prostor možnost navýšení kapacity 
chráněného bydlení až o 5 míst; 

- navýšení počtu terénních pracovníků o 2 plné úvazky z důvodu 
plánovaného navýšení počtu klientů (Fokus Opava, o.s.); 

- navýšení počtu sociálních pracovníků o 2 plné úvazky z důvodu 
akutního nedostatku odborného personálu v organizaci (o.s. Integra 
Opava). 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Udržení služeb: 5.300.000 Kč / rok 
Rozvoj služeb: 1.000.000 Kč / rok 
Investice: 1.000.000 Kč – rekonstrukce půdních prostor v objektu  
na ul. Komenského (Charita Opava) 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

Na udržení a rozvoj služeb: MPSV, MSK, SMO, příjmy od klientů, EU fondy, 
nadace, sponzorské dary 
Na investice: ESF, vlastní zdroje 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Charita Opava, Fokus-Opava o.s., Ekipa o.s., Integra Opava o.s. 

Charakter opatření:  - udržení a rozvoj stávajících služeb, zlepšit dopady služeb  
na uživatele zvýšením počtu pracovníků 

- investiční - rekonstrukce 

Předpokládané 
výstupy: 

Kapacita chráněného bydlení: 67 lůžek, z toho 5 nových 
Kapacita podporovaného bydlení: 10 lůžek 

 

Název opatření: 

4.1.4. Vytvoření podmínek pro vznik pobytových odlehčovacích služeb 

Popis opatření: Odlehčovací služby patří mezi služby s finanční spoluúčastí klienta,  
které pomáhají překonat krátkodobou nebo náhle vzniklou nepříznivou 
situaci v rodinách, které pečují o své blízké, jejichž postižení vyžaduje 
celodenní péči.  
Na území SMO je dlouhodobě registrována poptávka po odlehčovacích 
službách, které by umožnily rodičům a pečovatelům o osoby s mentálním  
a kombinovaným postižením či osoby s chronickým duševním onemocněním 
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zajistit přechodné nebo krátkodobé pobyty jejich blízkých v uvedeném typu 
zařízení. Mezi opodstatněné důvody patří např. onemocnění či hospitalizace 
pečující osoby, čerpání dovolené na zotavenou či jiná mimořádná situace 
v rodině.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- umožnit rodičům a pečovatelům (občanům SMO) zajistit odpovídající 
péči o jejich blízké v mimořádných rodinných situacích  
na přechodnou dobu; 

- zlepšit schopnost adaptace cílové skupiny v případě, že v dospělosti 
budou nuceny využívat ústavní péči (pečující osoby zemřou, osoba si 
nebude schopna sama řídit a organizovat službu). 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- zjistit počet zájemců o službu; 

- jednání s poskytovateli sociálních služeb o možnosti zřídit odlehčovací 
pobytovou službu; 

- zjištění podmínek za jakých jsou organizace schopny pobytovou 
odlehčovací službu poskytovat včetně finančních nákladů; 

- počet míst pro poskytování odlehčovací pobytové služby; 

- ověřit poptávku po službě rovněž v pracovní skupině Osoby  
se zdravotním znevýhodněním a Senioři; 

- stanovení kapacity a výše finanční spoluúčasti SMO pro zajištění 
optimální nabídky tohoto typu služby pro občany SMO na základě 
zjištěných skutečností;  

- stanovení strategie a opatření k zajištění podmínek pro vznik 
pobytových odlehčovacích služeb a terénních odlehčovacích služeb. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Část finančních nákladů je zahrnuto v opatření 2.2.2., další náklady nelze 
přesně vyčíslit 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

Příjmy od klientů, SMO, MPSV, MSK 
 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Sírius p.o., Vila Vančurova o.p.s., případně další nový poskytovatel 

Charakter opatření:  - vznik nové služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet jednání s poskytovateli: 4 / rok  
Počet vytvořených strategií: 1 

 

Název opatření: 

4.1.5. Rozšíření služeb následné péče 

Popis opatření: V současné době jsou služby následné péče poskytovány ambulantní  
a pobytovou formou. Klientům propuštěným z ústavní léčby a klientům 
vedených v ambulantní psychiatrické péči je třeba pomoci zajistit základní 
potřeby. Služby následné péče jsou založeny na individuální podpoře klienta 
v přirozeném prostředí s využitím vlastních zdrojů a schopností klienta. 
Jedná se o podporu integrace, nezávislosti (získání, obnovení či posílení 
samostatnosti klienta – nácviky konkrétních dovedností), a tím zamezení 
návratu nemoci, zhoršení funkčních schopností a zamezení případného 
sociálního vyloučení klienta. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- porozumění nemoci a situaci s následným zlepšením spolupráce 
s ambulantní psychiatrickou péčí; 

- umožnit lidem s chronickým psychickým onemocněním žít v běžných 
podmínkách s minimální individuální mírou podpory – podpora 
integrace; 

- odstraňování znevýhodnění cílové skupiny plynoucí z jejich 
onemocnění a tíživé sociální situace – vyrovnávání příležitostí; 

- zajištění základních životních potřeb (finance, bydlení, poradenství  
a podpora v případě náročných a stresových situací); 

- prevence bezdomovectví a prevence zneužití cílové skupiny jako 
obětí trestných činů;  
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- omezení rizika návratu a progrese nemoci; 

- snížení počtu hospitalizací; 

- zamezení sociálního vyloučení cílové skupiny. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané. 
termíny realizace: 

- rozvoj stávající služby následné péče směrem k využití stávajících 
kapacit (rekultivace pozemku); 

- zahájení pěstování bylin a chovu slepic jako aktivizace;  
- provedení rekonstrukce půdních prostor objektu a vytvoření 2 nových 

bytových jednotek a společné místnosti; 
- zvýšení počtu pracovníků (sociální pracovník, pracovník v sociálních 

službách - 2 úvazky). 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Udržení a rozvoj stávajících služeb: 2.650.000 Kč / rok. 

Investice: 1.200.000 Kč – rekonstrukce půdních prostor v objektu na ul. 
Přerovecká (Charita Opava). 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

Na udržení a rozvoj služeb: MPSV, MSK, SMO, příjem od klientů, EU fondy, 
nadace, sponzorské dary 
Na investice: Nadace partnerství-Švýcarské fondy 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Charita Opava, Fokus-Opava o.s. 

Charakter opatření:  - investiční – rozšíření stávající služby 
- neinvestiční – udržení a rozvoj  stávajících služeb 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů v ambulantní službě: min. 60 / rok 
Počet klientů v pobytové službě: min. 10 / rok  
2 nové bytové jednotky pobytové služby následné péče (2016) 
Rekultivace pozemku, pěstování bylin a chovu slepic v rámci rehabilitace 
(2015) 

 
 

Název opatření: 

4.1.6. Rozšíření kapacity služeb sociální rehabilitace a sociálně 
terapeutické dílny 

Popis opatření: Sociálně terapeutická dílna poskytuje ambulantní služby osobám  
se sníženou soběstačností dané cílové skupiny, která se potýká s obtížemi 
se sebeuplatněním na otevřeném nebo chráněném trhu práce.  
Smyslem sociální rehabilitace je v co nejširší míře začlenit klienta zpět  
do jeho přirozených podmínek a snížit riziko sociálního vyloučení. Naučit jej 
trvale žít s jeho zdravotním omezením, obnovit sociální vztah, praktické 
schopnosti a dovednosti, které jsou narušeny. Překonávat nepříznivé 
dopady zdravotního omezení. Imobilním osobám, které jsou odkázány  
na invalidní vozík a potřebují asistenci další osoby umožnit využívat aktivity 
služby terénní formou – v jejich přirozeném prostředí. 
Zároveň je důležité zvýšit povědomí rodičů a pečovatelů o možnostech/ 
nabídce poskytovatelů uvedených služeb a smyslu podpory těchto služeb.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- uspokojení potřeb stávajících uživatelů uvedených služeb udržením 
stávající kapacity a provozní doby zařízení zavedených služeb 
sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace (ambulantní  
a terénní forma poskytování služby); 

- uspokojení zájemců o službu, kterým nemohla být služba poskytnuta 
z kapacitních důvodů rozšířením ambulantní a terénní formy sociální 
rehabilitace jako návazné služby pro potenciální uživatele z Mariana 
p.o., absolventy speciálních škol a dvouleté praktické školy;  

- umožnění využití aktivit sociální rehabilitace osobám dané cílové 
skupiny s omezenou mobilitou rekonstrukcí nebytových prostor 
s bezbariérovým přístupem do zařízení poskytujících tuto sociální 
službu; 

- aktivní využití nabídky služeb pro vymezenou cílovou skupinu 
k posílení sociability (posílení komunikačních dovedností atd.), 
podpora integrace (umožnění navázání společenských kontaktů  
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a udržení uživatelů v běžném životě společnosti), podpora 
nezávislosti, získání, obnovení či posílení samostatnosti klienta;  

- podpora klienta během jeho kontaktu s vnějším světem.  

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- udržení stávající kapacity služeb sociálně terapeutická dílna  
a sociální rehabilitace; 

- rekonstrukce prostor pro zajištění bezbariérového provozu služeb 
sociální prevence a zachování provozu služeb po dobu rekonstrukce 
– termín: 2014-2016; 

- rozšíření kapacity sociální rehabilitace v rámci rekonstruovaných  
a bezbariérových prostor - termín: 12/2016; 

- kurz sociálních dovedností, kurzy Sociálních počtů, Sociálního učení a 
Globálního čtení pro osoby s mentálním postižením. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Udržení: 8.080.000 Kč / rok. 

Rozvoj: 350.000 Kč / rok. 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, SMO, EU fondy, sponzorské dary, nadace a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři 
k zajištění opatření: 

ANIMA VIVA o.s., Fokus-Opava o.s., Charita Opava, SMO a další 

Charakter opatření:  - investiční: rekonstrukce či oprava nebytových prostor v majetku SMO 
- neinvestiční: udržení a rozšíření kapacity stávajících služeb 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 359 / rok 

 

Název opatření: 

4.1.7. Vytváření a rozvoj podmínek pro pracovní uplatnění cílové 
skupiny 

Popis opatření: Opatření se zabývá pracovním uplatněním cílové skupiny. Jedná se  
o návazné služby na služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutické 
dílny. Jedná se o programy pracovní rehabilitace a další nástroje aktivní 
politiky zaměstnanosti zajišťované NNO na území SMO. Opatření má vést 
k udržení stávajícího stavu a rozvoji podmínek pro další zaměstnávání 
vymezené cílové skupiny.  
Hlavním záměrem by měla být možnost uplatnit si pracovní dovednosti 
získané v sociální rehabilitaci. Cílem je podpora a integrace osob  
se zdravotním postižením, duševním onemocněním do pracovního procesu.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zajištění podmínek a nejen finanční podpory NNO pro realizaci 
účelných a přínosných programů a projektů v oblasti zaměstnávání 
cílové skupiny; 

- dostat do povědomí potencionálních zaměstnavatelů a veřejnosti,  
že i osoby se zdravotním postižením mohou pracovat. Zvýšení 
sebevědomí klientů, navazování dalších sociálních vztahů; 

- obnova narušených pracovních schopností a osvojení si konkrétních 
pracovních postupů; 

- pomoc při získání či doplnění kvalifikace a vzdělání;  

- vyrovnávání příležitostí pro cílovou skupinu; 

- zlepšení sociální role klienta ve společnosti; 

- podpora cílové skupiny na chráněném trhu práce; 

- poskytování přípravy k práci ve spolupráci s ÚP na základě zákona o 
zaměstnanosti; 

- stabilizace finanční situace klienta vlastním přičiněním. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- udržení stávajících pracovních míst; 

- oslovovat potencionální zaměstnavatele; 

- pracovní asistence přímo na pracovišti; 

- podporované zaměstnávání cílové skupiny navazující na projekty 
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realizované v předcházejícím období;  

- zaměstnávání NNO více než 50% cílové skupiny. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

3.082.000 Kč / rok – Fokus-Opava a ANIMA VIVA o.s. (bez chráněných 
dílen Charity Opava) 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, ÚP, MSK, SMO, nadace, EU Fondy 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

ANIMA VIVA o.s., Fokus-Opava o.s. 

Charakter opatření:  - udržení a rozvoj 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet chráněných míst – 45 / rok 

 
 

Název opatření: 

4.1.8. Zajistit bezbariérovost v zařízeních poskytujících sociální a 
související služby 

Popis opatření: Opatření povede k postupnému zajištění bezbariérovosti daných služeb  
v objektech, které jsou v majetku SMO, případně vyhlášením účelově 
určeného programu pro poskytovatele s cílem pořízení či výpůjčky 
příslušného technického zařízení umožňující bezbariérový přístup 
v budovách jiných vlastníků.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- systémové a komplexní řešení bezbariérovosti v zařízeních sociálních 
služeb; 

- zlepšení dostupnosti stávajících sociálních služeb rovněž imobilním 
osobám definovaných cílových skupin; 

- zlepšení kvality poskytovaných služeb zajištěním odpovídajících 
technických podmínek v objektech v majetku města; 

- zajištění bezbariérovosti služeb poskytovatelů v zařízeních,  
která jsou ve vlastnictví jiných subjektů. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- zjištění stávajícího stavu a posouzení možností optimálního řešení 
bezbariérovosti v zařízeních sociálních služeb, která se nacházejí 
v objektech v majetku města; 

- zjištění stávajícího stavu a posouzení možností optimálního řešení 
bezbariérovosti v zařízeních sociálních služeb, která se nacházejí 
v objektech jiných vlastníků; 

- projednání v koordinační skupině KP a zpracování podkladů  
pro řešení této problematiky (vedení města, Komise rady SMO  
pro komunitní plán, RMO, ZMO, spolupráce s agendou ZDRAVÉ 
MĚSTO); 

- zapracování do plánovaného rozpočtu na rok 2015-2017; 
- realizace investičních akcí bezbariérovosti v zařízeních majetku 

města; 
- vyhlášení programu na podporu řešení bezbariérovosti zařízení 

sociálních služeb v objektech jiných vlastníků. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Dle zpracované projektové dokumentace 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

Nadace, EU fondy, stavební firmy, MZ, MPSV, MMR, MSK, SMO 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

ANIMA VIVA o.s., Fokus-Opava o.s., Charita Opava, SMO a další NNO 

Charakter opatření:  - investiční, zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných na území 
SMO 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet zařízení sociálních služeb v objektech v majetku SMO či jiných 
vlastníků s bezbariérovým přístupem: 1 / rok (celkem 3) 
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Název opatření: 

4.1.9. Podpora procesu transformace psychiatrické péče na území 
Statutárního města Opavy 

Popis opatření: Proces transformace psychiatrické péče (ústavní péče) klade důraz  
na individuální přístup k pacientovi v jeho přirozeném prostředí. Aktivity 
procesu vycházejí z provázání spolupráce odborníků pomáhajících profesí 
ve zdravotní a sociální sféře. Nabízí se tak využití potenciálu zavedených 
poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním 
onemocněním na území SMO. Transformační proces zasáhne nejen 
zdravotní péči, ale rovněž ovlivní strukturu, systém a kapacitu stávajících 
sociálních a souvisejících služeb pro danou cílovou skupinu. Proto je 
důležité navázat aktivní komunikaci s Psychiatrickou nemocnicí v Opavě  
a dalšími strategickými partnery včetně veřejných institucí, která povede 
k vzniku funkčního a ekonomicky efektivního systému psychiatrické péče 
postaveného na propojení zdravotní a sociální sféry s cílem zajistit potřebné 
zdravotní, rehabilitační a sociální služby pro osoby s chronickým duševním 
onemocněním. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- navázání partnerství a spolupráce mezi Psychiatrickou nemocnicí 
Opava a poskytovateli sociálních a souvisejících služeb na území 
SMO s využitím PS KP; 

- realizace partnerských pilotních projektů v rámci procesu 
transformace s využitím grantových schémat EHP a Norských fondů, 
zejména grantových schémat CZ 11 (Iniciativy v oblasti veřejného 
zdraví) a CZ 03 (Program pro NNO); 

- vznik provázaného a ekonomicky udržitelného systému služeb 
zdravotní a sociální péče pro osoby s chronickým duševním 
onemocněním; 

- změna systému psychiatrické péče s důrazem na omezení délky, 
potřeby a četnosti hospitalizace; 

- rozvoj komunitní péče a terénních služeb s důrazem na individuální 
potřeby klienta a jeho setrvání v přirozeném prostředí; 

- destigmatizace osob s chronickým duševním onemocněním 
prostřednictvím cílené propagace procesu transformace a jeho 
smyslu. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- navázání spolupráce prostřednictvím pravidelných tématicky 
zaměřených setkání (v Psychiatrické nemocnici Opava,  
na jednáních pracovních skupin KP, kulaté stoly se SMO, MSK,  atp.); 

- navázání partnerských vztahů s cílem propojení zdravotní a sociální 
péče o osoby s chronickým duševním onemocněním; 

- podání projektových žádostí do relevantních grantových výzev  
či aktuálních dotačních programů na základě výstupů ze společných 
jednání; 

- realizace pilotních projektů v rámci procesu transformace; 
- propagace a informační kampaně např. v rámci Týdne duševního 

zdraví, Dne sociálních a souvisejících služeb, festivalů v areálu 
Psychiatrické nemocnice Opava atp. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

25.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MSK, SMO 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Členové pracovní skupiny Osoby s duševním onemocněním, Psychiatrická 
nemocnice v Opavě, psychiatrické a psychologické ambulance na území 
SMO, MMO odbor sociálních věcí, Krajský úřad MSK odbor sociálních věcí, 
odbor zdravotnictví… 

Charakter opatření:  - neinvestiční, vznik / rozvoj s využitím stávajícího systému  služeb 

Předpokládané Počet jednání : 4 / rok 
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výstupy: Počet zapojených subjektů: 8 
Počet realizovaných programů: 3 (multidisciplinární tým, centrum duševního 
zdraví, krizový tým) 
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5/ Oblast sociálních a souvisejících služeb 
pracovní skupiny: Osoby se 
sociokulturním znevýhodněním 
 

Obsah: 
 Popis cílové skupiny pracovní skupiny Osoby se sociokulturním znevýhodněním 

 Přehled účastníků na jednáních pracovní skupiny, kteří se podíleli na zpracování Komunitního 
plánu  

 SWOT analýza  

 Cíle a opatření za oblast sociálních a souvisejících služeb pracovní skupiny: Osoby se 
sociokulturním znevýhodněním: 

 
5.1. Cíl: Podpora poradenství, služeb SAS a síťování organizací 
5.2. Cíl: Podpora vzdělávání  
5.3. Cíl: Podpora bydlení 
5.4. Cíl: Podpora uplatnitelnosti na trhu práce 
5.5. Cíl: Prevence rizikových projevů chování 

 

Popis cílové skupiny pracovní skupiny Osoby se sociokulturním 
znevýhodněním 
Cílovou skupinu tvoří: 

- jednotlivci, rodiny, děti a mládež žijící v prostředí lokalit ohrožených sociálním vyloučením; 
- jsou znevýhodnění z důvodů příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či specifickému 

sociálnímu prostředí, ve kterém žijí;  
- jsou ohroženi rizikovými projevy chování;  
- jsou ohroženi z důvodů dlouhodobé nezaměstnanosti, nevyhovujících bytových podmínek,  

či jsou ohroženi mírou své zadluženosti a neschopnosti své dluhy splácet; 
- děti a mládež žijící v prostředí, ve kterém nejsou dlouhodobě a dostatečně podporováni  

v oblasti vzdělávání či přípravě ke vzdělávání. 
 

Přehled účastníků na jednáních pracovní skupiny, kteří se podíleli 
na zpracování Komunitního plánu: 
 

 Příjmení a jméno Organizace 

1. Bezecná Vlasta DŽIVIPEN o.p.s. 

2. Cihlářová Martina EUROTOPIA Opava o.p.s. 

3. Kroheová Hana Fond ohrožených dětí 

4. Lévay Julius DŽIVIPEN o.p.s. 

5. Lévay Marek DŽIVIPEN o.p.s. 

6. Lévay Martin Magistrát města Opavy, terénní pracovník 

7.  Menšíková Tillová Regina OPEN HOUSE o.p.s. 

8. Orlíková Alena ZŠ Dvořákovy sady, Opava 

9. Paletová Iva Magistrát města Opavy, OSV, vedoucí oddělení 
sociálních služeb a komunitního plánování 

10. Paluzga Zdeněk Policie České republiky 

11. Peterková Alena ELIM Opava o.p.s. 

12. Sobková Hana EUROTOPIA Opava o. p. s., manažerka pracovní 
skupiny 

13. Stanjurová Lucie Centrum inkluze o.p.s. 
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Tabulka: Sociální služby poskytované na území SMO – oblast Osoby se sociokulturním 
znevýhodněním 

Sociální služba: Počet služeb celkem 

sociální poradenství celkem 2 

azylové domy 2 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 

noclehárny 2 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 

terénní programy 2 

služby sociální prevence celkem 12 

CELKEM 14 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, stav k 09.01.2014 

 
SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 

1. Poskytovatelé pro cílovou skupinu 
jsou schopni si zajistit finance z více 
zdrojů (nejen z MPSV, SMO) 

2. Otevřenost ke spolupráci s ostatními 
subjekty (s odbornou veřejností – 
např. ředitelé SŠ, preventisté 
kriminality) 

3. Akceschopnost pracovní skupiny při 
řešení aktuálního problému 

4. Odbornost a zájem o zvyšování 
kvalifikace poskytovatelů 

5. Spolupráce s odbory magistrátu (např. 
odbor školství, odbor sociálních věcí, 
odbor majetku) 

6. Spolupráce se školami 
 

1. Návrhy na řešení problémů nejsou 
realizovány ať už z důvodu, že pracovní 
skupina návrh nedotáhne do konce nebo 
město není realizaci nakloněno 

2. Nedostatečná kapacita bezplatného 
právního poradenství 

3. Chybí sociální bydlení (nízko-nákladové) 
4. Nedostatečná kapacita dluhového poradenství  
5. Sociální služby v oblasti naší cílové skupiny 

jsou minimálně financovány ze strany města  
6. Chybí krizové bydlení pro cílovou skupinu 

v případě náhlé ztráty bydlení 
7. Chybí potravinová výpomoc v akutních 

případech 
 

Příležitosti Ohrožení 

1. Finance z fondů EU a jiných zdrojů  
2. Finance z rozpočtu kraje (nový dotační 

titul zaměřený na menšiny) 
3. V souvislosti s novelou zákona o 

SPOD možnost užší spolupráce a tlak 
na posílení financování sociálních 
služeb v této oblasti (např. SAS) 

4. Využití práce asistentů prevence 
kriminality při městské policii 

5. Možnost využít bezplatné vzdělávání 
(financováno z projektu) 

6. Vzájemná ochota pracovních skupin a 
vedení města setkávat se 

 

1. Nebudou finance na provoz sociálních 
služeb 

2. Prohlubování problémů cílové skupiny 
v souvislosti s ekonomickou krizí (např. 
chudoba, bydlení, nezaměstnanost) 

3. Nejistota, jak bude probíhat financování 
sociálních služeb po převedení financí z MPSV 
na kraje 
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Cíle a opatření za oblast sociálních a souvisejících služeb pro 
cílovou skupinu: osoby se sociokulturním znevýhodněním 
 

Název cíle: 

5.1. Podpora poradenství, služeb SAS a síťování organizací 

Krátký popis cíle: Cílem je zmírnění příčin ohrožení klientů. Pomoc a podpora ve formě 
odborného poradenství a sociálně aktivizačních služeb směřuje k zachování 
rodinných vztahů a k sociálnímu začlenění cílové skupiny a to za přispění 
prohloubení spolupráce a síťování organizací. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

5.1.1. Podpora sociálního poradenství, včetně dluhového poradenství  
a posílení bezplatného právního poradenství  
5.1.2. Podpora služeb SAS 
5.1.3. Podpora síťování organizací 

 

Název opatření: 

5.1.1. Podpora sociálního poradenství, včetně dluhového poradenství a 
posílení bezplatného právního poradenství  

Popis opatření: Záměrem je prostřednictvím komplexního poradenství, včetně bezplatného 
právního poradenství a poradenství proti zadluženosti pomoci klientům 
ohroženým sociálním vyloučením vymanit se z pasti chudoby, zvýšit jejich 
právní a sociální povědomí, finanční gramotnost, podpořit je v případech 
diskriminace a pomoci jim účinně a komplexně v řešení jejich sociálních 
problémů. 
Podle aktuálních potřeb realizovat aktivity v oblasti vzdělávání a tvorby 
návrhů preventivních opatření. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zvýšení právního a sociálního povědomí klientů a zlepšení jejich 
informovanosti v uzavírání smluvních vztahů; 

- klienti budou mít zajištěnu pomoc při oddlužení při splnění podmínek 
insolvenčního řízení; 

- zvýšení informovanosti klientů v problematice peněžitých závazků  
a důsledků jejich (ne)plnění; 

- zajištění ochrany před nečinností orgánů veřejné správy; 

- snížení rizika sociálního vyloučení; 

- získání podpory v obtížné životní situaci; 

- snížení výskytu konfliktů se zákonem ze strany cílové skupiny; 

- zvýšení finanční gramotnosti cílové skupiny včetně posílení 
kompetencí žáků/studentů v této oblasti.  

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- podpora klientů, kteří mohou být z různých důvodů diskriminováni, při 
prosazování svých práv v oblasti zaměstnanosti, přístupu   
ke službám, ochrany svých osobních údajů, ochrany  
před diskriminací při výkonu státní správy a v oblasti vzdělávání; 

- poskytování služeb bezplatného právníka – navýšení kapacity  
poradny EUROTOPIA Opava o.p.s.; 

- poradenství v oblasti exekucí, insolvenčního řízení; 
- realizace preventivních programů zaměřených na finanční gramotnost 

na ZŠ a SŠ (především SOŠ); 

- poradenství rodinám v oblasti finanční gramotnosti a pomoc 
s hospodařením domácnosti; 

- semináře k finanční gramotnosti (vysvětlování nebezpečnosti půjček 
s vysokým úrokem, plány hospodaření, vedení obyvatel k placení 
závazků, jednání s věřiteli…); 

- poskytování dluhového poradenství. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

512.900 Kč / rok 

Předpokládané MPSV, SMO, MSK, MŠMT, Úřad vlády, nadace, EU fondy, finance  
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finanční zdroje: od zřizovatele FOD 
 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

EUROTOPIA Opava o.p.s., Centrum inkluze o.p.s., FOD Opava, DŽIVIPEN 
o.p.s.  

Charakter opatření:  - neinvestiční, vznik právního poradenství (Centrum inkluze o.p.s. – 8 
hodin měsíčně), rozšíření právního poradenství (EUROTOPIA Opava 
o.p.s. – o 8 hodin měsíčně) 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 146 / rok 
Počet seminářů k finanční gramotnosti: 5 / rok  
Počet preventivních programů na školách: 10 / rok  

 

Název opatření: 

5.1.2. Podpora služeb SAS 

Popis opatření: Opatření směřuje k poskytování pomoci a podpory rodinám s dětmi 
zaměřené na zachování rodinných vztahů s důrazem na to, aby děti mohly 
vyrůstat v optimálním a přirozeném rodinném prostředí. 
Jde o podporu rodin s dětmi, jejichž příznivý vývoj je ohrožen v důsledku 
dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, při upevňování vztahů v rodině 
a zvyšování rodičovských dovedností zejména v oblasti vzdělávání dětí.  
Záměrem je dále rozvíjet multidisciplinární spolupráci s OSPOD s důrazem 
na sanaci rodin. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- stabilizace rodin s dětmi v krizových situacích; 

- zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí; 

- zlepšení školní úspěšnosti dětí, včetně předškolní péče a zapojení 
rodiny do vzdělávání;  

- upevnění a rozvoj sociálních dovedností rodiny; 

- získání podpory v obtížné životní situaci; 

- rozvoj multidisciplinární spolupráce (OSPOD, NNO a dalších 
subjektů), sanace rodin ve spolupráci s OSPOD; 

- podpora výchovy dítěte v biologické rodině a snížení či eliminace 
situací ohrožujících vývoj dítěte; 

- podpora informovanosti rodinám o možnostech pomoci finanční, 
hmotné, sociální nebo psychologické; 

- zajištění podmínek pro přiměřené bydlení a podpora při hledání  
a udržení zaměstnání. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- poskytování služby terénní i ambulantní formou; 

- poradenství rodinám v oblasti výchovy a vzdělávání dětí; 

- nácvik jednání v problémových situacích (jednání na úřadech, 
s různými organizacemi a institucemi, jednání se školou a školskými 
zařízeními) a doprovody na úřady či instituce; 

- zajištění potravinové pomoci potřebným klientům prostřednictvím 
potravinové banky; 

- sanace rodin
1
; 

- podpora při vedení domácnosti a hospodaření s financemi; 

- podpora a pomoc rodinám v krizových situacích, zejména umístění 
dítěte mimo rodinu, podpora v osobní péči o dítě a jeho výchovu,  
při obtížích s bydlením; 

- multidisciplinární spolupráce se zainteresovanými subjekty, zejména 
pak s orgány OSPOD, soudy, školami a ostatními subjekty v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

740.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, SMO, MSK, MŠMT, EU fondy, nadace, Úřad vlády ČR, finance  
od zřizovatele FOD 
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Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

FOD Opava, EUROTOPIA Opava o.p.s., ELIM Opava o.p.s., DŽIVIPEN 
o.p.s. 

Charakter opatření:  - neinvestiční, stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet rodin: 56 / rok  
Počet setkání multidisciplinárního týmu: min. 3 / rok 

1 
Jedná se o aktivity směřující k zachování nebo obnovení funkcí rodiny. 

 

Název opatření: 

5.1.3. Podpora síťování organizací 

Popis opatření: Záměrem opatření je rozvíjet spolupráci organizací zaměřující se na práci 
s cílovou skupinou formou společných setkání, vzdělávání pracovníků, akcí 
pro klienty s jejich zapojením při organizaci a realizaci, případně společných 
projektů. Cílem je mj. prohloubení spolupráce státního a nestátního sektoru. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- nastartování dlouhodobé spolupráce organizací při práci s romskou 
komunitou; 

- kvalitní koordinace služeb pro cílovou skupinu; 

- poskytovatelé sdílejí kontakty, dovednosti a znalosti; 

- prevence „dublování“ služeb. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané. 
termíny realizace: 

- pořádání „kulatých stolů“ na témata související s poskytováním 
sociálních a souvisejících služeb; 

- společná vzdělávání pro pracovníky s využitím různých vzdělávacích 
projektů; 

- společné akce pro klienty s jejich zapojením při organizaci  
a realizaci; 

- získání a realizace projektů zaměřených na sdílení zkušeností, 
multidisciplinární spolupráci, vzdělávací akce pro pracovníky; 

- vytvoření pracovní skupiny zaměřené na oblast vzdělávání (vytvoření 
sítě organizací podílejících se na zlepšení podmínek vzdělávání 
romských, sociálně znevýhodněných a zdravotně hendikepovaných 
žáků - schůzky min. 3 x ročně (Centrum inkluze o.p.s., PPP, SPC, 
SVP, SVČ, odbor školství, odbor sociálních věcí, zástupci škol a 
školek, NNO apod.) ; 

- vytvoření koncepce inkluzivního vzdělávání v Opavě.   

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

33.000 Kč / rok  

Předpokládané 
finanční zdroje: 

SMO, MSK, MŠMT, EU fondy, nadace 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

OPEN HOUSE o.p.s., DŽIVIPEN o.p.s., ZŠ Dvořákovy sady, ELIM Opava 
o.p.s., EUROTOPIA Opava o.p.s.  FOD Opava, Centrum Inkluze o.p.s., 
Policie ČR, MMO 

Charakter opatření:  - neinvestiční 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet setkání: 5 / rok 
Počet společně pořádaných akcí: 2 / rok 

 
 

Název cíle: 

5.2. Podpora vzdělávání 

Krátký popis cíle: Cílem je podpořit rodiny v oblasti vzdělávání dětí. Jedná se o rodiny,  
které čelí obtížím v komunikaci se školou, mají potíže v oblasti vzdělávání 
svých dětí, jejichž děti jsou vyloučeny z hlavního vzdělávacího proudu  
a dále rodiny s dětmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.  

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

5.2.1. Předškolní příprava 
5.2.2. Podpora zařazování romských dětí do základních škol hlavního 
vzdělávacího proudu a jejich udržení v těchto školách 
5.2.3. Podpora dalšího vzdělávání především se zaměřením na SŠ  
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Název opatření: 

5.2.1. Předškolní příprava 

Popis opatření: Zajištění předškolní přípravy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí a spolupráce s jejich rodinami s cílem usnadnit jim vstup  
do běžných základních škol a umožnit jim také v těchto základních školách 
zůstat. Poskytnutí adekvátní předškolní přípravy pro úspěšné absolvování 
běžné základní školy a vyrovnání startovních podmínek. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- příprava vstupu dětí na ZŠ hlavního vzdělávacího proudu
2
; 

- zvýšení počtu romských dětí v hlavním vzdělávacím proudu  
a prevence školního selhávání dětí z cílové skupiny; 

- zapojení rodičů do vzdělávání dětí, zvýšení jejich kompetencí; 

- posílení důvěry rodičů ke vzdělávacím institucím; 

- zvýšení počtu romských dětí v mateřských školách; 

- rozšíření kompetencí pedagogů MŠ v oblasti práce s dětmi 
z odlišného kulturního prostředí a s dětmi se specifickými 
vzdělávacími potřebami; 

- rozvoj spolupráce mezi ZŠ Dvořákovy sady a rodičovskou veřejností; 

- prevence rizikových projevů chování dětí. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- aktivity v přípravné třídě na ZŠ Dvořákovy sady (besedy, společné 
výlety, soutěže, společné akce s MŠ a PČR a jiné akce); 

- realizace klubu Koťátko v prostorách ZŠ a MŠ Šrámkova  pro děti ve 
věku 3-7 let ze sociálně znevýhodněného prostředí - realizace 
pracovně výchovné činnosti s dětmi, rozvoj a upevnění jejich 
schopností a dovedností (zejména motorické, psychické a sociální). 
Na činnost klubu úzce navazuje spolupráce s rodiči dětí; 

- nácvik a upevňování rodičovských kompetencí; 

- podpora integrace romských dětí do mateřských škol, poskytování 
metodického vedení a poradenství pedagogům MŠ a poskytování 
podpůrných služeb pro děti a jejich rodiče.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

140.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

SMO, MSK, MPSV, MŠMT, EU fondy, nadace, ZŠ Dvořákovy sady, příjmy 
od klientů 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

ZŠ Dvořáky sady, EUROTOPIA Opava o.p.s., Centrum inkluze o.p.s., MMO 

Charakter opatření:  - neinvestiční, podpora stávajících služeb, vznik nové služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet rodin: 47 / rok  
Počet klientů: 15 / rok  

2 
Běžný vzdělávací systém. 

 

Název opatření: 

5.2.2. Podpora zařazování romských dětí do základních škol hlavního 
vzdělávacího proudu a jejich udržení v těchto školách 

Popis opatření: Opatření zahrnuje aktivity směřující k zapojení rodin, ve kterých nejsou 
z různých důvodů přiměřené podmínky pro domácí přípravu dětí do školy, 
dále aktivity zaměřené na vzdělávání a doučování dětí (tutoring)  
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve spolupráci se studenty SŠ  
a VŠ a základními školami. Poskytování poradenství a podpůrných 
vzdělávacích služeb pro cílovou skupinu a jejich rodiny a poskytování 
metodické podpory a poradenství pedagogům v oblasti práce s romskými 
žáky a jejich rodinami. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zvýšení počtu romských dětí, které dokončí základní školu hlavního 
vzdělávacího proudu;  
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- zvýšení motivace dětí k dokončení běžné ZŠ; 

- zapojení rodičů do vzdělávání dětí, zvýšení jejich kompetencí; 

- zlepšení spolupráce rodina – škola; 

- předcházet školní neúspěšnosti dětí (eliminovat nebo zmírnit důsledky 
sociálního znevýhodnění na jejich školní úspěšnost)  
a poskytnout rodině a dítěti předpoklady  k sociální integraci; 

- podpora při přechodu na vyšší stupeň vzdělávání; 

- prevence rizikových projevů chování dětí. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- podpora asistentů pedagogů – iniciace schůzky s řediteli ZŠ  
(ve spolupráci s odborem školství MMO) a schůzky s MSK s cílem 
udržet a zřídit další pozice asistentů pedagogů; 

- zvyšování kompetencí rodičů  a podpora jejich participace na školní 
přípravě dětí; 

- doučování - tutoring ve spolupráci se studenty VŠ a SŠ  
a ZŠ pro žáky, kteří nemají podporující domácí prostředí; 

- práce s rodiči dětí – aktivity směřující k zapojení rodiny  
do vzdělávání dětí; 

- podpora spolupráce rodina – škola; 

- poskytování podpůrných služeb pro romské žáky a jejich rodiny 
(kariérové poradenství); 

- poskytování dalšího vzdělávání pedagogickým pracovníkům (asistenti 
pedagoga, pedagogové) ve vztahu ke vzdělávání romských žáků a 
podpora sdílení dobrých praxí. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

475.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MŠMT, SMO, MPSV, MSK, EU fondy, nadace 
 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

EUROTOPIA Opava o.p.s., Centrum inkluze o.p.s., FOD Opava, ELIM 
Opava o.p.s., DŽIVIPEN o.p.s. 
 

Charakter opatření:  - neinvestiční, podpora stávajících služeb 
 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů na doučování: 40 dětí / rok  
Počet rodin: 25 / rok  
Počet žáků/studentů v rámci kariérového poradenství: 15 / rok  
Počet programů MKV: 30 / rok  
Počet programů DVPP: 10 / rok  

 

Název opatření: 

5.2.3. Podpora dalšího vzdělávání především se zaměřením na SŠ 

Popis opatření: Poskytování podpory rodinám v oblasti vzdělávání a zajištění souvisejících 
aktivit pro rodiny ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s cílem 
usnadnit další vzdělávání mládeže na středních školách a učilištích  
a podpořit úspěšné absolvování tohoto vzdělávacího stupně. Poskytnutí 
adekvátních návazných aktivit pro úspěšné absolvování. Vzdělávání dětí  
a pedagogů na ZŠ a SŠ s cílem prevence xenofobie, diskriminace a rasismu 
a zvýšení tolerance k různým sociokulturním skupinám. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zvýšení počtu romských žáků na SŠ a OU a zvýšení počtu romských 
absolventů; 

- zvýšení tolerance k různým sociokulturním skupinám, snížení 
předsudků a xenofobie u dětí, mládeže a pedagogů; 

- zlepšení studijních výsledků romských studentů; 

- rozšíření kompetencí pedagogů pro práci s romskými studenty  
a jejich rodinami; 

- rozšíření podpůrných vzdělávacích služeb pro romské studenty (např. 
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kariérové poradenství, psychologické/speciálně pedagogické, sociální 
poradenství, doučování, podpora při získávání stipendií apod.); 

- zvýšení hodnoty vzdělání u cílové skupiny. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- spolupráce s rodinami, ve kterých děti končí základní školu; 

- informování rodičů a dětí o možnosti dalšího pokračování ve studiu a 
jejich motivace; 

- pomoc při orientaci v nabídkách středních škol a odborných učilišť, 
spolupráce s výchovnými poradci na školách; 

- vyjednávání vzdělávacích stipendií; 

- programy interkulturní výchovy a vzdělávání pro učitele i žáky ZŠ,  OU 
a SŠ s cílem integrace romských žáků do škol; 

- realizace podpůrných vzdělávacích služeb pro studenty SŠ/VŠ; 

- doučování; 

- osvěta stipendijního programu MŠMT – informace pro výchovné 
poradce, metodiky prevence na ZŠ, rodiče, spolupráce s terénním 
pracovníkem MMO a neziskovými organizacemi. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

125.000 Kč / rok  

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MŠMT, MPSV, MSK, SMO, EU fondy, nadace 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Centrum inkluze o.p.s., EUROTOPIA Opava o.p.s., FOD Opava 

Charakter opatření:  - neinvestiční, rozvoj služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet programů IKV: 25 / rok  
Počet programů DVPP: 5 / rok 
Počet studentů v rámci individuálního poradenství: 13 studentů / rok  

 
 

Název cíle: 

5.3. Podpora bydlení 

Krátký popis cíle: Cílem je pomoci romským občanům v náročné bytové situaci udržet  
si stávající bydlení a zajistit dostatečnou podporu v případě jeho ztráty. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

5.3.1. Prevence ztráty bydlení a poradenství 

 

Název opatření: 

5.3.1. Prevence ztráty bydlení a poradenství 

Popis opatření: Opatření směřuje k udržení stávajícího bydlení cílové skupiny v náročné 
bytové situaci a k zajištění podpory v situaci ztráty bydlení. Opatření taktéž 
usiluje o systémové řešení, které spočívá zejména v propojení činností 
pomáhajících subjektů a ve vyjednávání se zástupci státní správy  
a samosprávy. Opatření je zaměřeno na udržení a zkvalitnění bydlení 
romských občanů a k zajištění pomoci a podpory v situaci ztráty bydlení. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- snížení počtu klientů, kterým kvůli dluhům nebo nevýhodným 
smlouvám hrozí výpověď z bytu; 

- zvýšení informovanosti poskytovatelů i uživatelů služeb o bytových 
možnostech a o problematice bydlení obecně, zprostředkování 
přechodného bydlení; 

- prevence soustředění negativních jevů v dané lokalitě, k čemuž může 
docházet prostřednictvím zařízení pro hromadné ubytování; 

- zvýšení kompetencí klientů při zvládání domácnosti; 
- prevence odebírání dětí z rodiny do ústavní péče z důvodů tíživé 

bytové situace.  

Dílčí aktivity  
a předpokládané 

- informování a vzdělávání poskytovatelů i uživatelů služeb  
o možnostech návazného bydlení; 
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termíny realizace: - šíření osvěty o problematice (a možnostech) bydlení; 
- koordinovaná spolupráce zúčastněných subjektů  

při hledání bytových možností pro romské rodiny; 
- zajištění přechodného bydlení; 
- právní a sociální poradenství (zejména v oblasti nájemních, 

podnájemních a ubytovacích smluv atp.); 
- jednání s majiteli domů, domluva splátkových kalendářů, vyjednávání 

s městem atd. (za účelem udržení stávajícího bydlení); 
- podpora a doprovázení při hledání odpovídajícího bydlení 

obyvatelům, kterým reálně hrozí jeho ztráta (zajištění kontaktů  
na ubytovny, azylové domy, jednání s majiteli a pronajímateli bytů, 
atd.); 

- jednání se zástupci státní správy a samosprávy, za účelem vyčlenění 
bytů pro účely ubytování pro potřebné občany a udržení stávající 
kvality bydlení. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

220.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, SMO, nadace, EU fondy 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

FOD Opava, ELIM Opava o.p.s., EUROTOPIA Opava o.p.s., DŽIVIPEN 
o.p.s., SMO, finance od zřizovatele FOD 

Charakter opatření:  - neinvestiční, rozvoj služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 56 / rok 

 
 

Název cíle: 

5.4. Podpora uplatnitelnosti na trhu práce 

Krátký popis cíle: Cílem je pomoci cílové skupině zvýšit kvalifikaci, zkvalitnit pracovní 
dovednosti a návyky a tím zlepšit jejich uplatnění na trhu práce. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

5.4.1. Podpora zvyšování kvalifikace, posilování pracovních 
kompetencí pro trh práce a spolupráce s úřadem práce 

 

Název opatření: 

5.4.1. Podpora zvyšování kvalifikace, posilování pracovních 
kompetencí pro trh práce a spolupráce s úřadem práce 

Popis opatření: Zajištění rekvalifikací a následné zaměstnání cílové skupiny. Pomocí 
rekvalifikací posílit pracovní kompetence pro trh práce a podpořit klienty 
v začlenění do majoritní společnosti.  
Opatření je dále zaměřeno na rozvoj spolupráce s úřadem práce,  vzniká tak 
možnost přehledu volných pracovních míst, vytipování vhodných pracovníků 
z řad nezaměstnaných nebo rekvalifikovaných občanů z vyloučených lokalit 
a jejich následné uplatnění na trhu práce. Zapojení cílové skupiny  
do veřejně prospěšných prací. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zvýšení kompetencí, sebevědomí a sebeúcty klientů a následné 
zvýšení možností při uplatnění na trhu práce; 

- zmírnění sociálního vyloučení; 

- zvýšení kvalifikace a možnosti udržet si zaměstnání; 

- zmírnění společenského napětí mezi majoritní a minoritní společnosti; 

- zvýšení zaměstnanosti osob z cílové skupin; 

- snížení závislosti na sociálních dávkách; 

- snížení sociálního vyloučení a možnost zapojení do majoritní 
společnosti prostřednictvím kontaktů v pracovním procesu. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- realizace motivačních workshopů, které vedou k posílení pracovních 
kompetencí; 

- vyhledávání a doporučování vhodných rekvalifikačních kurzů; 
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- po jejich absolvování pomoc při hledání vhodného pracovního 
uplatnění; 

- pravidelné informativní schůzky s odpovědnými pracovníky Úřadu 
práce v Opavě a zjišťování možnosti zaměstnání, nebo rekvalifikací 
pro osoby z cílové skupiny; 

- získání aktuálního přehledu volných pracovních míst z nabídky úřadu 
práce; 

- vytipování vhodných pracovních pozic a pracovníků z řad 
nezaměstnaných nebo rekvalifikovaných občanů z vyloučených 
lokalit. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

810.000 Kč / rok  

Předpokládané 
finanční zdroje: 

EU fondy, MPSV, MSK, SMO, ÚP a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

DŽIVIPEN o.p.s., Tanitos, MMO 

Charakter opatření:  - neinvestiční, rozvoj služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 120 / rok  
Počet zaměstnaných klientů: 5 / rok  

 
 

Název cíle: 

5.5. Prevence rizikových projevů chování 

Krátký popis cíle: Cílem je snížení (omezení) výskytu rizikového chování u cílové skupiny. 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
cíle: 

5.5.1. Podpora práce s komunitou prostřednictvím volnočasových a 
osvětových aktivit 
5.5.2. Podpora činnosti terénních pracovníků - preventistů na základě 
vyhodnocení stávajícího projektu

3 

5.5.3. Terénní program pro řešení drogové závislosti 
5.5.4. Podpora a udržení NZDM a terénních programů pro děti a mládež 

3
 projekt „Pomoc sociálně vyloučeným romským obyvatelům Opavy k pracovní integraci“, realizuje organizace DŽIVIPEN 

 

Název opatření: 

5.5.1. Podpora práce s komunitou prostřednictvím volnočasových a 
osvětových aktivit 

Popis opatření: Opatření je zaměřeno na prevenci rizikových projevů chování a soustředí se 
také na klienty, kteří se nemohou nebo nechtějí zapojit do standardních 
volnočasových aktivit, vyhýbají se standardním formám organizované 
pomoci, dávají přednost pasivnímu trávení volného času, trávení volného 
času mimo domov nebo mají vyhraněný životní styl. Cílem je obnova  
a rozvoj tradičních romských hodnot, zvýšení solidarity a zvýšení povědomí 
romské menšiny o vlastní historii. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- předcházení sociálnímu vyloučení; 
- snížení počtu dětí a mládeže trávících čas na ulici; 
- snížení výskytu rizikových projevů chování ve městě; 
- nabídka bezpečného prostoru pro trávení volného času; 
- zvýšení kompetencí dětí a mládeže a podpora při řešení jejich 

problémů; 
- posílení romské identity; 
- rozvoj komunikace mezi majoritní a minoritní společností; 
- zvýšení povědomí romské menšiny k vlastní historii, využití 

přirozeného potenciálu k rozvíjení osobnosti.  

Dílčí aktivity  
a předpokládané. 
termíny realizace: 

- iniciace svépomocných aktivit dětí a mládeže ; 
- realizace volnočasových aktivit a akcí (pobyty, výlety, akce atd.); 
- realizace výchovně-vzdělávacích programů pro děti z různých 

sociokulturních skupin na preventivní témata; 
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- diskusní odpoledne s odborníky na různá preventivní témata, 
každoroční poznávací zájezd do Osvětimi s cílem zvýšit povědomí  
o vlastní historii romské menšiny; 

- realizace osvětových akcí (např. ke Dni Romů, besedy, semináře, 
akce pro rodiče s dětmi, navazování spolupráce mezi majoritou  
a minoritou). 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

165.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MŠMT, MSK, SMO, nadace, příjmy od klientů, sponzorské dary  
a další  

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

DŽIVIPEN o.p.s., ZŠ Dvořákovy sady, ELIM Opava o.p.s., EUROTOPIA 
Opava o.p.s., OPEN HOUSE o.p.s., MMO 

Charakter opatření:  - neinvestiční, rozvoj služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet akcí: 21 / rok  
Počet účastníků akcí: 100 – 150 / rok 
Pravidelná sportovní činnost celoročně 1x týdně - zapojení minimálně 25 
dětí 

 

Název opatření: 

5.5.2. Podpora činnosti terénních pracovníků - preventistů na základě 
vyhodnocení stávajícího projektu 

Popis opatření: Vytvoření a udržení pracovních míst terénních pracovníků – preventistů, 
kteří budou působit v sociálně vyloučených lokalitách. Jedná se  
o preventivní opatření, jehož realizací ve spolupráci s ostatními 
organizacemi se zlepší veřejný pořádek, bezpečnost a informovanost klientů 
z cílové skupiny. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- snížení rizika páchání trestné činnosti a poškozování cizího majetku, 
podchycení projevů rasové nesnášenlivosti; 

- zlepšení ochrany a bezpečnosti osob a majetku v sociálně 
vyloučených lokalitách/komunitách; 

- dodržování čistoty na veřejných prostranstvích; 

- spolupráce se samotnými obyvateli sociálně vyloučených 
lokalit/komunit, která povede ke zlepšení životních podmínek  
a vymahatelnosti práva; 

- zlepšení informovanosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit/komunit;  

- zajištění pomoci při řešení problémů těchto občanů. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- pravidelná celoroční pochůzková činnost v jednotlivých sociálně 
vyloučených lokalitách/komunitách; 

- informování občanů o činnosti terénního pracovníka  - preventisty  
a nabídnutí pomoci při řešení jejich problémů; 

- poskytování informací obecně (z oblasti práva, sociální, zdravotní, 
veřejné správy, školství); 

- navázání kontaktů a spolupráce s obyvateli sociálně vyloučených 
lokalit/komunit vedoucí ke zlepšení jejich bezpečnosti, životních 
podmínek a zvýšení „občanské motivace“ ve smyslu občanských práv 
i povinností; 

- dohled na dodržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích a 
upozorňování na černé skládky; 

- poskytování informací Městské policii v Opavě a Policii ČR  
o problémech, které patří do jejich kompetence a vzájemná 
spolupráce.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

450.000 Kč / rok  

Předpokládané SMO, MSK, ESF, Úřad vlády ČR a další 
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finanční zdroje: 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

DŽIVIPEN o.p.s. 

Charakter opatření:  - neinvestiční, vznik služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 200 / rok  
Vytvoření a udržení 3 pracovních míst terénních pracovníků - preventistů 

 

Název opatření: 

5.5.3. Terénní program pro řešení drogové závislosti 

Popis opatření: Terénní program pro uživatele drog z řad cílové skupiny se záměrem 
zajištění dostupnosti služby výměnného programu a poradenství 
v souvislosti s užíváním drog. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- snížení rizik souvisejících se zneužíváním drog (vznik závislosti, 
infekční choroby, další zdravotní rizika, dluhy, sociální vyloučení); 

- informovanost o možnostech léčby drogové závislosti, motivace 
k léčbě, k vyhledání další odborné pomoci; 

- ochrana veřejného zdraví; 
- zlepšení orientace uživatelů v systému sociálních služeb; 
- snížení rizikových projevů chování včetně kriminality.  

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- monitoring, navázání kontaktu s komunitou, získání důvěry; 
- informace o službách terénního programu, propagace služby; 
- motivace uživatelů k abstinenci, odkazování na návazné služby; 
- osvětová a poradenská činnost (minimálně 4 akce ročně); 
- spolupráce s terénními pracovníky MMO a NNO při mapování 

drogové problematiky v komunitě. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

157.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

SMO, MSK, Úřad vlády ČR, MPSV 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

OPEN HOUSE o.p.s., DŽIVIPEN o.p.s., MMO 

Charakter opatření:  - neinvestiční, rozvoj stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 20 / rok  

 

Název opatření: 

5.5.4. Podpora a udržení NZDM a terénních programů pro děti a mládež 

Popis opatření: Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež pro cílovou skupinu. 
Opatření je zaměřeno na předcházení a snižování rizik dopadu rizikových 
projevů chování na skupiny dětí a mládeže, na poskytování pomoci  
a podpory cílové skupině v nepříznivé životní situaci a poskytnutí 
chráněného prostoru dětem a mládeži pro smysluplné trávení volného času. 
Podpora a rozvoj terénní práce s dětmi a mládeží.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- prevence rizikových projevů a chování dětí a mládeže; 
- umožnit integraci dětí z různých skupin (podporovat sociální začlenění 

do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní 
komunity); 

- zabezpečit zvýšení sociálních schopností a dovedností dětí  
a mládeže; 

- zmenšení rizik sociálního vyloučení;  
- vytvoření bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času 

dětí a mládeže; 
- snížení počtu dětí, které tráví volný čas na ulici; 
- zvýšení kompetencí klientů k řešení obtížných životních situací; 
- zvýšení informovanosti cílové skupiny o rizicích v souvislosti se stylem 

jejich života; 
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- motivace ke školním a pracovním povinnostem. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- udržení stávajících NZDM – Magnet a Modrá kočka;  
- rozvíjení psychosociálních dovedností dětí a mládeže; 
- poradenství v obtížných životních situacích; 
- navýšení kapacity služby terénního programu OPEN STREET Opava 

pro děti a mládež ve věku 12 – 20 let (2 pracovníci na 0,5 úvazku); 
- spolupráce terénního programu OPEN STREET Opava s NZDM, 

Azylovým domem pro matky s dětmi. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

910.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

SMO, MSK, MPSV, nadace, Úřad vlády, MŠMT, EU fondy 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

OPEN HOUSE o.p.s., ELIM Opava o.p.s., EUROTOPIA Opava o.p.s. 

Charakter opatření:  - neinvestiční, rozvoj služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 110 / rok  
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6/ Oblast sociálních a souvisejících služeb 
pracovní skupiny: Děti, mládež, rodina 
 

Obsah: 
 Popis cílové skupiny pracovní skupiny Děti, mládež, rodina 

 Přehled účastníků na jednáních pracovní skupiny, kteří se podíleli na zpracování Komunitního 
plánu  

 SWOT analýza  

 Cíle a opatření za oblast sociálních a souvisejících služeb pracovní skupiny: Děti, mládež, 
rodina: 

 
6.1. Cíl: Rozvoj terénní sociální práce a poradenství s důrazem na podporu sociální 

asistence pro rodiny s dětmi 
6.2. Cíl: Zajistit komplexní přístup k řešení problematiky bydlení rodin s dětmi,          
         udržovat stávající zařízení a podporovat vznik nových zařízení  
6.3. Cíl: Prevence vzniku rizikového chování a snížení jeho výskytu s důrazem na  
         rozšíření podpůrných služeb školám a rodinám s dětmi a nabídky  
         volnočasových aktivit pro děti a mládež a rodinu          

 

Popis cílové skupiny pracovní skupiny Děti, mládež, rodina 
Do cílové skupiny patří všechny rodiny (i neúplné) se závislými  dětmi (0 - 15 let) a mládeží  
(15 - 18 let) žijící trvale v Opavě, včetně dětí a mládeže žijící mimo tyto rodiny. Jsou to zejména rodiny 
sociálně potřebné a rodiny v obtížné životní situaci, jejichž fungování je výrazně narušeno  
a k zvládnutí této situace potřebují pomoc, protože ji nedokáží řešit vlastními silami (řešení složitých 
rozvodových situací, partnerských problémů apod.). Dále rodiny, které neplní či plní nežádoucím 
způsobem své základní funkce a ohrožují její členy, především vývoj dětí.  
Skupina bude dále řešit problematiku týraných, zneužívaných, zanedbávaných dětí a také 
problematiku dětí a mladistvých ohrožených sociálně patologickými jevy (mladí bezdomovci, mládež 
provozující prostituci, děti na útěku z ústavních zařízení, děti z rodin, ve kterých se objevuje závislost 
na drogách či alkoholu).  
Do tematického zaměření skupiny Děti, mládež, rodina spadají také osoby, jichž se dotýká 
problematika náhradní rodinné péče. 

 

Přehled účastníků na jednáních pracovní skupiny, kteří se podíleli 
na zpracování Komunitního plánu 
 

 Příjmení a jméno Organizace 

1. Bláhová Svatava Charita Opava – Mateřské centrum Neškola 

2. Daněčková Romana OPEN HOUSE o.p.s. 

3. Eleková Hana Středisko výchovné péče  

4. Fischerová Jana Fond ohrožených dětí 

5. Híreš Jan  Rodinná a manželská poradna Opava 

6. Holowczaková Šárka Magistrát města Opavy, SOCV, vedoucí oddělení sociálně-
právní ochrany dětí 

7. Horáková Eva Dobrá rodina o.p.s. 

8. Hrušková Petra Dětské centrum Čtyřlístek Opava 

9. Karhan Gerhard Armáda spásy ČR , manažer skupiny 

10. Klímová Dana Dětský domov Opava 

11. Kroheová Hana Fond ohrožených dětí 

12. Kušnírová Hana Rodinná a manželská poradna Opava 

13. Menšíková-Tillová Regina OPEN HOUSE o.p.s. 

14. Navrátilová Lenka Centrum inkluze o.p.s. 

15. Němcová Pavlína ELIM Opava o.p.s. 

16. Palochová Radmila Středisko výchovné péče 

17. Pobořilová Lucie Armáda spásy v ČR 
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18.  Quittková Hana Mateřské centrum OASA – Klub pro matku a dítě, o. p. s. 

19. Sobková Hana EUROTOPIA Opava, o.p.s. 

20. Šimečková Lucie Pedagogicko-psychologická poradna 

21. Šindlerová Hana ELIM Opava o.p.s. 

22. Tichá Hana Centrum inkluze o.p.s. 

23. Valíková Lucie EUROTOPIA Opava o.p.s. 

24. Závorka Hynek Charita Opava – Denní stacionář Mraveneček 

 
 
 
 
 
 
tabulka: Sociální služby poskytované na území SMO - oblast Děti, mládež, rodina 

Sociální služba: Počet služeb celkem 

sociální poradenství celkem 9 

osobní asistence 1 

průvodcovské a předčitatelské služby 0 

podpora samostatného bydlení 1 

odlehčovací služby 0 

denní stacionáře 1 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 

chráněné bydlení 2 

služby sociální péče celkem 7 

raná péče 3 

telefonická krizová pomoc 0 

azylové domy 2 

kontaktní centra  1 

krizová pomoc 2 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 

služby následné péče 1 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním  

postižením 

0 

terénní programy 3 

sociální rehabilitace 2 

služby sociální prevence celkem 20 

CELKEM 36 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, stav 09.01.2014 
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SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Poskytovatelé reagují na potřeby 
uživatelů 

2. Podpora ze strany města (finanční a 
nefinanční, existence procesu KPSS, 
možnost propagace, otevřenost 
komunikace, realizace dané soc. 
služby aj.) 

3. Lidský potenciál (odborníci, kteří mají 
zájem podílet se na řešení složitých 
situací klientů)  

4. Pestrost nabídky soc. služeb pro cílovou 
skupinu 

5. Větší zájem města Opavy o sociální 
služby (ve srovnání s minulými léty) 

6. Dobrý manažer PS (podporuje 
komunikaci a spolupráci poskytovatelů 
PS)  

7. Maximální zapojování poskytovatelů v PS 
8. Vyšší všeobecná informovanost 

veřejnosti o sociálních službách 
9. Poskytovatelé v oblasti dobře 

spolupracují a mají zájem spolupracovat 
efektivně (informovanost o nabídce a 
využití služeb ostatních poskytovatelů, 
větší propojenost a návaznost služeb) 

 

1. Chybí krizová pomoc pro rodiny, které 
náhle ztratí bydlení 

2. Chybí kapacita sociálního bydlení 
(nízkonákladového) 

3. Uživatelé a veřejnost nejsou zapojeni 
přímo do práce PS 

4. Malá kapacita SAS 
5. Malá návaznost spolupráce azylového 

domu pro matky s dětmi a SAS (plynulost 
přechodu klienta do samostatného bydlení 
s jinou formou a druhem sociální služby – 
problém spočívá v navázání důvěry mezi 
sociálním pracovníkem a klientem) 

  

Příležitosti Ohrožení 

1. Individuální projekt kraje - ušetří se 
finanční prostředky s možností jejich 
dalšího využití na podporu sociálních 
služeb v PS 

2. Novela zákona o SPOD ve smyslu 
zvýšené legislativně podložené 
poptávky OSPOD po sociálních 
službách (např. SAS) – získání 
dostatku financí na rozšíření kapacity 

3. Větší spolupráce se školami a s jinými 
odborníky (např. psychologové, PMS) 

4. Využití i jiných zdrojů financování (např. 
nadace) 

5. Využití nabídek bezplatného cíleného 
vzdělávání – financovaných z projektů 
fondů ESF 

6. Využití potenciálu studentů VOŠ a VŠ 
 

1. Snižování dotací z veřejných zdrojů 
2. Systém schvalování dotací (dotace  

na provoz služeb jsou vypláceny pozdě) 
3. Nekonkrétní informace o krocích 

Moravskoslezského kraje v oblasti 
změny financování (nejistota) 

4. Změna politické reprezentace (nebudou 
podporovat sociální služby, nebudou 
respektovat výstupy procesu KPSS) 

5. Malá finanční spoluúčast spádových obcí 
6. Nutnost transformace občanských sdružení 

na jinou formu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

74  

Cíle a opatření za oblast sociálních a souvisejících služeb pracovní 
skupiny: Děti, mládež, rodina 
 
Název cíle: 

6.1. Rozvoj terénní sociální práce a poradenství s důrazem na podporu 
sociální asistence pro rodiny s dětmi  

Krátký popis cíle: Cílem je posílení zajištění poskytování terénních služeb v přirozeném 
prostředí udržení odborného sociálního, psychologického a právního 
poradenství pro rodiny s dětmi. 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
cíle: 

6.1.1.  Posílení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, 
sociální asistence 
6.1.2. Podpora odborného sociálního, speciálně-pedagogického, 

psychologického a právního poradenství pro rodiny s dětmi 

 

Název opatření: 

6.1.1. Posílení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, 
sociální asistence  

Popis opatření: Zajištěním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v terénní  
či ambulantní formě, bude nabídnuta pomoc rodinám při řešení problémů, 
které nepříznivě ovlivňují jejich fungování a které nejsou tyto rodiny schopny 
samy řešit.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- snížení či eliminace situací ohrožujících vývoj dítěte; 

- zlepšení školní úspěšnosti dětí, včetně předškolní péče a zapojení 
rodiny do vzdělávání dětí; 

- upevnění a rozvoj sociálních dovedností rodiny; 

- stabilizace rodin s dětmi v krizových situacích;  

- rychlejší proces stabilizace rodiny prostřednictvím využívání nové 
sociálně aktivizační služby při azylovém domě;  

- zkvalitnění koordinace práce ve prospěch cílové skupiny 
prostřednictvím multidisciplinární spolupráce; 

- zvyšování schopnosti rodin nahlížet na svou situaci a řešit ji; 

- podpora informovanosti rodin o možnostech pomoci finanční, hmotné, 
sociální nebo psychologické;    

- upevnění a rozvoj sociálních a profesních dovedností rodiny, 
zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí; 

- pomoc při hledání zaměstnání rodičů dětí, a tím udržení finanční 
stability rodiny; 

- zajištění podmínek pro přiměřené bydlení; 

- zvyšování rodičovských kompetencí;  

- zvýšení povědomí veřejnosti o socio-info-pointu a jeho využití  
ve prospěch řešení různých typů problémů rodin s dětmi. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- terénní sociální práce s rodinami, poradenství, podpora při vedení 
domácnosti a hospodaření s financemi apod.; 

- pro sociálně znevýhodněné rodiny: doučování dětí (tutoring) a 
rozvíjení spolupráce rodina – škola, podpora participace rodičů na 
školní přípravě dítěte, spolupráce se ZŠ, Střediskem výchovné péče, 
pedagogicko-psychologickou poradnou; 

- podpora a pomoc rodinám v krizových situacích, zejména 
v rozvodových či rozchodových, s použitím metod rodinné terapie, 
mediace a asistence při předávání dítěte či při kontaktu rodiče 
s dítětem (asistované kontakty); 

- multidisciplinární spolupráce se zainteresovanými subjekty, zejména 
pak s OSPOD, soudy, školami a ostatními subjekty v oblasti sociálně-
právní ochrany dětí a sociálních služeb, společná setkávání 
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SAS/OSPOD za účelem rozvoje sanace rodin a dalších subjektů 
pracujících s rodinami s dětmi - min. 3x/rok, zefektivnění případových 
konferencí; 

- spolupráce dobrovolníků s rodinami v rámci programu Pět P a 3G;  

- vytvoření ½ úvazku pracovnice v Armádě spásy (realizace od roku 
2014), sociální služba bude provozována v prostorách Dům pro ženy  
a matky s dětmi; 

- vzdělávání pro pracovníky v oblasti práce s rodinou min. 3x ročně;  

- udržení a rozvoj práce s předškolními dětmi - Klub Koťátko  
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Šrámkova; 

- doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a spolupráce 
s jejich rodiči; 

- podpora a udržení Prostoru pro dobrá řešení v OC Breda & Weinstein 
jako socio-info-pointu, jehož cílem je zajistit zviditelnění a současně 
přiblížení  sociálních a souvisejících služeb a zefektivnit vzájemnou 
spolupráci pomáhajících organizací. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

2.310.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, SMO, EU fondy, nadace, MŠMT, Úřad vlády ČR, finance  
od zřizovatele FOD 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

FOD Opava, EUROTOPIA Opava o.p.s., Armáda spásy v ČR, OSPOD, 
Dětské centrum Čtyřlístek, Dobrá rodina, o.p.s. a další 

Charakter opatření:  - investiční, vznik služby, udržení stávajících služeb 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet rodin: 198 / rok,  
Počet klientů: 72 / rok 

 

Název opatření: 

6.1.2. Podpora odborného sociálního, psychologického, speciálně 
pedagogického a bezplatného právního poradenství pro rodiny s dětmi 

Popis opatření: Zajištění komplexního poradenství pro rodiny s dětmi: sociálního, právního, 
psychologického, speciálně–pedagogického poradenství, terapeutické 
podpory a dalších podpůrných služeb. Podpora je směřována na řešení 
náročných životních situací s cílem znovu začlenění rodin do společnosti, 
zlepšení jejich sociální situace a zvýšení jejich sociálního a právního 
povědomí. Odborné poradenství se týká oblastí osobních, rodinných, 
mezigeneračních a jiných vztahových problémů. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zajištění komplexní sítě poradenských služeb pro rodiny s dětmi; 

- zvýšení finanční gramotnosti rodin; 

- zvýšení právního a sociálního povědomí a informovanost v uzavírání 
smluvních vztahů; 

- zajištění pomoci při oddlužení; 

- prevence a snížení sociálního vyloučení rizikových skupin dětí a rodin;  

- zmírnění obtíží rodin týkajících se partnerských vztahů a rodinného 
soužití a rozvodových nebo rozchodových situací; 

- zvýšení možnosti mimosoudního řešení sporů dosažením dohod 
prostřednictvím mediace; 

- snížení či eliminace dopadů situací při rozchodu nebo po rozchodu 
rodičů pro dítě, resp. situací, které by ohrožovaly jeho vývoj; 

- zkvalitňování péče o individuálně integrované žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, vytváření podmínek pro inkluzivní 
vzdělávání, účinná prevence v oblasti rizikových projevů chování žáků 
škol a školských zařízení;  

- zlepšení školní úspěšnosti žáků ze sociálně znevýhodněného 
prostředí a zdravotně  znevýhodněných a postižených žáků; 
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- zvýšení počtu znevýhodněných (sociálně i zdravotně) žáků na 
středních školách; 

- zefektivnění využívání podpůrných vzdělávacích služeb rodinám 
s dětmi ze strany NNO; 

- vytvoření sítě spolupracujících organizací ve vztahu k realizaci 
inkluzivního vzdělávání; 

- prevence předčasného ukončení institucionálního vzdělávání dětí  
a mládeže; 

- zvýšení sociálního povědomí veřejnosti o fungování systému 
sociálních a souvisejících služeb a způsobu jejich využití. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- poskytování právního, sociálního, speciálně-pedagogického  
a psychologického poradenství pro rodiny s dětmi v náročných 
životních situacích, nabídka terapeutických služeb;  

- udržení bezplatného právníka a zvýšení kapacity tohoto poradenství 
v reakci na poptávku klientů; 

- pomoc rodinám s finančním plánováním a efektivním hospodařením;  

- poradenství v oblasti exekucí, insolvenčního řízení; 

- poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání dětí; 

- řešení problémů týkajících se partnerských vztahů a rodinného 
soužití; 

- podpora rodinám s využitím metod rodinné terapie, mediace  
a asistence při předávání dítěte či při kontaktu rodiče s dítětem 
(asistované kontakty); 

- systematizace poraden – rozvoj úzké spolupráce mezi poradenskými 
zařízeními, SMO a dalšími subjekty, koordinace a zefektivnění 
činnosti ve prospěch klientů -vzájemná setkání, vzdělávání; 

- příprava vzdělávacích aktivit (pro pedagogy, školní speciální 
pedagogy) a společných dílen s rodiči; 

- metodická podpora školních poradenských pracovišť a vzdělávání 
školních speciálních pedagogů a školních psychologů; 

- poradenství pro rodiče očekávající potomka a rodiče na mateřské  
a rodičovské dovolené, konzultace podle montessori pedagogiky; 

- zajištění podpůrných vzdělávacích služeb pro žáky se sociálním 
znevýhodněním či žáky se zdravotním znevýhodněním či postižením; 

- nabídka skupinových podpůrných a intervenčních programů pro děti 
s rizikovými projevy v chování včetně cílených preventivních 
programů; 

- vytvoření pracovní skupiny zaměřené na inkluzivní vzdělávání –  
min. 3x ročně;  

- podpora integrace zdravotně hendikepovaných i sociálně 
znevýhodněných dětí do škol hlavního vzdělávacího proudu; 

- poskytnutí poradenství fyzioterapeutem, logopedem, speciálním 
pedagogem; 

- nabídka možnosti řešení tíživé životní situace formou poskytnutí 
kontaktu na konkrétní organizaci či pracovníka sociálních  
a souvisejících služeb. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

1.930.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, SMO, finance od zřizovatele FOD a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Rodinná a manželská poradna, EUROTOPIA Opava o.p.s., Pedagogicko-
psychologická poradna Opava, Charita Opava - Mateřské centrum Neškola, 
FOD Opava, Centrum inkluze o.p.s., Dětské centrum Čtyřlístek, Dobrá 
rodina o.p.s., a další 

Charakter opatření:  - neinvestiční, udrženi stávající služby 
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Předpokládané 
výstupy: 

Počet rodin: 85 / rok, 
Počet klientů: 382 / rok 

 
 

Název cíle: 

6.2. Zajistit komplexní přístup k řešení problematiky bydlení rodin 
s dětmi, udržovat stávající zařízení a podporovat vznik nových zařízení 

Krátký popis cíle: Cílem je zabezpečit dostupné bydlení pro osoby, které se ocitly v tíživé 
životní situaci. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

6.2.1. Podpora azylového bydlení 
6.2.2. Realizace a podpora návazného bydlení  
6.2.3. Rozvoj krizové pomoci a krizového ubytování pro rodiny s dětmi 

 

Název opatření: 

6.2.1. Podpora azylového bydlení 

Popis opatření: Azylový dům zajišťuje pro ženy a matky s dětmi bez přístřeší aktivní řešení 
jejich obtížné životní situace.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- stabilizace sociální situace; 

- rozvoj osobnosti a podpora volnočasových aktivit;  

- prevence kriminality; 

- prevence záškoláctví u dětí; 

- snížení výskytu negativních jevů v dané lokalitě. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

Udržení stávajících sociálních služeb 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

4.954.778 Kč / rok  

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, EU fondy, SMO, příjmy od klientů a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Armáda spásy v ČR 

Charakter opatření:  - udržení stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet rodin: 40 / rok 

 

Název opatření: 

6.2.2. Realizace a podpora návazného bydlení  

Popis opatření: Vytvoření a podpora návazného bydlení pro stávající uživatele sociálních 
služeb pro matky s dětmi, případně otce s dětmi a celé rodiny nebo samotné 
ženy.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zvýšení informovanosti uživatelů služeb o bytových možnostech  
a o problematice bydlení obecně; 

- snížení počtu klientů, kterým kvůli dluhům nebo nevýhodným 
smlouvám hrozí výpověď z bytu; 

- efektivnější začlenění do tzv. většinové společnosti; 

- zamezení (snížení) kumulace negativních jevů v dané lokalitě; 

- větší kompetence uživatelů při zvládání domácnosti a běžných 
záležitostí týkajících se bydlení; 

- odbourávání závislosti na sociálních službách azylového domu 
prostřednictvím samostatného bydlení v bytech; 

- umožnění ubytování otců s dětmi. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- udržení sociálního poradenství v bytové problematice a informování 
uživatelů služeb o možnostech návazného bydlení;   

- podpora a doprovázení při hledání odpovídajícího bydlení 
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obyvatelům, kterým reálně hrozí jeho ztráta (zajištění kontaktů na 
ubytovny, azylové domy, jednání s majiteli a pronajímateli bytů, atd.);  

- zřídit alespoň 2 byty návazného bydlení pro matky s dětmi, případně 
rodiny; 

- vytvoření 3 bytových jednotek v samostatném domě - rok 2014;   

- zajištění alespoň jednoho bytu pro otce s dětmi. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

1.140.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MSK, SMO, EU fondy, Armáda spásy v ČR, FOD Opava a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Armáda spásy v ČR, FOD Opava, ELIM Opava o.p.s., EUROTOPIA Opava 
o.p.s. a další 

Charakter opatření:  - investiční, rozvoj stávající služby, udržení stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet rodin: 23 / rok,  
Počet klientů: 38 / rok 

 

Název opatření: 

6.2.3. Rozvoj krizové pomoci a krizového ubytování pro rodiny s dětmi 

Popis opatření: Poskytnutí ambulantní pomoci osobám nacházejících se v krizové situaci 
týkající se oblasti rodiny, mezilidských vztahů a domácího násilí, poskytnutí 
krátkodobého krizové bydlení pro oběti domácího násilí (ženy a matky 
s dětmi). Taktéž zajištění návazných služeb, zprostředkování informací a 
spolupráce se státními institucemi. Zajištění krizového, krátkodobého 
ubytování v situacích náhlé ztráty bydlení či v případě náhlé havarijní 
situace znemožňující užívání bytu. 
Dále bude zajištěna koordinovaná spolupráce organizací, členů 
interdisciplinárního týmu při řešení případů domácího násilí. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice domácího násilí; 

- pomoc v rámci krizové intervence;  

- zklidnění a snížení úzkosti, nalezení opor a stabilních prvků v krizové 
situaci, získání pocitu alespoň částečné kontroly nad vnější situací; 

- začlenění se zpět do tzv. většinové společnosti; 

- poskytnutí krátkodobého krizového ubytování obětem domácího násilí 
(ženy a děti);  

- poskytnutí krizového ubytování v případě náhlé ztráty bydlení  
nebo náhlé havarijní situace znemožňující užívání bytu. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- spolupráce zainteresovaných subjektů na jednáních směřujících 
k vytvoření a udržení krizového bydlení pro rodiny s dětmi na území 
SMO; 

- vyhledání vhodných prostor; 
- vyjednávání s vedením města o vyčlenění městských prostor k tomuto 

účelu; 

- vyjednávání o finanční podpoře města; 

- udržení bezplatného psychologického poradenství v oblastech rodiny 
mezilidských vztahů a domácího násilí; 

- udržení bezplatného právního poradenství pro oběti domácího násilí; 

- podpora udržení a rozvoje provozu krizového bydlení pro oběti 
domácího násilí (6 lůžek); 

- udržení multidisciplinární spolupráce se zainteresovanými subjekty 
formou interdisciplinárního týmu; 

- setkávání interdisciplinárního týmu - min 2x ročně.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

660.000 Kč / rok 
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Předpokládané 
finanční zdroje: 

SMO, MSK, MPSV, nadace 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

ELIM Opava o.p.s., SMO, členové interdisciplinárního týmu pro řešení 
případů domácího násilí, Dětské centrum Čtyřlístek, Rodinná a manželská 
poradna Opava a další 

Charakter opatření:  - udržení sociální služby, vznik nové služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet rodin: 32 / rok 

 
 

Název cíle: 

6.3. Prevence vzniku rizikového chování a snížení jeho výskytu 
s důrazem na rozšíření podpůrných služeb školám a rodinám s dětmi a 
nabídky volnočasových aktivit pro děti, mládež a rodinu  

Krátký popis cíle: Zmenšení rizik sociálního vyloučení, primární protidrogová a gamblerská 
prevence, výchovné působení na děti a mládež. 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
cíle: 

6.3.1. Podpora a rozvoj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, 
podpora komunitního centra pro rodiny, děti, mládež a jednotlivce a 
podpora mateřských center  
6.3.2.  Podpora školám a rodinám při práci s dětmi a mládeží ohroženou 
rizikovým chováním či školní neúspěšností a realizace preventivních a 
intervenčních aktivit ve školách   
6.3.3.  Podpora terénních aktivit pro děti a mládež 

 

Název opatření: 

6.3.1. Podpora a rozvoj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, 
podpora komunitního centra pro rodiny, děti, mládež a jednotlivce  
a podpora mateřských center 

Popis opatření: Opatření je zaměřeno na předcházení a snižování dopadu rizikových 
projevů chování na skupiny dětí a mládeže a na poskytování pomoci  
a podpory cílové skupině v nepříznivé životní situaci.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- vytvoření zázemí pro mládež na sídlišti Kylešovice;  
- snížení počtu dětí a mládeže trávící volný čas nevhodným (rizikovým) 

způsobem tzv. „dětí ulice“; 
- zmenšení rizik sociálního vyloučení prostřednictvím prevence 

rizikových projevů chování; 
- výchovné působení na děti, mládež a mladé dospělé, aktivizace cílové 

skupiny; 
- vytvoření bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času 

dětí, mládeže a mladých dospělých; 
- podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, 

včetně zapojení do dění místní komunity;  
- zvýšení sociálních schopností a dovedností dětí a mládeže; 
- zvýšení informovanosti cílové skupiny o způsobech řešení obtížných 

situací, do kterých se běžně dostává;  

- zvýšení pocitu sounáležitosti a poskytnutí prostoru k seberealizaci; 

- zvýšení povědomí rodičů o zdravém životním stylu.  

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- podpora a udržení nízkoprahového klubu Magnet, Modrá kočka; 
rozvoj činnosti nízkoprahového klubu 4STREET o.p.s. - zapojení 
klientů do konečných úprav klubu, vytvoření atraktivní programové 
nabídky klubu, pravidelný provoz klubu 4 dny v týdnu, organizování 
doprovodných aktivit, koncerty, workshopy, výstavy, dílny, filmový klub 
apod. (minimálně 10 akcí ročně); 

- výchovně-vzdělávací programy zaměřené na prevenci rizikových 
projevů chování a rozvoj psychosociálních dovedností dětí a mládeže; 

- přednášková činnost, diskusní programy; 

- poradenství v obtížných životních situacích; 

- realizace volnočasových aktivit a zážitkových akcí (taneční, sportovní 
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aktivity, výtvarné a dramatické aktivity), pobytů a výletů; 

- návaznost na služby SAS a terénní programy, terénní pracovníky 
MMO; 

- rozvoj vlastních svépomocných aktivit dětí; 

- poskytování křesťanské duchovní pomoci formou volnočasových 
aktivit; 

- poradenství v oblasti péče a výživy kojenců a batolat, plavání rodičů  
s dětmi, plavání dětí, cvičení rodičů s dětmi;  

- zájmové činnosti dětí za přítomnosti rodičů, klubová činnost; 

- montessori pedagogika – projekt „Pomoz mi, abych to dokázal sám“;  

- pravidelná setkávání dvojčat a jejich rodičů; 

- laktační poradna;  

- konzultace v oblasti psychomotorického vývoje dítěte; 

- realizace programu na podporu rodinného života; 

- realizace tvořivých dílen se zaměřením na rozvoj estetického cítění; 

- podpora aktivního trávení volného času. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

1.975.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

SMO, MSK, MPSV, nadace a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

4STREET o.p.s., ELIM Opava o.p.s., EUROTOPIA Opava o.p.s., Charita 
Opava - Mateřské centrum Neškola, Mateřské centrum OASA, Armáda 
spásy v ČR a další 

Charakter opatření:  - udržení stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet rodin: 85 / rok, 
Počet klientů: 250 / rok 

 

Název opatření: 

6.3.2. Podpora školám a rodinám při práci s dětmi a mládeží ohroženou 
rizikovým chováním či školní neúspěšností a realizace preventivních  
a intervenčních aktivit ve školách   

Popis opatření: Opatření je zaměřeno na rozvoj vzdělávacích a podpůrných programů na ZŠ 
a SŠ, realizaci primární prevence a spolupráci se školami a pořádání 
osvětových besed pro rodiče se zaměřením na prevenci rizikového chování 
a rozvíjení výchovných kompetencí rodičů. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- snížení počtu dětí ohrožených projevy rizikového chování a zlepšení 
jejich zapojení do školních i mimoškolních aktivit; 

- zvýšení angažovaností rodičů v oblasti vzdělávání svých dětí, 
zapojení rodičů do vzdělávání dětí, zvýšení jejich rodičovských 
kompetencí; 

- zlepšení školní úspěšnosti žáků ze sociálně znevýhodněného 
prostředí a zdravotně  znevýhodněných a postižených žáků; 

- zvýšení počtu znevýhodněných (sociálně i zdravotně) žáků  
na středních školách;  

- zefektivnění využívání podpůrných vzdělávacích služeb rodinám 
s dětmi ze strany NNO; 

- vytvoření komplexního vzdělávacího programu (pro pedagogické 
pracovníky, úředníky, sociální pracovníky, studenty VOŠ a VŠ, 
pěstouny a děti v pěstounské péči ve věku 15 let a výše)  
se zaměřením na oblast podpory identity dítěte v náhradní rodinné 
péči s důrazem na rozvoj sociálně-pedagogických dovedností; 

- zvýšení sociálních dovedností a odbornosti náhradních rodičů 
v oblasti náhradní rodinné péče se zaměřením na ranou pěstounskou 
péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu. 

Dílčí aktivity  - vytvoření pracovního místa na ½ úvazku terénního sociálního 
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a předpokládané 
termíny realizace: 

pracovníka se zaměřením na vzdělávání, na prevenci školní 
neúspěšnosti dětí, poskytování psychosociální podpory rodinám  
při řešení obtížných životních situací, pomoc s přípravou dětí  
na nástup do první třídy a jejich udržení v hlavním vzdělávacím 
proudu prostřednictvím sociálně-aktivizační činnosti  
a socioterapeutické činnosti, pomoc s přípravou na přijímací řízení, 
podpora v  komunikaci se školou a dalšími institucemi, spolupráce  
s žákem a jeho rodinou při řešení rizikových forem chování 
(záškoláctví, šikana, agresivní chování, závislostní chování aj.  
na úrovni školy a zprostředkovávání intervencí dalších subjektů  
poskytování sociálního poradenství apod.); 

- realizace výchovně – vzdělávacích aktivit (preventivní prožitkové 
programy, adaptační programy, volnočasové aktivity apod.); 

- realizace osvětových besed pro rodiče se zaměřením na prevenci 
rizikového chování u dětí a na rozšíření rodičovských kompetencí; 

- programy interkulturní výchovy a vzdělávání pro pedagogy na ZŠ  
a SŠ; 

- poskytování sociálního poradenství rodičům s dětmi; 

- podpora integrace zdravotně hendikepovaných i sociálně 
znevýhodněných dětí do škol hlavního vzdělávacího proudu; 

- intervenční aktivity ve školách (řešení vzniklých situací vycházejících 
z problémového či rizikového chování dětí, korekční a nápravné 
programy pro třídy); 

- přednášky, besedy pro pedagogy, rodiče a děti v oblasti rizikového 
chování a jeho prevence; 

- individuální práce s dětmi a jejich rodiči (náhled na své chování, 
změna postojů a hodnot, režim v rodině, výchovné styly aj.); 

- realizace seminářů a vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast 
podpory identity dítěte v náhradní rodinné péči s důrazem na rozvoj 
sociálně-pedagogických dovedností; 

- realizace pobytových aktivit. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

485.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MŠMT, MPSV, MSK, SMO, nadace a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče, 
EUROTOPIA Opava o.p.s., Centrum inkluze o.p.s., OPEN HOUSE o.p.s., 
Dobrá rodina o.p.s. a další 

Charakter opatření:  - investiční, rozvoj stávajících služeb a vznik nové služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Preventivní prožitkové programy: 20 programů / rok, 
Realizace osvětových besed pro rodiče: 15 besed / rok, 
Počet klientů terénního pracovníka: 30 rodin / rok, 
Počet proškolených osob: 50 / rok v rámci 5 tematických okruhů, případně 
pobytových aktivit. 

 

Název opatření: 

6.3.3. Podpora terénních aktivit pro děti a mládež  

Popis opatření: Podpora a rozvoj terénní práce s dětmi a mládeží, navýšení kapacity služby 
terénního programu OPEN STREET. 
Terénní program je určen dětem a mládeži ve věku 12 – 20 let ohroženým 
rizikovým chováním. Terénní program si klade za cíl oslovovat zejména děti 
a mládež, jež tráví většinu svého volného času neorganizovaně venku  
na ulici a nejsou v kontaktu s jinými zařízeními a institucemi. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- zvýšení kompetencí klientů k řešení obtížných životních situací; 

- zvýšení informovanosti cílové skupiny o rizicích v souvislosti se stylem 
jejich života; 
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- snižování rizika sociálního vyloučení; 

- motivace ke školním a pracovním povinnostem; 

- zlepšení orientace v životě a ve společnosti; 

- integrace minorit, motivace k toleranci; 

- orientace ve společenských hodnotách a normách. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- personální posílení programu (2 pracovníci na 0,5 úvazku) navýšení 
kapacity programu – poskytování služby 4x týdně; 

- kontaktování a oslovování uživatelů v terénu, pravidelný kontakt 
s uživateli; 

- spolupráce s NZDM, Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi, 
akce, turnaje (min. 2 akce ročně); 

- organizace zážitkových programů a aktivit, výjezdů (1x ročně) výletů  
(2x ročně), organizování sportovních turnajů (4x ročně); 

- využívání veřejně přístupných sportovišť pro realizaci sportovních 
aktivit;  

- realizace besed na školách (předávání informací o programu, 
kontaktů), realizace: květen - červen 2014; 

- poskytování informací o důsledcích rizikového chování, preventivní 
programy, besedy, přednášky, otevírání preventivních témat  
při rozhovorech v terénu (4x ročně); 

- aktivizace cílové skupiny, podpora vlastních činností a aktivit klientů, 
pravidelná sportovní činnost v zimním období (listopad – březen), 
realizace: 4x týdně v odpoledních hodinách. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

500.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, MSK, MŠMT, SMO, nadace a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

OPEN HOUSE o.p.s a další 

Charakter opatření:  - rozvoj stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 60 / rok 
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7/Oblast sociálních a souvisejících služeb 
pracovní skupiny: Osoby se specifickými 
sociálními problémy 
 

Obsah: 
 Popis cílové skupiny pracovní skupiny Osoby se specifickými sociálními problémy 

 Přehled účastníků na jednáních pracovní skupiny, kteří se podíleli na zpracování komunitního 
plánu  

 SWOT analýza  

 Cíle a opatření za oblast sociálních a souvisejících služeb pracovní skupiny: Osoby se 
specifickými sociálními problémy: 

 
7.1. Cíl: Udržení a rozvoj terénních služeb 
7.2. Cíl: Udržení a rozvoj ambulantních služeb 
7.3. Cíl: Udržení a rozvoj pobytových služeb 

 

Popis cílové skupiny pracovní skupiny Osoby se specifickými 
sociálními problémy 
 
Do pracovní skupiny spadají občané z oblastí problematiky: 
 

1. trestněprávní (osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, osoby, proti kterým  
je vedeno trestní stíhání, oběti trestných činů, oběti domácího násilí atd.) 

2. pracovněprávní (dlouhodobě nezaměstnaní, osoby diskriminované na trhu práce atd.) 
3. sociálního vyloučení či ohrožení sociálním vyloučením (osoby bez přístřeší, osoby žijící 

nedůstojným způsobem života, zletilé osoby po ukončení ústavní výchovy atd.) 
4. sociální patologie (osoby závislé na alkoholu či jiných toxikomaniích, osoby jinak závislé 

atd.) 
5. nepříznivé životní situace (jednotlivci či bezdětné rodiny v přechodné či dlouhodobější 

sociální krizi, osoby neschopné zabezpečit si své základní životní potřeby atd.) 
 

Přehled účastníků na jednáních pracovní skupiny, kteří se podíleli 
na zpracování komunitního plánu  
 

 Příjmení a jméno Organizace 

1. Ballová Petra Úřad práce v Opavě 

2. Cihlářová Martina EUROTOPIA Opava o.p.s. 

3. Daněk Antonín Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ o.p.s. 

4. Dvořáková Petra Probační a mediační služba ČR 

5. Lenková Radka Charita Opava – Občanská poradna 

6. Lukáš Dalibor Magistrát města Opavy, sociální kurátor 

7. Paletová Iva Magistrát města Opavy,OSV, vedoucí odd. sociálních 
služeb a komunitního plánování 

8. Paluzga Zdeněk Policie ČR 

9. Polášová Svatava Vězeňská služba ČR 

10. Prejda Petr Armáda spásy v ČR 

11. Sobková Hana EUROTOPIA Opava o.p.s. 

12. Žáčková Jana Slezská univerzita v Opavě, manažerka skupiny 
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Tabulka: Sociální služby poskytované na území SMO – oblast Osoby se specifickými 
sociálními problémy 

Sociální služba: Počet služeb celkem 

sociální poradenství celkem 4 

telefonická krizová pomoc 0 

azylové domy 2 

kontaktní centra  1 

krizová pomoc 2 

nízkoprahová denní centra 1 

noclehárny 2 

terénní programy 1 

služby sociální prevence celkem 9 

CELKEM 13 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, stav k 09. 01. 2014 
 
 

SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 

1. Rozsah, kvalita a dostupnost 
sociálních služeb pro cílovou 
skupinu 

2. Stabilní a zkušení poskytovatelé 
3. Podpora ze strany města 
4. Spolupráce mezi službami, výměna 

informací 
5. Sociální služby reagují na potřeby 

cílové skupiny 
6. Spolupráce se subjekty, které se 

věnují cílové skupině 
 

1. Chybí podpora pro lidi, kteří mají 
špatný zdravotní stav, často jsou 
závislí na alkoholu, mají nízký příjem, 
jsou osamělí, nedokáží žít bez 
podpory někoho jiného 

2. Chybí prostupnost bydlení (nedostupné 
bydlení kvalitou i cenou pro 
nízkopříjmové osoby, s doprovodným 
sociálním programem) 

Příležitosti Ohrožení 

1. Transformace zařízení zřizovaných 
krajem ve vztahu k lidem 
definovaným ve slabých stránkách 

1. Tlak na odbornost pracovníků versus 
nízké platové ohodnocení  

2. Nesystémovost a neprůhlednost 
financování ze strany státu 

3. Nereálně nastavená kritéria pro 
kapacitu jednotlivých služeb ve 
vztahu k výši přidělených prostředků 
ze strany kraje 

4. Proces vyjednávání kraje s obcemi o 
zařazení sociálních služeb do stávající 
sítě 

5. Chybí pracovní příležitosti v oborech 
jednoduchých manuálních činností 

6. Změna systému financování – o výši 
dotace bude rozhodovat kraj (střet 
zájmů – kraj je zřizovatelem některých 
služeb) 
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Cíle a opatření za oblast sociálních a souvisejících služeb pracovní 
skupiny: Osoby se specifickými sociálními problémy 
 

Název cíle: 

7.1. Udržení a rozvoj terénní služby 

Krátký popis cíle: Cílem je zajistit podmínky pro provoz a průběžně zkvalitňovat terénní službu 
pro osoby ohrožené závislostí na nealkoholových drogách. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

7.1.1. Podpora a udržení terénního programu pro uživatele drog 

 

Název opatření: 

7.1.1. Podpora a udržení terénního programu pro uživatele drog 

Popis opatření: Poskytnutí terénní sociální služby, usilující o redukci rizik u osob ohrožených 
návykovým chováním v potřebné kvalitě a rozsahu. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- redukce zdravotních a sociálních rizik u uživatelů drog; 

- prevence infekčních chorob; 

- motivace ke změně životního stylu u osob ohrožených drogovou 
závislostí; 

- ochrana veřejného zdraví; 

- zlepšení orientace uživatelů v systému sociálních služeb; 

- snížení kriminality. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- prioritou je poskytování terénní formy služby v rámci projektu 
Kontaktního centra a projektu OPEN HOUSE o.p.s.; 

- zajištění financování pro udržení služby; 

- certifikace služby, garance kvality služby; 

- práce terénních pracovníků - pravidelný kontakt s cílovou skupinou, 
výměnný program, poradenství, informační servis, krizová intervence, 
motivační trénink; 

- aktivní působení na změnu rizikového chování uživatelů – 
poradenství: bezpečné braní, bezpečný sex;  

- zprostředkování kontaktů s institucemi, sociální asistence; 

- sběr kontaminovaného materiálu; 

- monitoring drogové scény ve městě. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

- v rámci projektu Kontaktní centrum 

- 293.000 Kč / rok (OPEN HOUSE o.p.s.) 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MSK, RVKPP, MZČR, MPSV, SMO, MZ a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ o.p.s., OPEN HOUSE o.p.s. 

Charakter opatření:  - udržení stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 120 / rok 
Počet vyměněných stříkaček: 4.000 ks / rok 

 

Název cíle: 

7.2. Udržení a rozvoj ambulantních služeb 

Krátký popis cíle: Cílem je zajistit podmínky pro provoz a průběžně zkvalitňovat systém 
ambulantních sociálních služeb určených pro osoby se specifickými 
potřebami. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

7.2.1. Podpora a udržení krizové pomoci 
7.2.2. Noclehárny 
7.2.3 Nízkoprahové denní centrum 
7.2.4. Sociální rehabilitace 
7.2.5. Kontaktní centrum 
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7.2.6. Odborné sociální poradenství 
7.2.7. Probační resocializační a reintegrační programy 

 

Název opatření: 

7.2.1. Podpora a udržení krizové pomoci 

Popis opatření: Krizová pomoc zajišťuje podporu osobám v náročné životní situaci,  
která ohrožuje jejich život nebo zdraví. Tyto osoby nejsou schopny 
nepříznivou sociální situaci překonat vlastními silami. Cílem je stabilizace 
psychosociálního zdraví. Forma poskytované pomoci: krizová a individuálně 
zaměřená intervence, základní psychologické a sociální poradenství, 
poskytování informací a kontaktů na návazné zdravotní a psychosociální 
služby, doprovázení při vyřizování běžných záležitostí. Součástí je také 
zajištění potřebné hmotné pomoci – nákup základních potravin, poskytnutí 
oblečení, poskytnutí úvěrového jízdného.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- prevence negativních dopadů neošetřené krize na jedince; 

- návrat jedince na psychickou, zdravotní, sociální úroveň před krizí; 

- snížení dopadů hmotné nouze na jedince, rodinu; 

- podání informací, kontaktů, jež vedou k řešení situace jedince. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- poskytování krizové intervence – ambulantní forma; 

- internetové psychosociální poradenství; 

- poskytnutí hmotné pomoci (potraviny, šatstvo, úvěrové jízdné); 

- pomoc při hledání ubytování, zaměstnání; 

- předání kontaktů, doporučení na návazné odborné instituce. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

800.000 Kč / rok  

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, SMO, sponzorské dary a další  

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Charita Opava 

Charakter opatření:  - udržení stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 200 / rok  

 

Název opatření: 

7.2.2. Noclehárny 

Popis opatření: Noclehárna pro muže poskytuje mužům bez přístřeší přenocování, stravu, 
podmínky pro osobní hygienu a nabídku sociálního poradenství. Nabízí 
možnost účastnit se duchovních programů. 
Noclehárna pro ženy poskytuje ženám, které se ocitly bez přístřeší, nocleh, 
podmínky pro osobní hygienu a sociální poradenství, čímž se snaží 
předcházet jejich dalšímu sociálnímu vyloučení.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem 
života lidí na ulici (prostřednictvím noclehu na noclehárně, jednoho 
teplého jídla a hygienického zázemí); 

- motivování uživatele, aby svou nepříznivou situaci začal řešit, a tím 
zahájil zpětné začlenění do společnosti (přechod na navazující 
sociální služby); 

- zajištění bezpečného prostředí pro přečkání noci; 

- zajištění přístupu k základním informacím pro řešení nepříznivé 
sociální situace a řešení akutní krize; 
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Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- poskytnutí přenocování mužům a ženám; 

- zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny, poskytnutí 
stravy; 

- poskytnutí pomoci při uplatňování práv a při vyřizování osobních 
dokladů, sociálních dávek, poskytnutí sociálního poradenství; 

- zajištění náhradních prostor po dobu rekonstrukce Centra sociálních 
služeb Samaritán v budově města v měsících květen až září 2014. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Noclehárna pro muže: 1.600.000 Kč / rok 
Noclehárna pro ženy: 800.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, SMO, příjmy od klientů, sponzorské dary a další 
 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Armáda spásy v ČR 

Charakter opatření:  - udržení a rozvoj stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet zajištěných lůžek: 18/den – muži, 
Počet zajištěných lůžek: 7/den – ženy. 

 

Název opatření: 

7.2.3. Nízkoprahové denní centrum 

Popis opatření: Poskytuje osobám v krizové životní situaci spojené se ztrátou bydlení místo 
k dennímu pobytu, základní stravu, hygienický servis a nabídku sociálního 
poradenství. Součástí nízkoprahového denního centra je i terénní práce  
s cílem informovat o nabízených službách ve městě a přilehlých obcích. 
Služba je pro muže i pro ženy starší 18 let. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- řešení akutní krize; 

- snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem 
života uživatelů na ulici; 

- motivování uživatele, aby nepříznivou situaci začal řešit a zahájil 
zpětné začlenění do společnosti (přechod na navazující sociální 
služby); 

- prevence kriminality. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- bezpečné místo k dennímu pobytu; 

- zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny, poskytnutí 
stravy; 

- PC s připojením na internet, místo pro přebírání doručované pošty; 

- pomoc při uplatňování práv a při vyřizování osobních dokladů  
a sociálních dávek, sociální poradenství; 

- vyhledávání a kontaktování uživatelů v terénu; 

- zajištění náhradních prostor po dobu rekonstrukce Centra sociálních 
služeb Samaritán v budově města v měsících květen až září 2014. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

1.300.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

EU fondy, MPSV, SMO, sponzorské dary a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Armáda spásy v ČR 

Charakter opatření:  - udržení a rozvoj stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 200 osob / rok 
Počet zajištěných míst: 30 na každý den po celý rok 
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Název opatření: 

7.2.4. Sociální rehabilitace 

Popis opatření: Služba Sociální rehabilitace nabízí podporu mužům i ženám od 18-ti let 
věku, kteří se v důsledku nezaměstnanosti ocitli v tíživé životní situaci.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- vytvoření nebo obnovení základních pracovních návyků; 

- získání nových teoretických i praktických znalostí a dovedností; 

- podpora při hledání pracovního místa a podpora v době nástupu  
do zaměstnání. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- pracovní aktivity na farmě ve Strahovicích tzn. úklidové práce, nácvik 
údržbářských dovedností, péče o hospodářská zvířata, malířské a 
natěračské práce, nácvik zahradnických prací; 

- výuka práce na PC a internetu; 

- pomoc a podpora při hledání zaměstnání – sepsání životopisu, 
vyhledávání zaměstnání na internetu, umožnění telefonátu ohledně 
volného pracovního místa; 

- zajištění náhradních prostor po dobu rekonstrukce Centra sociálních 
služeb Samaritán v budově Armády spásy na Rybářské ulici 
v měsících květen až září 2014. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Provoz: 1.300.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

EU fondy, MPSV, SMO, příjmy od klientů, sponzorské dary a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Armáda spásy v ČR 

Charakter opatření:  - udržení a rozvoj stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 10 / rok 

 
 

Název opatření: 

7.2.5. Kontaktní centrum 

Popis opatření: Poskytnutí ambulantní sociální služby, usilující o redukci rizik u osob 
ohrožených návykovým chováním. Spektrum služeb směřuje k aktivizaci  
a postupnému přijetí obecně platných společenských norem, důležitých  
pro znovuzapojení se do běžného života. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů drog; 

- prevence infekčních chorob; 

- motivování ke změně životního stylu u osob ohrožených drogovou 
závislostí; 

- snížení kriminality. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- navazování a udržení kontaktu s příslušníky cílové skupiny; 

- výměna injekčního náčiní, distribuce zdravotnického materiálu, sběr 
kontaminovaného materiálu, odběry krve k testování HIV a virové 
hepatitidy, zdravotní ošetření; 

- hygienický servis (sprcha, praní prádla); 

- působení na změnu rizikového chování uživatelů drog; 

- krizová intervence, poradenství, motivační trénink; 

- poradenství pro rodiče a osoby blízké; 

- návaznost na terapii v rámci téže instituce (psycholog, psychiatr); 

- zprostředkování kontaktu na další instituce, sociální asistence. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

1.500.000 Kč / rok 
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Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, SMO, RVKPP, MSK, MZ a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ o.p.s. 

Charakter opatření:  - udržení stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 200 / rok 
Počet vyměněných stříkaček: 20.000 ks / rok 

 

Název opatření: 

7.2.6. Odborné sociální poradenství 

Popis opatření: Cílem je poskytování rad, informací lidem, kteří se dostali do nepříznivé 
sociální situace, nedokáží ji řešit vlastními silami, neznají svá práva a nemají 
možnost se orientovat v měnící se legislativě. Poradenství je bezplatné, 
anonymní, nestranné, diskrétní. 
Zajištění komplexního poradenství pro cílovou skupinu – sociálního, 
právního a terapeutické podpory. Podpora při řešení náročných životních 
situací s cílem začlenění cílové skupiny do společnosti. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- vyřešení klientova problému komplexně a nalezení optimálního 
řešení; 

- zajištění lidských práv, zvýšení schopnosti klientů, a to včetně 
imobilních občanů, hájit svá práva a umět se orientovat v dané situaci; 

- osvěta veřejnosti, zvýšení a rozšíření právního a sociálního povědomí 
lidí a informovanost v uzavírání smluvních vztahů; 

- zvýšení finanční gramotnosti klientů, zajištění pomoci při oddlužení; 

- prevence a snížení sociálního vyloučení rizikových skupin obyvatel. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- podpora a udržení stávajících služeb odborného sociálního 
poradenství ve stávajícím rozsahu a kvalitě ; 

- udržení bezplatného právníka a zvýšení kapacity tohoto poradenství 
v reakci na poptávku klientů; 

- pomoc klientům s finančním plánováním a efektivním hospodařením, 
poradenství v oblasti exekucí, insolvenčního řízení, poradenství v 
oblasti smluvních vztahů, v oblasti bydlení, zaměstnanosti. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

1.480.000 Kč / rok 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, SMO, MSK, nadace, EU fondy, AOP, dary a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Charita Opava, Eurotopia Opava o.p.s. další 

Charakter opatření:  - udržení stávajících služeb 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 1450 / rok  
 

 

Název opatření: 

7.2.7. Probační resocializační a reintegrační programy 

Popis opatření: Probační resocializační programy a reintegrační programy (dále PRP) jsou 
specializované programy (programy sociálního výcviku, psychologického 
poradenství, léčby závislostí, programy vzdělávací, doškolovací, 
rekvalifikační a jiné) pro osoby v konfliktu se zákonem. Cílem účasti osob 
v PRP je minimalizovat rizika opakování trestné činnosti, vést klienta k větší 
odpovědnosti a k vytvoření a osvojení alternativních strategií chování 
v souladu se společenskými normami.  

Předpokládané 
dopady opatření: 

- podpora sociálního začleňování; 

- motivování ke změně dosavadního maladaptivního chování; 
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- posílení odpovědností klientů za svůj další život; 

- podpora a rozvoj kompetencí a sociálních dovedností, zvyšování 
právního vědomí; 

- prevence kriminality a recidivy kriminálního chování. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- podpora a rozvoj vhodných PRP; 

- zajištění stabilního financování PRP. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření: 

Finanční prostředky dle aktuálních možností  

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MS ČR, SMO, MSK a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

PMS (partner), NNO 

Charakter opatření:  - udržení a rozvoj stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: nelze odhadnout 

 
 
 

Název cíle: 

7.3. Udržení a rozvoj pobytových služeb 

Krátký popis cíle: Cílem je zajistit podmínky pro provoz a průběžně zkvalitňovat systém 
pobytových sociálních služeb pro osoby se specifickými potřebami. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

7.3.1. Udržení a zkvalitnění služby azylového domu 
7.3.2. Nouzové ubytování pro osoby v krizi 

 

Název opatření: 

7.3.1. Udržení a zkvalitnění služby azylového domu 

Popis opatření: Služba Azylový dům pro muže nabízí pomoc mužům od 18-ti let věku,  
kteří se ocitli z různých příčin v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou 
bydlení.  
V roce 2014 má proběhnout rekonstrukce budovy a dojde k novému 
dispozičnímu řešení služeb v Centru sociálních služeb Samaritán, 
rekonstrukcí dojde také k navýšení kapacity služby Azylový dům. 

Předpokládané 
dopady opatření: 

- poskytování krátkodobého ubytování, využití systému vícestupňového 
bydlení, které je součástí azylového domu (bydlení s doprovodným 
sociálním programem); 

- pomoci uživateli s hledáním zaměstnání či udržením jeho stávajícího 
zaměstnání; 

- provázení uživatele k získání vhodného bydlení (bydlení  
s doprovodným programem); 

- vedení uživatele k získání návyku racionálního hospodaření  
s finančními prostředky; 

- obnovení či udržení pracovních návyků uživatelů prostřednictvím 
aktivizačního programu; 

- pomoc uživateli při uplatňování práv a obstarávání úředních  
či osobních záležitostí. 
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Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- ubytování, poskytnutí stravy nebo zajištění podmínek pro přípravu 
stravy; 

- zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla, zajištění podmínek pro 
úklid, praní, žehlení osobního prádla; 

- sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv a při vyřizování 
osobních dokladů a sociálních dávek; 

- podpora při hledání zaměstnání a bydlení, tréninkový byt; 

- volnočasové a pracovní aktivizační programy; 

- získání finančních prostředků na projekt; 
- realizace rekonstrukce, zajištění náhradních prostor po dobu 

rekonstrukce Centra sociálních služeb Samaritán v budově města 
v měsících květen až září 2014. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

Neinvestiční: 5.000.000 Kč / rok 
Investiční: 20.000.000 Kč (rekonstrukce budovy) 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

EU fondy, MPSV, MSK, SMO, příjmy od klientů, sponzorské dary a další 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

Armáda spásy v ČR, SMO 

Charakter opatření:  - udržení a rozvoj stávající služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Kapacita v roce 2014: 30 lůžek 
Kapacita v roce 2015: 35 lůžek 

 

Název opatření: 

7.3.2. Nouzové ubytování pro osoby v krizi 

Popis opatření: Nouzové ubytování je určeno pro rodiny s dětmi nebo osoby ohrožené 
domácím násilím, které se ocitly v akutní krizi související se ztrátou bydlení. 
S klienty se aktivně pracuje na zajištění stabilního bydlení. Nouzový byt je 
placenou službou.   

Předpokládané 
dopady opatření: 

- řešení aktuální krize související se ztrátou bydlení; 

- snížení negativních dopadů na jedince či rodinu související  
se způsobem života na ulici; 

- nalezení dlouhodobého řešení neuspokojivé bytové situace klientů. 

Dílčí aktivity  
a předpokládané 
termíny realizace: 

- zjištění aktuální potřebnosti a zajištění prostor a financí k poskytování 
služby, bude-li nutná. 

 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci opatření: 

V případě nutnosti se náklady budou odvíjet dle aktuálních cen na trhu 
s nemovitostmi. 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

MPSV, SMO, sponzorské dary 

Předpokládaní 
partneři/realizátoři k 
zajištění opatření: 

 
NNO 

Charakter opatření:  - vznik nové služby 

Předpokládané 
výstupy: 

Počet klientů: 7 / rok  
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D/ Monitorování a vyhodnocování  

Tabulky pro plánování a hodnocení komunitního plánu: 
 

Hodnocení (revize komunitního plánu)   
Cíle a opatření v oblasti   
( textová část ) 
 
Cíl:                  název cíle          
Opatření:        název opatření 

 
1. Partneři, se kterými je uzavřena v rámci projektu partnerská smlouva a podílí se na řešení 

projektu (jmenovitě):       
A) státní správa 
B) samospráva  
C) neziskové organizace 
D) zahraniční partneři 
E) ostatní 
 
2. Proces vedoucí k dosažení opatření: 
A) počet předložených projektových záměrů projektů 
B) počet předložených projektů 
C) počet přijatých – realizovaných projektů 
D) počet inovativních, rozvojových projektů 
E) počet nově vzniklých služeb 

 
3. Finanční zdroje (jmenovitě, u plateb uživatelů a vlastních zdrojů volte ano, nebo ne):  
A) samospráva  
B) státní správa  
C) nadace  
D) zahraniční zdroje  
E) programy EU 
F) platby uživatelů 
G) vlastní zdroje 
 
4. Popište výstupy  za vykazované období:  
A) počet proškolených osob 
B) počet klientů 
C) počet nových pracovních míst 
D) vznik webových stránek                                   ano                        ne 
E) počet vzdělávacích modulů 
F) počet nových programů (služeb) 
G) počet nových svépomocných skupin uživatelů 
H) počet mediálních výstupů 
I) počet konferencí 
J) počet přednášek, seminářů 
K) jiné ……… 
 
Podařilo se naplnit opatření:                                        ano                       ne 
V případě, že ne, uveďte důvody : 

(takto rozpracovat všechna opatření) 

Vypracoval:  …………………………………



 

 

   

 

93  

E/ Seznam použitých zkratek 
 
 
DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků 
ESF Evropský sociální fond 
EU Evropská unie 
IKV interkulturní výchova 
IP individuální projekt 
FOD Fond ohrožených dětí 
KP komunitní plánování, komunitní plán 
KPSS komunitní plánování sociálních služeb 
KS koordinační skupina 
MDPO Městský dopravní podnik Opava 
MF ministerstvo financí ČR 
MKV multikulturní výchova 
MMO Magistrát města Opavy 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
MS Ministerstvo spravedlnosti ČR 
MSK Moravskoslezský kraj 
MŠ mateřská škola 
MVČR Ministerstvo vnitra ČR 
MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR 
NNO nestátní neziskové organizace 
NZDM nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
OSP odborné sociální poradenství 
OSPOD oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
OSV odbor sociálních věcí 
OZP osoby se zdravotním znevýhodněním 
PČR Policie ČR 
PMS probační a mediační služba 
PPP pedagogicko-psychologická poradna 
PRP probační resocializační a reintegrační programy 
PS pracovní skupina 
RMO rada města Opavy 
RVKPP Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
SAS sociálně aktivizační služby 
SMO statutární město Opava 
SPC speciálně pedagogické centrum Srdce 
SPOD sociálně-právní ochrana dětí 
SPRP Ostrava Středisko pro ranou péči Ostrava 
SOŠ střední odborná škola 
SŠ střední škola 
SVČ středisko volného času 
SVP středisko výchovné péče 
ÚP úřad práce 
VOŠ vyšší odborná škola 
VPP veřejně prospěšné práce 
VŠ vysoká škola 
ZMO zastupitelstvo města Opavy 
ZŠ základní škola 
 


