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1. Analytická část 

 

 

 

1.1. Demografické údaje 
 

 

1.1.1. Počet obyvatel dle obcí  

 

Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, je počet obyvatel setrvalý, větší nárůst je v obcích Žabeň, 
Dobratice a Vojkovice.  

 

  

Tabulka 1 Počet obyvatel dle obcí 

Zdroj: ČS 

 
 

 Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dobratice 1 125 1 141 1 168 1 175 1 204 1 220 1 231 1 239 1 258 1 285 1 312 

Kaňovice 287 295 290 304 305 309 299 317 329 321 331 

Krásná 664 636 640 643 645 652 664 673 687 682 669 

Morávka 1 083 1 084 1 089 1 114 1 126 1 155 1 162 1 184 1 208 1 222 1 219 

Nižní Lhoty 262 266 257 265 264 260 266 275 281 288 297 

Nošovice 1 004 983 992 990 999 991 1 030 1 040 1 066 1 070 1 042 

Paskov 3 939 3 925 3 920 3 913 3 949 3 943 3 950 3 934 3 890 3 917 3 909 

Pražmo 979 960 943 929 928 911 906 906 913 916 912 

Raškovice 1 779 1 765 1 789 1 823 1 823 1 814 1 838 1 852 1 880 1 928 1 963 

Řepiště 1 719 1 754 1 765 1 791 1 811 1 802 1 825 1 833 1 838 1 869 1 898 

Sedliště 1 424 1 454 1 477 1 492 1 521 1 553 1 593 1 609 1 665 1 673 1 668 

Sviadnov 1 618 1 605 1 665 1 725 1 797 1 830 1 866 1 929 2 014 2 134 2 189 

Šenov 5 977 6 029 6 139 6 188 6 267 6 314 6 342 6 385 6 400 6 393 6 419 

Václavovice 1 814 1 834 1 907 1 930 1 946 1 965 1 990 2 004 1 998 2 036 2 062 

Vojkovice 581 588 609 622 618 642 654 674 703 725 756 

Vratimov 6 902 6 935 6 966 7 062 7 151 7 193 7 242 7 253 7 297 7 293 7 356 

Vyšní Lhoty 914 832 842 838 846 847 856 858 858 860 857 

Žabeň 695 736 745 770 775 802 827 833 850 885 906 
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1.1.2.  Pohyb obyvatelstva 
 

Pro zpracování KPSS je důležité, jaký je pohyb obyvatel v jednotlivých obcích. Zajímavým 
údajem je migrační přírůstek v jednotlivých obcích, který vykazuje u většiny obcí kladné saldo, 
až na obec Krásná a Nošovice. Celkově počet obyvatel v obcích za rok 2020 stoupá, kromě obcí 
Krásná, Morávka, Nošovice a Pražmo.  

Nejvíce dětí, kromě města Vratimov, pro který je plán zpracováván samostatně, se narodilo 
v Šenově, Sviadnově, Paskově, Raškovicích a Řepištích.  

Údaje jsou k 31. 12. 2020. 
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Dobratice 14 5 35 17 9 18 27 1 312 

Kaňovice 5 5 16 6 - 10 10 331 

Krásná 4 11 19 25 -7 -6 -13 669 

Morávka 7 16 28 22 -9 6 -3 1 219 

Nižní Lhoty 3 3 11 2 - 9 9 297 

Nošovice 9 7 17 47 2 -30 -28 1 042 

Paskov 24 29 91 63 -5 28 23 2 446 

Pražmo 4 14 27 21 -10 6 -4 912 

Raškovice 23 32 76 32 -9 44 35 1 963 

Řepiště 22 17 50 26 5 24 29 1 898 

Sedliště 12 23 47 41 -11 6 -5 1 668 

Sviadnov 27 24 117 65 3 52 55 2 189 

Šenov 59 91 221 163 -32 58 26 6 419 

Václavovice 17 27 75 39 -10 36 26 2 062 

Vratimov 74 87 212 136 -13 76 63 7 356 

Vyšní Lhoty 8 16 30 25 -8 5 -3 857 

Vojkovice 12 9 38 10 3 28 31 756 

Žabeň 6 2 35 18 4 17 21 906 

Tabulka 2 Pohyb obyvatelstva 

Zdroj: ČSÚ 
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1.1.3. Struktura obyvatel  
 

Z hlediska věkové struktury obyvatel je zřejmé, že věková kategorie 65 a více v některých 
obcích převažuje nad věkovou kategorií 0-14 let, což rovněž ovlivňuje index stáří obyvatel.  

Z hlediska pohlaví je nejmarkantnější rozdíl v počtu mužů a žen v Paskově (o 60% více žen).  

 

Obec     0-14 15-64 65 a více 

Kaňovice Muži 34 109 23 

Ženy 29 108 28 

Paskov Muži 123 1341 299 

Ženy 308 1264 423 

Řepiště Muži 173 624 158 

Ženy 151 594 199 

Sedliště Muži 163 582 106 

Ženy 153 522 142 

Sviadnov Muži 191 746 156 

Ženy 182 704 210 

Šenov Muži 515 2098 543 

Ženy 469 2061 733 

Václavovice Muži 193 673 163 

Ženy 179 655 199 

Vratimov Muži 590 2403 582 

Ženy 604 2369 808 

Žabeň Muži 89 289 74 

Ženy 86 279 89 

Krásná Muži 39 226 72 

Ženy 38 217 77 

Morávka Muži 124 390 115 

Ženy 99 349 142 

Nižní Lhoty Muži 32 92 19 

Ženy 27 100 27 

Nošovice Muži 79 351 85 
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Ženy 75 344 108 

Pražmo Muži 68 302 82 

Ženy 63 284 113 

Raškovice Muži 194 570 177 

Ženy 162 607 253 

Vyšní Lhoty Muži 70 292 89 

Ženy 52 254 100 

Dobratice Muži 108 419 114 

Ženy 121 418 132 

Vojkovice Muži 80 247 48 

Ženy 70 255 56 

Tabulka 3 Struktura obyvatel 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

1.1.4. Index stáří dle jednotlivých obcí  

 

Index stáří vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně 
v tomto případě kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku. 

Tato informace je podstatná pro nastavení služeb vzhledem k věku.  

Vyšší index stáří mají Paskov, Řepiště, Šenov, Krásná, Morávka, Nošovice, Pražmo, Raškovice, 
Vyšní Lhoty. V těchto obcích bude nezbytné zajistit dostatečné sociální služby pro seniory 
pokud možno terénního charakteru.  

Věkový průměr obyvatel se zásadně neliší od průměrného věku obyvatel v celém 
Moravskoslezském kraji, který činí 43 let. Nejmladšími obcemi z hlediska průměrného věku 
obyvatel jsou  Vojkovice, Sedliště a Nižní Lhoty.  

 

Obec  Věkový průměr Index Stáří 

Dobratice 41,0  107 

Kaňovice 41,1  80 

Krásná 45,3  194 

Morávka 43,0  115 

Nižní Lhoty 39,7  77 

Nošovice 42,5  125 
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Paskov 42,4  124 

Pražmo 44,1  148 

Raškovice 42,2  121 

Řepiště 41,9  111 

Sedliště 39,4  78 

Sviadnov 40,4  98 

Šenov 43,2  129 

Václavovice 41,2  97 

Vojkovice 38,1  69 

Vyšní Lhoty 44,4  155 

Žabeň 40,2  93 

Tabulka 4 Index stáří a věkový průměr 

Zdroj ČSÚ, vlastní šetření 

 

 

Níže v grafu uvádíme srovnání průměrného věku v jednotlivých obcích. 

 

 

Obrázek 1 Průměrný věk v obcích 
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Pro lepší orientaci ve věkové struktuře uvádíme tzv. stromy života dle jednotlivých obcí.  

 

Dobratice  

Jak vyplývá z níže uvedeného grafu, nejvíce zastoupenými věkovými kategoriemi jsou 
v rozmezí 30-59 let. Ve věku 85+ je pak více žen, než mužů.  

 

 

Obrázek 2 Strom života Dobratice 
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Kaňovice 

Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií je 40-49, nad 85 let je více mužů. V obci je rovněž 
poměrně hojně zastoupena kategorie dětí od 0-14 let.  

 

 

Obrázek 3  Strom života Kaňovice 
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Krásná 

Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií je u mužů 45-49 let, ve věkové kategorii 80-85+ pak 
převažují ženy.  

 

 

Obrázek 4  Strom života Krásná 
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Morávka 

 

Rozložení mužů a žen je v jednotlivých věkových kategoriích víceméně rovnoměrné. 

 

 

Obrázek 5  Strom života Morávka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 60 - 40 - 20  0  20  40  60

Morávka



12 
 

 

Nižní Lhoty 

V obci je poměrně hojně zastoupena nejmladší věková kategorie 0-4 let, což je 
pro demografický vývoj velmi pozitivní. Od 75 do 85+ převažují ženy.  

 

 

Obrázek 6  Strom života Nižní Lhoty 
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Nošovice 

 

V obci je nejvíce zastoupena věková kategorie 45-49 let, počet žen od 70 let převažuje 
nad  muži.  

 

 

Obrázek 7  Strom života Nošovice 
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Paskov 

 

Nejvíce zastoupenými věkovými kategoriemi v Paskově jsou 40-45 a  45-49. Od 75 let převažují 
ženy nad muži.  

 

 

Obrázek 8  Strom života Paskov 
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Pražmo  

 

I v obci Pražmo je nejvíce zastoupenou věkovou kategorií 45-49 let, a od 70 let převažují ženy 
nad muži.  

 

 

Obrázek 9  Strom života Pražmo 
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Raškovice 

 

Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií z hlediska mužů je 45-49 let, u obou pohlaví pak 
věková kategorie 65-69 let. Od 80 let převažují ženy nad muži. V obci je také dobře zastoupena 
věková kategorie dětí od 0-14 let, kde převažují chlapci nad dívkami.  

 

 

Obrázek 10  Strom života Raškovice 
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Řepiště 

 

V obci je nejvíce zastoupenou věkovou kategorií 45-49 let. Ženy převažují nad muži v kategorii 
nad 85 let.  

 

 

Obrázek 11  Strom života Řepiště 
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Sedliště 

 

Věkové kategorie 40-44 a 45-49 let jsou nejvíce zastoupené, v obci je vyvážený poměr mezi 
muži a ženami ve věkových kategoriích 0-24 let.  

 

 

Obrázek 12  Strom života Sedliště 
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Sviadnov 

 

Rovněž ve Sviadnově je největší věkovou kategorií 45-49 let.  

 

 

Obrázek 13  Strom života Sviadnov 
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Šenov 

 

V Šenově je nejvíce zastoupenou věkovou kategorií 40-44 a 45-49. Od 80 let převažují ženy 
nad muži.  

 

 

 

Obrázek 14  Strom života Šenov 
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Václavovice 

 

V obci jsou nejvíce zastoupeny věkové kategorie 40-44 a 45-49 let. Od 70 let převažují ženy 
nad muži.  

 

 

 

Obrázek 15  Strom života Václavovice 
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Vojkovice 

 

V obci je poměrně rovnoměrné rozložení v kategoriích od 25 do 54 let, pozitivním trendem je 
poměrně velký počet malých dětí v kategorii 0-4 let.  

 

 

Obrázek 16  Strom života Vojkovice 
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Vyšní Lhoty 

 

Nejvíce zastoupenými věkovými kategoriemi jsou 65-69 let, následují 40-44 let a 48-49 let. Je 
pravděpodobné, že v obci bude narůstat počet osob, vyžadujících sociální služby.  

 

 

 

Obrázek 17  Strom života Vyšní Lhoty 
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Žabeň 

Nejvíce zastoupenými věkovými kategoriemi jsou 40-44 let, 45-49 let a 5-9 let, což je z hlediska 
demografického vývoje pozitivní trend.  

 

 

Obrázek 18  Strom života Žabeň 
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Vývoj počtu obyvatel 

Počet obyvatel bude do roku 2027 mírně narůstat, nicméně také poroste index stáří, což 
znamená větší zátěž na sociální služby ve vztahu k seniorům a zdravotně znevýhodněným.  

 

 

 

Obrázek 19 Vývoj počtu obyvatel dle věkových kategorií 

 

Shrnutí a prognóza 

Téměř ve všech obcích (až na drobné výjimky) jsou zastoupeny nejvíce věkové kategorie 40-
49 let. Je tedy pravděpodobné, že za 15 let bude značný nárůst osob v neproduktivním věku. 
V obcích, ve kterých je větší počet nově narozených dětí, je potom nezbytné zajistit veškerou 
infrastrukturu, aby nedocházelo k migraci stěhováním do jiných obcí či měst.  

 

1.1.5. Nezaměstnanost  

Ve srovnání s nezaměstnaností v ČR, která činila k 31.12.2020 4%, je vyšší v obcích Kaňovice, 
Žabeň, Krásná, Morávka a Pražmo.  

Na druhou stranu, při srovnání s Moravskoslezským krajem, kde průměrná míra 
nezaměstnanosti činí 5,6%,  je ve všech obcích nižší.  
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 Obec  Podíl 
nezaměstnaných 

osob (v %) 

Počet uchazečů Počet uchazečů 
(dosažitelní) 

Dobratice 2,4 21 20 

Kaňovice 4,7 10,0 10,0 

Krásná 4,9 24 22 

Morávka 4,8 37 36 

Nižní Lhoty 2,2 5 4 

Nošovice 2,4 18 17 

Paskov 3,1 84 80 

Pražmo 4,2 26 25 

Raškovice 2,6 34 30 

Řepiště 2,9 35 35 

Sedliště 3,2 38 35 

Sviadnov 3,2 48 45 

Šenov 2,8 120 114 

Václavovice 2,4 33 31 

Vojkovice 3,1 17 15 

Vyšní Lhoty 3,1 18 17 

Žabeň 4,3 24 24 

Tabulka 5 Nezaměstnanost 

Zdroj ČSÚ 
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1.2. Vyhodnocení předchozího plánu 

 

 

 

Minulý plán byl zpracován pro 11 obcí, v současné době je v DSO Region Slezská brána 
18 členských obcí.  

Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit DSO Slezská brána byly 
stanoveny následující priority a opatření. V tabulce uvádíme rovněž jejich řešení.  

 

Priorita Výstup  

Domov pro seniory Není vyřešeno. Město Vratimov nemá finanční 
kapacity na zřízení Domova pro seniory.  

Odlehčovací služba Odlehčovací službu zajišťuje terénní formou v daném 
území Charita Frýdek-Místek. 

Terénní programy Danou prioritu zajišťuje v daném území Spolu pro 
rodinu, z. s. 

Aktivity pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

Priorita je průběžně realizována kromě roku 2020 
díky vládním opatřením. Realizátory jsou jednotlivé 
organizace, spolky a další subjekty, včetně škol 
základních.  

Osobní asistence Osobní asistenci zajišťují v území tito poskytovatelé: 

 Podané ruce 

 Slunce v dlani, o.p.s. 

 Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. 

 Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, o.p.s. 

Priorita je tedy realizována průběžně.  

Podpora spolkové činnosti 

 

Priorita je realizována průběžně. Jednotlivé spolky 
v obcích jsou podporovány v některých případech 
prostřednictvím dotací, či nefinanční podporou 
(prostory apod.). 

Informovanost Priorita je realizována průběžně. Stránky DSO jsou 
přehlednější. Díky navýšení počtu obcí, členů DSO, 
oproti předchozímu plánu, je zde více informací.  

Podpora komunitního plánování Priorita je realizována průběžně.  

Tabulka 6 Vyhodnocení 1. KPSS 

 



28 
 

 
1.3. Přehled poskytovatelů a služeb v území 

 

 

 

1.3.1. Služby sociální péče 

 

Služby sociální péče pro seniory se nacházejí na území všech obcí mikroregionu. V celém 
mikroregionu se nachází pouze jedna pobytová služba, a to domov se zvláštním režimem 
pro osoby se zdravotním postižením Adámkova vila, z.ú., se sídlem v Raškovicích.  

 

Forma Služba  Cílová 
skupina 

Poskytovatelé 

Terénní Pečovatelská služba Senioři  Město Šenov 

 Charita Frýdek-Místek 

 Charita Sv. Martina 

Osobní asistence Senioři 
+ OZP 

 Podané ruce 

 Slunce v dlani, o.p.s. 

 Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. 

 Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, o.p.s. 

 Adámkova vila, z.ú. 

 Odlehčovací služby OZP  Charita Frýdek-Místek 

Pobytové Domovy se zvláštním 
režimem 

OZP  Adámkova vila, z.ú.  

 Odlehčovací služby Senioři   Charita Frýdek-Místek 

Tabulka 7 Služby sociální péče 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

1.3.2. Služby sociální prevence 

 
Služby sociální prevence pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením poskytují 
dle krajské sítě sociálních služeb následující poskytovatelé.  

 

Forma Typ Cílová 
skupina 

Poskytovatelé 

Terénní Raná péče OZP Slezská Diakonie 

 

Společnost pro ranou péči 

Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
OZP 

OZP -  

Sociální rehabilitace OZP Slezská diakonie 

 

Tyflocentrum, o.p.s. 

Tlumočnické služby OZP Centrum služeb pro neslyšící a 
nedoslýchavé, o.p.s 

 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

Intervenční centra RD Slezská diakonie 

 

Bílý kruh bezpečí 

Krizová pomoc RD Krizové centrum Ostrava, p.o. 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

RD Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 

 

Slezská diakonie 

 

Spolu pro rodinu, z. s. 

Telefonická krizová 
pomoc 

OOSV Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

 

Centrum psychologické pomoci, 
příspěvková organizace 

Terénní programy OOSV Spolu pro rodinu, z. s. 

Tabulka 8 Služby sociální prevence 
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1.3.3. Služby sociálního poradenství 

 

Služby sociálního poradenství jsou ve všech obcích mikroregionu.  

 

Forma Typ Cílová 
skupina 

Poskytovatelé 

Terénní Odborné sociální 
poradenství 

OZP Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. 

 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

 

Diecézní charita ostravsko-opavská 

RD Spolu pro rodinu, z. s. 

Linka bezpečí, z.s. 

Tabulka 9 Služby sociálního poradenství 

 
Shrnutí 

Z výše uvedeného je zřejmé, že v regionu zcela chybí sociálně aktivizační služby pro seniory 
a zdravotně postižené, naopak je takřka ve všech obcích 4x sociální rehabilitace.  

 
 

1.3.4. Přehled poskytovatelů sociálních služeb v jednotlivých obcích 

 

V přehledu neuvádíme město Vratimov, pro který je zpracováván samostatný komunitní plán.  

Informace jsou získány z Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje 
a registrovaných sociálních služeb MPSV. Nicméně při oslovení poskytovatelů vyplynulo, 
že jen velmi málo poskytovatelů poskytuje služby v daném území, což koresponduje i s výstupy 
dotazníků pro obce se zaměřením na financování služeb. Pro úplnost uvádíme všechny služby.  

Kromě domovů pro seniory, kterým obce přispívají na své občany umístěných v těchto 
zařízeních, se jedná o tyto organizace: Andělé stromu života, Žirafa – Integrované centrum 
Frýdek-Místek, Žebřík, o.p.s., osobní asistence Péče srdcem, Armáda spásy, Čmeláček, z.s.. 

Adámkova vila, z.ú., poskytuje i osobní asistenci, nicméně v registru MPSV je uveden pouze 
okres Frýdek-Místek a ne jednotlivé obce v DSO Region Slezská brána. Navíc je poskytování 
služby proměnlivé. Proto ji uvádíme pouze podle sídla organizace a ne u jednotlivých obcí. 
V KSSS nemá tato organizace osobní asistenci uvedenu.  
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Dobratice  

 

Služba Poskytovatel  

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

odborné sociální poradenství Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Podané ruce - osobní asistence 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

sociální rehabilitace Charita Frýdek-Místek 

KAFIRA o.p.s. 

Slezská diakonie 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. 

krizová pomoc Krizové centrum Ostrava, z. s.  

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Slezská diakonie 

Tabulka 10 Poskytovatelé sociálních služeb Dobratice 
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Kaňovice  

 

Služba Poskytovatel  

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Podané ruce - osobní asistence 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

sociální rehabilitace Charita Frýdek-Místek 

KAFIRA o.p.s. 

Slezská diakonie 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. 

krizová pomoc Krizové centrum Ostrava, z. s.  

odborné sociální poradenství Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Slezská diakonie 

raná péče Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

Tabulka 11 Poskytovatelé sociálních služeb Kaňovice 
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Krásná  

 

 

Služba Poskytovatel  

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

odborné sociální poradenství Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Podané ruce - osobní asistence 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

sociální rehabilitace Charita Frýdek-Místek 

KAFIRA o.p.s. 

Slezská diakonie 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. 

krizová pomoc Krizové centrum Ostrava, z. s.  

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Slezská diakonie 

raná péče Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

Tabulka 12 Poskytovatelé sociálních služeb Krásná 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

Morávka 

 

Služba Poskytovatel  

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

osobní asistence Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Podané ruce - osobní asistence 

Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

odborné sociální poradenství Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

sociální rehabilitace Charita Frýdek-Místek 

KAFIRA o.p.s. 

Slezská diakonie 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. 

pečovatelská služba Charita Frýdek-Místek 

Charita sv. Martina 

odlehčovací služby Charita Frýdek-Místek 

krizová pomoc Krizové centrum Ostrava, z. s.  

raná péče Slezská diakonie 

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Slezská diakonie 

Tabulka 13 Poskytovatelé sociálních služeb Morávka 
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Nižní Lhoty 

 

Služba Poskytovatel  

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Podané ruce – osobní asistence 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace 

Městská nemocnice Ostrava, p.o. 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 
o.p.s 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

sociální rehabilitace Charita Frýdek-Místek 

KAFIRA o.p.s. 

Slezská diakonie 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. 

pečovatelská služba Charita Frýdek-Místek 

odlehčovací služby Charita Frýdek-Místek 

krizová pomoc Krizové centrum Ostrava, z. s.  

odborné sociální poradenství Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Slezská diakonie 

raná péče Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

Tabulka 14 Poskytovatelé sociálních služeb Nižní Lhoty 
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Nošovice 

 

 

Služba Poskytovatel  

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

osobní asistence Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Podané ruce – osobní asistence 

odborné sociální poradenství Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 
o.p.s 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

sociální rehabilitace Charita Frýdek-Místek 

KAFIRA o.p.s. 

Slezská diakonie 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. 

pečovatelská služba Charita Frýdek-Místek 

odlehčovací služby Charita Frýdek-Místek 

krizová pomoc Krizové centrum Ostrava, z. s.  

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Slezská diakonie 

raná péče Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

Tabulka 15 Poskytovatelé sociálních služeb Nošovice 
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Paskov  

 

Služba Poskytovatel  

raná péče AlFi, z.s. 

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s 

Slezská diakonie 

odborné sociální poradenství Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Podané ruce - osobní asistence 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace  

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

sociální rehabilitace Charita Frýdek-Místek  

KAFIRA o.p.s. 

Slezská diakonie 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. 

pečovatelská služba Charita Frýdek-Místek 

odlehčovací služby Charita Frýdek-Místek 

krizová pomoc Krizové centrum Ostrava, z. s. 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Slezská diakonie 

Tabulka 16 Poskytovatelé sociálních služeb Paskov 
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Pražmo  

 

Služba Poskytovatel  

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

odborné sociální poradenství Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.  

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Podané ruce – osobní asistence 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace 

Městská nemocnice Ostrava, p.o. 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 
o.p.s Česká unie neslyšících, z.ú. 

sociální rehabilitace Charita Frýdek-Místek 

 KAFIRA o.p.s. 

Slezská diakonie  

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. 

krizová pomoc Krizové centrum Ostrava, z. s.  

raná péče Slezská diakonie 

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

 

sociální rehabilitace Slezská diakonie 

Tabulka 17 Poskytovatelé sociálních služeb Pražmo 
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Raškovice 

 

 

Služba Poskytovatel  

domovy se zvláštním režimem Adámkova vila, z. ú. 

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

osobní asistence Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Podané ruce - osobní asistence 

Adámkova vila, z.ú.  

odborné sociální poradenství Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 
o.p.s. 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

sociální rehabilitace Charita Frýdek-Místek 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. 

KAFIRA o.p.s. 

Slezská diakonie  

pečovatelská služba Charita Frýdek-Místek 

odlehčovací služby Charita Frýdek-Místek 

krizová pomoc Krizové centrum Ostrava, z. s.  

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Slezská diakonie 

raná péče Slezská diakonie 

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

Tabulka 18 Poskytovatelé sociálních služeb Raškovice 
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Řepiště  

 

Služba Poskytovatel  

raná péče AlFi, z.s. 

Slezská diakonie 

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

odborné sociální poradenství Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 

osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s.  

Podané ruce - osobní asistence 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace  

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 

Česká unie neslyšících, z.ú 

sociální rehabilitace Charita Frýdek-Místek 

KAFIRA o.p.s. 

Slezská diakonie 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s 

pečovatelská služba Charita Frýdek-Místek 

odlehčovací služby Charita Frýdek-Místek 

krizová pomoc Krizové centrum Ostrava, z. s. 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Slezská diakonie 

Tabulka 19 Poskytovatelé sociálních služeb Řepiště 
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Sedliště  

 

Služba Poskytovatel  

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

odborné sociální poradenství Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p. 

odlehčovací služby Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Podané ruce - osobní asistence 

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

sociální rehabilitace Charita Frýdek-Místek 

KAFIRA o.p.s. 

Slezská diakonie 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. 

pečovatelská služba Charita Frýdek-Místek 

odlehčovací služby Charita Frýdek-Místek 

krizová pomoc Krizové centrum Ostrava, z. s.  

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Slezská diakonie 

raná péče Slezská diakonie 

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

Tabulka 20 Poskytovatelé sociálních služeb Sedliště 
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Sviadnov 

 

Služba Poskytovatel  

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

osobní asistence Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Podané ruce - osobní asistence 

odborné sociální poradenství Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s  

Česká unie neslyšících, z.ú. 

sociální rehabilitace Charita Frýdek-Místek 

KAFIRA o.p.s. 

Slezská diakonie 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. 

pečovatelská služba Charita Frýdek-Místek 

odlehčovací služby Charita Frýdek-Místek 

krizová pomoc Krizové centrum Ostrava, z. s. 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Slezská diakonie 

raná péče Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

domov se zvláštním režimem Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. 

Tabulka 21 Poskytovatelé sociálních služeb Sviadnov 
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Šenov 

Služba Poskytovatel  

Raná péče AlFi, z.s. 

Slezská diakonie 

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

Sociální rehabilitace Asociace TRIGON, o.p.s.,  

KAFIRA o.p.s. 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. 

Slezská diakonie 

Intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

Odborné sociální poradenství Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.,  

Diecézní charita ostravsko-opavská,  

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

Spolu pro rodinu, z. s. 

Osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Podané ruce – osobní asistence 

Slunce v dlani, o.p.s. 

Telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace,  

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

Tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

Krizová pomoc Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 

Krizové centrum Ostrava, z. s. 

sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 

Spolu pro rodinu, z.s 

 

odlehčovací služby ITY z. s. 

Pečovatelská služba Město Šenov 

Terénní programy Spolu pro rodinu, z.s 

Tabulka 22 Přehled poskytovatelů služeb Šenov 
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Václavovice 

 

Služba Poskytovatel  

raná péče AlFi, z.s. 

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

sociální rehabilitace Asociace TRIGON, o.p.s. 

KAFIRA o.p.s. 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. 

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

odborné sociální poradenství Centrum pro rodinu a sociální péči z. s 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

Spolu pro rodinu, z. s. 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Péče srdcem, z.ú. 

Podané ruce - osobní asistence 

Slunce v dlani, o.p.s. 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

krizová pomoc Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 

Krizové centrum Ostrava, z. s. 

 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 

Spolu pro rodinu, z. s. 

 

Terénní programy Spolu pro rodinu, z.s. 

Tabulka 23 Poskytovatelé sociálních služeb Václavovice 
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Vojkovice 

 

Služba Poskytovatel  

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Podané ruce - osobní asistence 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace 

Městská nemocnice Ostrava, p.o. 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 
o.p.s 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

sociální rehabilitace Charita Frýdek-Místek 

KAFIRA o.p.s. 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. 

Slezská diakonie 

krizová pomoc Krizové centrum Ostrava, z. s.  

odborné sociální poradenství Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Slezská diakonie 

raná péče Slezská diakonie 

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

Tabulka 24 Poskytovatelé sociálních služeb Vojkovice 
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Vyšní Lhoty 

 

Služba Poskytovatel  

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

odborné sociální poradenství Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Podané ruce - osobní asistence 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

sociální rehabilitace Charita Frýdek-Místek 

KAFIRA o.p.s 

Slezská diakonie 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. 

krizová pomoc Krizové centrum Ostrava, z. s.  

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Slezská diakonie 

raná péče Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

Tabulka 25 Poskytovatelé sociálních služeb Vyšní Lhoty 
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Žabeň  

 

Služba Poskytovatel  

intervenční centra Bílý kruh bezpečí, z.s. 

Slezská diakonie 

osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Podané ruce - osobní asistence 

telefonická krizová pomoc Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

tlumočnické služby Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

sociální rehabilitace Charita Frýdek-Místek 

KAFIRA o.p.s. 

Slezská diakonie 

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. 

pečovatelská služba Charita Frýdek-Místek 

odlehčovací služby Charita Frýdek-Místek 

krizová pomoc Krizové centrum Ostrava, z. s.  

odborné sociální poradenství Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Slezská diakonie 

raná péče Slezská diakonie 

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

Tabulka 26 Poskytovatelé sociálních služeb Žabeň 
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1.3.5. Související aktivity poskytované v území  

 

Mezi související aktivity nepatří jen služby jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, 
ale rovněž další aktivity pro jednotlivé cílové skupiny v území.  

 

Návazné/související služby zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou sociálními 
službami dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale síť sociálních služeb vhodně 
doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám v nepříznivé situaci byla neúplná. 
Jedná se např. o vzdělávání, volnočasové aktivity, dobrovolnictví apod. Spadají sem například 
mateřská centra, kluby důchodců, zdravotnické služby, svépomocné skupiny, speciálně 
pedagogická centra, probační a mediační služba, atd. 

 

V rámci území se jedná o tyto aktivity:  

 

Obec Spolky, sdružení, neformální skupiny, instituce 

Dobratice Klub důchodců 

SDH Dobratice 

TJ Dobratice 

SK Rybářský 

Český svaz  včelařů 

Římskokatolická farnost Dobratice 

Kaňovice SDH Kaňovice 

Krásná U Dobré naděje - komunita pro duševně nemocné (chráněná 
dílna společnosti Dobrá psychiatrie, s.r.o.) 

SDH Krásná 

SDH Krásná – Mohelnice 

Lesní školka 

Římskokatolická farnost 

Morávka SDH Morávka 

Junák – český skaut 

Český svaz včelařů, z.s. 

Římskokatolická farnost 

Nižní Lhoty SDH Nižní Lhoty 

SK Nošovice-Lhoty 



49 
 

Klub seniorů Nošovice-Nižní Lhoty 

Klub maminek Nižní Lhoty 

Farnost Dobrá 

NižníLhotské Deskohraní 

HC Sršni Nošovice 

Jezdecký spolek Silesia Dobrá 

Český svaz včelařů, z.s. 

Nošovice SDH Nošovice 

SK Nošovice-Lhoty 

klub seniorů Nošovice-Nižní Lhoty 

Římskokatolická farnost 

HC Sršni Nošovice,  

Myslivecký spolek Nošovice-Lhoty 

Český svaz včelařů, z. s. 

Jezdecký spolek Silesia Dobrá 

 

Paskov SDH Paskov 

SDH Oprechtice 

DDM Vratimov, pobočka Paskov 

klub důchodců Paskov 

klub seniorů Oprechtice 

Pionýr 

Junák 

Spolek po súsedsku (pro děti Paskovjanek) 

Český rybářský svaz, z.s. 

Sdružení sportovních klubů Paskov 

OREL 

Házená Paskov 

Paskov Saurians, z.s. 

Římskokatolická farnost 

Český svaz chovatelů, z.s. 

Český svaz včelařů, z.s. 

Český zahradkářský svaz, z.s. 
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Myslivecký spolek Sedliště-Frýdek 

Spolek POSPOLU při ZUŠ Vratimov 

ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Myslivecký spolek HUBERT 

International Ensemble, z.s. 

Pražmo Mateřské centrum Skřítek 

Spolek seniorů Pražma 

Junák 

Římskokatolická farnost 

SDH Pražmo 

Raškovice SDH Raškovice 

klub seniorů 

TJ Pražmo – Raškovice 

volejbal Raškovice 

Tenis Raškovice 

Judo Raškovice 

Florbal Raškovice 

Myslivci Raškovice 

Památník Raškovic 

Klub maminek 

Airsoft Raškovice 

Římskokatolická farnost 

Řepiště SDH Řepiště 

klub seniorů Řepiště 

TJ Řepiště 

Římskokatolická farnost Vratimov 

Svatomichaelský pěvecký sbor Řepiště  
 

Sedliště  SDH Sedliště 

 klub důchodců 

TJ Sedliště 

včelařský kroužek 

klub maminek Hravá sedlišťátka 



51 
 

hornický spolek Rozkvět 

Římskokatolická farnost 

Sviadnov  Junák – český skaut 

 Pionýr 

Římskokatolická farnost 

Šenov  Junák 

Pionýrská skupina 

Asociace TOM ČR 

Rodičovské centrum Šenovské sluníčko 

Český červený kříž 

Senior klub Šenov 

SDH Šenov 

Václavovice  Klub žen 

klub důchodců 

klub invalidů 

SDH Václavovice 

TJ Václavovice 

čtenářský klub 

Myslivecký spolek Václavovice 

Český zahradkářský svaz, z.s. 

Vojkovice  SDH Vojkovice 

Klub důchodců 

Společenský klub Vojkovice 

Vyšní Lhoty SDH Vyšní Lhoty 

klub důchodců 

Žabeň SDH Žabeň 

klub seniorů 

Tabulka 27 Související aktivity 

Zdroj: vlastní šetření 
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1.4. Financování ze strany obcí  
 

 

Jednotlivým obcím byly zaslány dotazníky s žádostí o vyplnění financování jak sociálních 
služeb, tak souvisejících aktivit. 15 obcí zaslalo informace o financování.   

Z výsledků vyplývá, že jsou více financovány služby, které nemají registraci v KSSS v daném 
území. To je zcela jistě podnět pro tyto poskytovatele, aby své registrace rozšířili i o další obce.  

V níže uvedené tabulce uvádíme služby, které jsou registrovány v území a jejich financování. 

 

 

Služba Částka  

Pečovatelská služba Šenov 1 104 392 

Mobilní hospic Ondrášek 32 000 

Charita FM 130 000 

Podané ruce osobní asistence 200 160 

Centrum pro zdravotně postižené MSK 12 000 

Slezská diakonie 140 000 

Společnost pro ranou péči 28 000 

DZR Raškovice, Adámkova vila, z.ú. 305 000 

Centrum pro rodinu a soc. péči 38 000 

Tabulka 28 Financování z obcí 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Pečovatelská služba města Šenov tvoří nejvyšší část všech finančních prostředků, proto níže 
v grafu pro přehlednost uvádíme i financování bez pečovatelské služby.  
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Obrázek 20 Služby s registrací v území 

Z uvedeného vyplývá, že největší podíl na financování má Domov se zvláštním režimem 
Raškovice, osobní asistence Podané ruce – osobní asistence, Charita Frýdek-Místek a Slezská 
Diakonie.  

 

Celkové příspěvky pro sociální služby a související aktivity 

 

Celkové náklady všech obcí (kromě města Vratimov) jak na sociální služby (bez ohledu na ty, 
které jsou v území registrovány nebo ne), tak na související aktivity činí 4 495 292 Kč.  

Z toho sociální služby 2 200 552 Kč, související aktivity 2 294 740 Kč.  

 

Shrnutí 

 

Je nezbytné navrhnout všem poskytovatelům, kteří působí v území a nemají obce, ve kterých 
poskytují služby, v Krajské síti sociálních služeb, aby tak učinili.  

V následujícím období 15 let bude nezbytné se soustředit na poskytování primárně terénních 
sociálních služeb, neboť počet obyvatel, kteří budou služby potřebovat, bude narůstat 
a pobytové služby jsou finančně velmi náročné.  

V rámci realizace KPSS by se mělo jedno z opatření věnovat pravidelnému setkávání 
a komunikaci s poskytovateli služeb v území.  
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1.5. Cílové skupiny v DSO 

 

 

Mezi cílové skupiny v daném regionu patří všechny níže uvedené.  

 

1.5.1. Popis cílové skupiny rodina, děti a mládež a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

 

Cílová skupina se týká rodin s dětmi, problémů rodinného prostředí, prevence sociálně-
patologických jevů v rodinách (drogy, alkohol, nikotin, kriminalita, výchovné problémy, 
domácí násilí, týrání, zneužívání, zanedbávání apod.) a ohrožení sociálním vyloučením. 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením  

Cílová skupina se týká osob, skupiny osob nebo místního společenství s nedostatečnou účastí 
na životě celé společnosti vlivem různých faktorů.  

Fakticky znamená život: 

 v chudobě,  

 bez účasti na trhu práce, 

 bez účasti na systematickém vzdělávání u mladých lidí, 

 bez dostatečného příjmu, 

 obvykle v izolaci nebo v malé skupině podobně deprivovaných lidí pohybujících se 
na okraji společnosti. 

Osobami či skupinou osob v tíživé životní situaci s ohledem na uvedené příčiny sociálního 
vyloučení mohou být: 

 rodiče samoživitelé, 

 osoby s nízkou kvalifikací, 

 osoby bez dostatečného příjmu, 

 osoby se zdravotním postižením, 

 osoby nezaměstnané, především dlouhodobě nezaměstnané, 

 osoby, které trpí kumulací několika znevýhodňujících faktorů (např. mladiství s nízkou 
úrovní kvalifikace, osoby nad 55 let bez možnosti zaměstnání), 

 osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody nebo z ústavní výchovy, 

 osoby bez přiměřeného bydlení, 

 osoby žijící v izolaci, 

 osoby, které postrádají základní kompetence, jako je finanční gramotnost, čtenářská 
gramotnost ad., což je vylučuje z úředního jednání a dostávají se tak často 
do finančních a s tím souvisejících problémů, 

 osoby závislé na návykových látkách,  

 rodiny s dětmi – vícečetné rodiny. 

Společným faktorem je u většiny vyjmenovaných osob nebo skupiny osob: 
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 nízká úroveň dosaženého vzdělání a úroveň dosažené kvalifikace obecně, 

 nesoulad nabízené a požadované kvalifikace uchazečů o zaměstnání či absolventů škol, 

 nedostatečná motivace osob k rekvalifikaci a k profesní mobilitě, 

 nedostatečné nabytí pracovních návyků a ztráta profesních předpokladů. 

  

Ve vztahu k dětem v rodinách se dále mohou projevit tyto nežádoucí vlivy: 

 Záškoláctví  

 Šikana a extrémní projevy agrese  

 Sexuální rizikové chování  

 Alkoholismus  

 Spektrum poruch příjmu potravin  

  

 

1.5.2. Popis cílové skupiny senioři a zdravotně znevýhodnění  

 

Senioři se stávají stále výraznější skupinou, která potřebuje sociální pomoc vlivem stárnutí 
populace jako pozitivního výsledku společenského vývoje ve vyspělých státech světa 
a postupného prodlužování délky života. 

Senioři se podle životních sil a aktivity rozlišují na: 

 seniory třetího věku – tj. aktivní a nezávislí senioři, 

 seniory čtvrtého věku – tj. závislí senioři. 

V poproduktivní populaci jsou vytipovány rizikové skupiny lidí, kteří pro svůj zdravotní, sociální 
nebo ekonomický stav představují sociální riziko. K těmto skupinám patří ti, jež nejsou schopni 
se rychle a účinně přizpůsobit náhlým změnám svých životních podmínek nebo změnám 
zdravotního stavu: 

 osoby starší 80 let – nejméně 60,00 % z nich vyžaduje intenzivní zdravotní a sociální 
péči, stoupá jejich závislost, 

 samostatně žijící osoby – jednočlenné domácnosti, 

 izolovaní jedinci – prostorově, emocionálně, sociálně (bez kontaktů), 

 muži ovdovělí – hůře se adaptují na osamění v domácnosti, 

 ženy ovdovělé a osamělé, které se dožívají vyššího věku,  

 manželé, z nichž jeden je vážně nemocný nebo invalidní, 

 staří handicapovaní jedinci – psychicky i tělesně, 

 staří lidé s nízkým důchodem.  

 

Osoby se zdravotním postižením 

Riziko zdravotního postižení v důsledku nemoci, úrazu nebo vrozené vady existuje u každého 
občana a roste s přibývajícím věkem.  

Zdravotním postižením se rozumí, na rozdíl od nemoci, dlouhodobý nebo trvalý stav, který již 
nelze léčbou zcela odstranit. Jeho negativní důsledky je však možno zmírnit systémem 
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opatření, na nichž by se měla podílet celá společnost. Vyspělé státy vytvářejí vedle svých 
systémů zdravotního a sociálního pojištění i systémy pro snížení důsledků zdravotního 
postižení. 

 

 Osoby s tělesným postižením 

 Osoby s mentálním postižením 

 Osoby s duševním onemocněním 

 Osoby se zrakovým postižením 

 Osoby se sluchovým postižením 

 Osoby s kombinovaným postižením 

 

 

1.6. Výsledky dotazníkového šetření 
 

 

Dotazníkové šetření probíhalo ve všech obcích, a to jak dotazníky na internetu, tak dotazníky 
ve zpravodajích, případně na obcích.  

Celkový počet vrácených dotazníků za celý DSO byl 288, nicméně ne všechny dotazníky byly 
vyplněny.  

Níže v tabulce uvádíme výsledky za jednotlivé obce bez rozdělení na formu odpovědí.  

Nízký počet odpovědí (v ideálním případě alespoň 10%) byl způsoben jednak současnou 
situací, kdy občané mají zcela jiné starosti, než se věnovat vyplňování dotazníků, jednak 
propojením zjišťování potřeb občanů vzhledem ke strategickému plánu DSO, tedy přehlcení 
dotazníky. Na druhou stranu výsledky jsou stejné, jako v jiných obcích a městech.  

 

 

Obec Počet odpovědí % odpovědí podle počtu 
obyvatel 

Dobratice 14 1 

Kaňovice 0 0 

Krásná 25 4 

Morávka 7 0,6 

Nižní Lhoty 5 1,7 

Nošovice 32 3 

Paskov 42 1 

Pražmo 42 5 

Raškovice 4 0,2 
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Řepiště 55 3 

Sedliště  28 2 

Sviadnov 5 0,2 

Šenov 6 0,1 

Václavovice 13 0,6 

Vojkovice 1 0,1 

Vyšní Lhoty 9 1 

Žabeň 0 0 

Celkem  288  

Tabulka 29 Počet dotazníků dle obcí 

 
 

 

Obrázek 21 Počet odpovědí dle obcí 
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Podíl žen a mužů 

 

Ve všech obcích odpovídaly více ženy, než muži.  

Celkem odpovědělo 169 žen a 109 mužů.  

 

 

Obrázek 22 Odpovědi dle pohlaví 

 

Věkové kategorie 

Nejvíce odpovědí bylo ze strany nejstarší věkové kategorie 65 a více. Ve vztahu k budoucnosti 
je zřejmé, že věková kategorie 45-49 let, která je ve většině obcí nejvíce zastoupena, si 
neuvědomuje, že za 10 a více let bude i ona sociální služby potřebovat. To je ale běžné napříč 
celou ČR.  

 

V současnosti využívané služby 

Pro účely dotazníku jsme jednotlivé služby přizpůsobili s pojmenováním tak, aby občané měli 
představu, o jakou službu se jedná. V tabulce již jsou uvedeny názvy dle zákona o sociálních 
službách. Uváděli jsme i služby, které jsou souvisejícími, nicméně využívané, např., dům s byty 
zvláštního určení, bydlení pro sociálně slabé či startovací byty.  

Nejvíce využívanými službami v současnosti jsou pečovatelská služeb, domov pro seniory, 
sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné, občanská poradna a osobní 
asistence společně s hospicovou péčí. Přestože 12 respondentů uvedlo, že využívají 
i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, tato informace není relevantní, neboť žádné zařízení 
v regionu DSO není. Došlo k záměně běžných aktivit pro děti a mládež.  
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Služba Počet odpovědí 

pečovatelská služba 27 

osobní asistence 11 

domov pro seniory 21 

dům s byty zvláštního určení 3 

odlehčovací služba 6 

domov se zvláštním režimem 6 

domov pro osoby se zdravotním postižením 2 

raná péče 2 

denní stacionář 1 

týdenní stacionář 0 

socioterapeutické dílny 1 

terénní program 2 

bydlení pro sociálně slabé 4 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 12 

noclehárna, azylový dům 2 

nízkoprahové denní centrum 1 

krizové bydlení 3 

chráněné bydlení 1 

dům na půli cesty 1 

hospicová péče 12 

startovací byty 9 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 9 
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sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené 14 

odborné sociální poradenství 3 

občanská poradna 12 

chráněné zaměstnávání OZP 1 

Tabulka 30 Využívané služby 

 
Pro větší přehlednost uvádíme v současné době využívané služby také v grafickém znázornění.  
 

 

Obrázek 23 Využívané služby 

 

Služby potřebné do budoucna 

 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že do budoucna bude pro respondenty potřebný domov 
pro seniory, a to v absolutní hodnotě 70 odpovědí, což činí 17 % všech požadovaných služeb. 
Potřebnou službou bude také pečovatelská služba, osobní asistence, dům s byty zvláštního 
určení (není sociální službou), odlehčovací služba, startovací byty (není sociální služba).  
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Služba Počet odpovědí  

pečovatelská služba 32 

osobní asistence 26 

domov pro seniory 70 

dům s byty zvláštního určení 25 

odlehčovací služba 29 

domov se zvláštním režimem 4 

domov pro osoby se zdravotním postižením 5 

raná péče 2 

denní stacionář 9 

týdenní stacionář 7 

socioterapeutické dílny 5 

terénní program 4 

bydlení pro sociálně slabé 15 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 17 

noclehárna, azylový dům 2 

nízkoprahové denní centrum 3 

krizové bydlení 9 

chráněné bydlení 1 

dům na půli cesty 4 

hospicová péče 16 

startovací byty 38 
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sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 16 

sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené 16 

odborné sociální poradenství 12 

občanská poradna 15 

chráněné zaměstnávání OZP 7 

Tabulka 31 Služby potřebné do budoucna 

Pro větší přehlednost uvádíme služby potřebné v budoucnu také v grafickém znázornění.  
 
 
 

 

Obrázek 24 Služby v budoucnosti 
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Potřeby dle jednotlivých obcí 

V níže uvedené tabulce uvádíme nejčastější potřeby ze strany občanů v jednotlivých obcích.  

 

Obec Potřeby  

Dobratice Domov pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence, startovací byty 

Kaňovice - 

Krásná Domov pro seniory, startovací byty 

Morávka Domov pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence 

Nižní Lhoty - 

Nošovice Domov pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací 
služba, hospicová péče 

Paskov Domov pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence, dům s byty 
zvláštního určení, odlehčovací služba, denní stacionář,  

Pražmo Domov pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence, dům s byty 
zvláštního určení, odlehčovací služba,  

Raškovice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Řepiště Domov pro seniory, dům s byty zvláštního ručení, osobní asistence, 
pečovatelská služba, občanská poradna 

Sedliště  Domov pro seniory, občanská poradna 

Sviadnov - 

Šenov Domov pro seniory 

Václavovice Pečovatelská služba, domov pro seniory, osobní asistence, sociálně aktivizační 
služby pro seniory a zdravotně postižené,  

Vojkovice - 

Vyšní Lhoty Domov pro seniory, startovací byty 

Žabeň - 

Tabulka 32 Potřeby dle jednotlivých obcí 
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Spokojenost s aktivitami pro děti a mládež a seniory 

 

Z celkového počtu odpovědí je spokojeno s aktivitami pro děti a mládež 262 respondentů, což 
je 91%. S aktivitami pro seniory je pak spokojeno 238 respondentů, což je 83%.  

 

Co by se mělo změnit 

Odpovědi na otázky týkající se případných změn v rámci aktivit pro děti a mládež a seniory 
jsme rozdělili na jednotlivé obce.  

 V některých obcích nezazněly žádné náměty.  

 

 

 

 

Obec Potřeby 

Dobratice  Chybí nám kulturní dům, sál, zázemí pro konání menších 
společenských akcí 

 Senioři nemají prostory, ve kterých by se scházeli 

 Nevím o aktivitách pro seniory. 

 

Kaňovice - 

Krásná - 

Morávka - 

Nižní Lhoty - 

Nošovice - 

Paskov  Upravit cestu ke hřbitovu 

 Chybí bankomat České spořitelny, špatný sortiment v 
obchodě  

 Zpřístupnění hřiště MŠ, zpřístupnění pro starší děti, výroba z 
materiálů 

 Podpora mezigeneračních aktivit 

 Hřiště na kopanou 

 Možnosti výletů po okolí 

 něco pro puberťáky 

 Chybí aktivity pro "puberťáky", pak se shlukují na zastávkách. 
Chtělo by to klubovnu nebo místo, kde by se potkávali aspoň 
jednou týdně. Obdobnou věc má ČCE v Ostravě s názvem 
DOROST. Věnují se všemu možnému a hlavně je to baví 

 Fotbal v Paskově není 
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Pražmo  sportovní, kulturní 

 cyklostezka 

 Prosím poraďte, jak a kde se seznámit s touto nabídkou-
volnočasová aktivita. Děkuji 

 Koncerty, divadlo, kino 

 Bylo by fajn mít tu cvičení pro rodiče s dětmi, dále cvičení pro 
dospělé 

Raškovice - 

Řepiště - 

Sedliště  Bazální stimulace, canisterapie, kognitivní cvičení, aromaterapie, 
terapeutické terapie, atd.  

Sviadnov - 

Šenov - 

Václavovice  Kreativní dílna 

 Zajištění dopravy k lékaři, nákupy a podobně 

 

Vojkovice - 

Vyšní Lhoty - 

Žabeň - 

Tabulka 33 Náměty občanů 
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1.7. SWOT analýza 
 

 

 

Senioři a zdravotně znevýhodnění  

 

Silné stránky Slabé stránky 

Existence pečovatelské služby 

Existence odlehčovací služby 

Existence organizací, které se věnují 
seniorům a zdravotně znevýhodněným 

Existence osobní asistence 

Kvalitní spolky a neformální sdružení 
zajišťující aktivity v obcích 

Existence organizací, poskytujících odborné 
sociální poradenství – Mobilní hospic 
Ondrášek, Strom života, Občanská poradna 

Nedostatečná informovanost občanů o 
sociálních službách 

Nemožnost zajistit službami osoby 
s duševním onemocněním,  o které pečují 
rodinní příslušníci, kteří již sami potřebují 
sociální služby z důvodu věku nebo 
zdravotního stavu 

 

Příležitosti Ohrožení  

Legislativa – zákon o sociálních službách Legislativa 

Nedostatek finančních prostředků 

Tabulka 34 SWOT analýza Senioři a zdravotně znevýhodnění 

 

Senioři a zdravotně znevýhodnění priority 

 

Priorita S1 Pečovatelská služba 

Priorita S2 Osobní asistence 

Priorita S3 Podpora vzdělávání a osvětové aktivity 
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Děti a mládež, rodina 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Existence organizací, které se věnují dětem a 
mládeži, případně rodinám 

Existence organizací, které pomáhají 
v krizových situacích 

Existence mimoškolních aktivit 

Detašovaná pracoviště SVČ Vratimov 

Nedostatek kvalitních lektorů pro realizaci 
mimoškolních aktivit 

Snížení zájmu dětí v době pandemických 
opatření  

Snížení fyzické zdatnosti dětí 

Krizové situace v rodinách díky opatřením 
Covid 

 

Příležitosti Ohrožení  

Vícezdrojové financování  Nedostatek finančních prostředků 

COVID 

Tabulka 35 SWOT Děti, mládež, rodina 

 
Děti, mládež, rodina priority 
 
Priorita R 1 Podpora aktivit pro rozvoj dětí a mládeže  

Priorita R2 Podpora klubů maminek  

Priorita R3 Telefonická krizová pomoc  

Priorita R4 Podpora mimoškolních aktivit  

 

Služby a aktivity, které jsou společné pro všechny cílové skupiny, jsou aktivitami průřezovými.  

 

Průřezové aktivity 

Priorita P1 Odlehčovací služba 

Priorita P2 Mobilní hospicová péče 

Priorita P3 Zdravotní ošetřovatelská služba 

Priorita P4 Podpora spolkové činnosti a neformálních sdružení 

Priorita P5 Podpora zdravého životního stylu 

Priorita P6 Informovanost 

Priorita P7 Podpora komunitního plánován 
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1.8.  Shrnutí analytické části 

 
 
 

Jak vyplývá z předpokládaného vývoje demografických ukazatelů, bude narůstat počet osob 
nad 75 let, které do budoucna budou potřebovat některou ze sociálních služeb. Vzhledem 
k finanční náročnosti výstavby nových domovů pro seniory je zřejmé, že budou muset být 
zásadně posíleny terénní služby a to jak pečovatelská služba (je pravděpodobné, že se vznikem 
nového zákona o sociálních službách bude sloučena osobní asistence a pečovatelská služba), 
odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené.  

V oblasti problematiky rodiny je pak předpoklad zvýšení sociálních problémů způsobených 
vládními opatřeními v rámci COVID 19, tedy masivní nárůst nezaměstnanosti a s tím spojených 
potřeb finančního poradenství, rodinného poradenství, psychologické pomoci.  

Rovněž předpokládaný růst cen a inflace mohou v místech s nedostatkem pracovních 
příležitostí způsobit zvýšení poptávky po dalších aktivitách, např. Potravinová banka apod.  

 

Z výsledků dotazníkového šetření je pak zřejmé, že občané považují za důležité posílit služby 
domova pro seniory, pečovatelské služby, osobní asistence, odlehčovací služby, startovacích 
bytů pro mladé.  
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2. Návrhová část 
 

 

Ze zpracované SWOT analýzy, která byla zpracována na setkání pracovní skupiny v červenci 
2021, výsledků dotazníků, a vlastního šetření pak vyplynuly následující priority, které jsou 
součástí návrhové části dokumentu.  

 

2.1. Senioři a zdravotně znevýhodnění 

 
 
 

Priorita S1 Pečovatelská služba 

 

Charakteristika 

Pečovatelská služba je typ sociální služby, činnost nebo soubor činností, poskytovaných lidem 
společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně je v maximální 
možné míře do společnosti začlenit, nebo společensky chránit před riziky, jejichž jsou tito lidé 
nositeli. Pečovatelská služba svým charakterem spadá do oblasti poskytování sociálních 
služeb, které se řídí především zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  

 

Zdůvodnění 

Společným účelem těchto činností je zvýšení kvality života uživatele služby, omezení rizika 
sociálního vyloučení a maximální snaha o zachování soběstačnosti s důrazem na udržení 
stávajícího životního stylu a pobytu v domácím prostředí.  

 

Cíl 

Podpořit klienty v jejich domácím prostředí, pomáhat jim při zvládání úkonů péče o sebe 
i domácnost. Dílčím cílem je fyzická i psychická podpora klienta, který se ocitl v obtížné situaci, 
kterou není schopen sám vyřešit, a jeho opětovné začlenění do běžného života společnosti. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5%BEby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_vylou%C4%8Den%C3%AD
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Priorita S1 

Pečovatelská služba 

Popis opatření 1.1 Zajištění pečovatelské služby pro občany obcí 
1.2 Zajistit dostatečnou kapacitu pečovatelské služby dle 

aktuální poptávky 
1.3 Podpora rozvoje pečovatelské služby na území DSO 
1.4 Průběžné mapování potřeb a spokojenost uživatelů 

sociálních služeb 

Realizátor Město Šenov, Charita Frýdek-Místek, Charita Sv. Martina 

Zahájení realizace probíhá 

Zdroje financování MPSV, MSK, obce DSO, platby uživatelů, dary 

Indikátory počet uživatelů 

vyhodnocené výsledky spokojenosti uživatelů 

Nová nebo stávající služba stávající  

Dopady Uživatelé zajištěni pečovatelskou službou ve svém 
domácím prostředí  

Rizika  Nedostatečná kapacita 

Ošetření rizik Zvýšení počtu pečovatelek 

 
 

Priorita S2 Osobní asistence 

 

Charakteristika 

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 bez časového omezení, v přirozeném sociálním 
prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 

 

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně, 
c) pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 



71 
 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 

Zdůvodnění 

Osobní asistence, stejně jako pečovatelská služba, je pomocí občanům, kteří potřebují pomoc 
jiných osob kromě rodinných příslušníků, přičemž jim umožňuje setrvat ve svém domácím 
prostředí. Nejen z tohoto důvodu je zcela nezbytnou součástí služeb.  

 

Cíl 

Podpořit klienty v jejich domácím prostředí, pomáhat jim při zvládání úkonů péče o sebe 
i domácnost. Dílčím cílem je fyzická i psychická podpora klienta, který se ocitl v obtížné situaci, 
kterou není schopen sám vyřešit, a jeho opětovné začlenění do běžného života společnosti. 

 

Priorita S2 

Osobní asistence 

Popis opatření Zajištění osobní asistence pro občany obcí 

2.1 Zajistit dostatečnou kapacitu osobní asistence dle 
aktuální poptávky 

2.2 Podpora rozvoje osobní asistence na území DSO 
2.3 Průběžné mapování potřeb a spokojenost uživatelů 

sociálních služeb 

Realizátor Podané ruce - osobní asistence, z.s.,  Charita Frýdek-
Místek, Adámkova vila, z.ú. 

Zahájení realizace probíhá 

Zdroje financování MPSV, MSK, obce DSO, platby uživatelů, dary 

Indikátory počet uživatelů 

vyhodnocené výsledky spokojenosti uživatelů 

Nová nebo stávající služba stávající  

Dopady Uživatelé zajištěni osobní asistencí ve svém domácím 
prostředí  

Rizika  Nedostatečná kapacita 

Nedostatek finančních prostředků 

Ošetření rizik Zvýšení počtu asistentů 

Financování dle potřeb občanů obcí 

Stálá komunikace s poskytovateli služeb 
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Priorita S3 Podpora vzdělávání a osvětové aktivity  

 

Charakteristika 

Neformální vzdělávání pro seniory v různých oblastech, např. nových technologií. Přednášky 
a osvětové aktivity pro seniory pro eliminaci jejich zneužívání prostřednictvím např. prodejců 
či kriminality.  

 

Zdůvodnění  

Senioři a zdravotně znevýhodnění jsou dlouhodobě ohroženou cílovou skupinou. Je proto 
nezbytné zajišťovat pro ně osvětové akce a přednášky, aby se zabránilo jejich zneužívání.  

Zároveň je právě z těchto důvodů důležité zajišťovat neformální vzdělávání např. v oblasti 
nových technologií, aby měli možnost si zjistit relevantní informace.  

 

Cíl 

Snížení dopadů neinformovanosti seniorů a zdravotně znevýhodněných a tím zabránění 
kriminálního chování vůči seniorům a zdravotně znevýhodněným.  

 

Priorita S3 

Podpora vzdělávání a osvětové aktivity 

Popis opatření 3.1 Zajištění osvětových akcí 
3.2 Zajištění vzdělávacích aktivit 
3.3 Zajištění přednášek  

Realizátor Spolky, neformální sdružení, jednotlivé obce 

Zahájení realizace probíhá 

Zdroje financování Jednotlivé obce 

Indikátory počet akcí 

počet přednášek 

počet osvětových aktivit 

Nová nebo stávající služba Stávající, rozvojová 

Dopady Zvýšení informovanosti cílové skupiny 

Snížení dopadů kriminálního chování vůči seniorům  

Rizika  Nezájem cílové skupiny 

Nedostatek odborníků na jednotlivé aktivity 

Ošetření rizik Dostatečná propagace a informovanost 

Vytvoření lektorského zázemí 
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Priorita S4 Domov se zvláštním režimem 
 

Charakteristika 

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových 
látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je 
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. V území jsou využívány dva domovy se 
zvláštním režimem a to Adámkova vila, z.ú. a Domov Sv. Jana Křtitele, s.r.o. . 

 

Zdůvodnění 

Osoby, které se již nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí z důvodů, které jsou 
uvedeny výše, jsou zajištěny službou, která jim umožňuje kvalitní život.  

 

Cíl 

Zajištění klientů službou.  

 

Priorita S4 

Domov se zvláštním režimem 

Popis opatření Zajištění potřebných klientů profesionální službou  

Realizátor Adámkova vila, z.ú., Domov Sv. Jana Křtitele, s.r.o. 

Zahájení realizace probíhá 

Zdroje financování Jednotlivé obce, Moravskoslezský kraj, MPSV, platby 
uživatelů, dary 

Indikátory Počet klientů 

Nová nebo stávající služba Stávající 

Dopady Klienti zajištěni službou  

Rizika  Nedostatečná kapacita 

Ošetření rizik Využití dalších zařízení v širším regionu 
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2.2. Děti a mládež, rodina 

 
 
 

Priorita R1 Podpora aktivit pro rozvoj dětí a mládeže  

 

Charakteristika 

V jednotlivých obcích je podpora smysluplného trávení volného času dětí a mládeže na vysoké 
úrovni. Zajišťují ji především jednotliví zástupci spolků  a neformálních sdružení za finanční 
a materiální podpory obcí.  

Dalšími důležitými aktéry v této oblasti jsou školy, které zajišťují ve svých prostorách 
mimoškolní aktivity (kroužky) a detašovaná pracoviště SVČ Vratimov v Paskově, Řepištích, 
Sviadnově, Šenově, Václavovicích a Žabni.  

 

Zdůvodnění 

Smysluplné trávení volného času je důležité pro snížení sociálně patologických jevů, neboť 
pokud mají děti  a mládež možnost pro svůj osobnostní růst, kulturní a sportovní vyžití, je 
menší pravděpodobnost závadového chování.  

 

Cíl 

Zajistit dětem a mládeži dostatečný prostor pro využívání volného času.  

 

 

Priorita R1 

Podpora aktivit pro rozvoj dětí a mládeže 

Popis opatření 1.1 Podpora spolků a neformálních sdružení  
1.2. Podpora detašovaných pracovišť SVČ Vratimov 
1.3 Podpora mimoškolních aktivit  

Realizátor Spolky, neformální sdružení, jednotlivé obce 

Zahájení realizace probíhá 

Zdroje financování Jednotlivé obce, MSK, nadace, nadační fondy 

Indikátory počet akcí 

počet účastníků akcí 

počet mimoškolních aktivit 

Nová nebo stávající služba Stávající, rozvojová 
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Dopady Prevence sociopatologických jevů u dětí a mládeže  

Rizika  Nezájem cílové skupiny 

Velký zájem cílové skupiny a nedostatek kroužků a aktivit 
pro všechny 

Ošetření rizik Dostatečná propagace a informovanost 

Vícezdrojové financování pro navýšení kapacit  

 

 

 

Priorita R2 Podpora klubů maminek  

 

Charakteristika 

V některých obcích fungují kluby maminek, které ale nejsou zaměřeny pouze na matky 
s dětmi, ale na celou rodinu. A právě rodina, která je plně funkční, je zárukou dobré výchovy 
a zdravého růstu dětí a to ve všech směrech. Přirozenou cestou se tak snižuje riziko vzniku 
sociálně-patologických jevů u dětí, rodina je schopna překonávat běžné překážky a rodiče mají 
v době své rodičovské dovolené kontakt se společenským prostředím, což je nezbytné 
pro jejich psychické i fyzické zdraví.  

 

Zdůvodnění  

Kluby maminek jsou určeny pro celou rodinu, je tedy velmi důležité, aby se co nejvíce rodičů 
zúčastňovalo aktivit, které kluby realizují.  

 

Cíl  

Podpora kvalitního trávení volného času rodin pospolu.  

 

 

Priorita R2 

Podpora klubů maminek 

Popis opatření Podpora spolků a neformálních sdružení, klubů maminek 

Realizátor Spolky, neformální sdružení, jednotlivé obce 

Zahájení realizace probíhá 

Zdroje financování Jednotlivé obce, MSK, nadace, nadační fondy 

Indikátory počet akcí 

počet účastníků akcí 
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počet aktivit 

Nová nebo stávající služba Stávající, rozvojová 

Dopady Prevence nefunkčních rodin 

Rizika  Nezájem cílové skupiny 

Velký zájem cílové skupiny a nedostatečná kapacita 

Ošetření rizik Dostatečná propagace a informovanost 

Vícezdrojové financování pro navýšení kapacit  

 

 

 

 

Priorita R3 Telefonická krizová pomoc  

 

Charakteristika 

Linka bezpečí spadá do sociální služby sociální prevence, konkrétně telefonická krizová pomoc.  

Poskytuje na čísle 116 111 služby telefonické krizové pomoci dětem nonstop 24 hodin denně, 
zdarma z pevných i mobilních sítí, po celé ČR. Kromě telefonu  funguje také na chatu a e-mailu. 
Linka bezpečí má i rodičovskou linku ku pomoci rodičům, kteří potřebují poradit s dětmi.  

 

Zdůvodnění  

Díky tzv. covidové situaci se poměrně značně zvýšil počet dětí, které potřebují telefonickou 
krizovou pomoc.  

 

Cíl 

Pomoc dětem (případně rodičům) pro eliminaci dopadů nejen rodinných krizí.  

 

Priorita R3 

Telefonická krizová pomoc 

Popis opatření Podpora Linky bezpečí   

Realizátor Linka bezpečí, z.s. 

Zahájení realizace probíhá 

Zdroje financování Jednotlivé obce, MPSV, MSK, nadace, nadační fondy 

Indikátory počet intervencí 
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Nová nebo stávající služba Stávající 

Dopady Prevence krizových situací v rodinách, ve škole, v 
kolektivech 

Rizika  Nedostatečná kapacita 

Ošetření rizik Vícezdrojové financování pro navýšení kapacit  

 

Priorita R4 Podpora mimoškolních aktivit  

 

Charakteristika 

Mimoškolní aktivity probíhají sice ve školách, nicméně ve volném čase dětí a mládeže. 
Realizace a navštěvování kroužků  přispívá ke smysluplnému trávení volného času a díky tomu 
prevenci sociálně-patologických jevů.  

 

Zdůvodnění 

Podpora mimoškolních aktivit je v obcích alternativou pro základní umělecké školy, kroužky 
ve Střediscích volného času tam, kde není detašované pracoviště.  

 

Cíl  

Zajistit mimoškolní aktivity v obcích.  

Priorita R4 

Podpora mimoškolních aktivit 

Popis opatření Podpora mimoškolních aktivit ve školách v jednotlivých 
obcích 

Realizátor Základní školy, jednotlivé obce 

Zahájení realizace probíhá 

Zdroje financování Jednotlivé obce, MSK, nadace, nadační fondy 

Indikátory počet akcí 

počet účastníků akcí 

počet aktivit 

Nová nebo stávající služba Stávající, rozvojová 

Dopady Prevence socio-patologických jevů 

Rizika  Nezájem cílové skupiny 

Velký zájem cílové skupiny a nedostatečná kapacita 

Ošetření rizik Dostatečná propagace a informovanost 

Vícezdrojové financování pro navýšení kapacit  
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2.3. Průřezové aktivity 

 
Průřezové aktivity se týkají všech cílových skupin v rámci komunitního plánování.  

 

Priorita P1 Odlehčovací služba 

 

Charakteristika 

Odlehčovací služby (nazývány také jako úlevová péče, respitní péče, z anglického respite care) 
jsou druhem sociální služby, který poskytuje pomoc lidem dlouhodobě pečujícím 
o postiženého. Nejčastěji má formu dočasného umístění postiženého do náhradní 
rodiny, stacionáře či pobytového zařízení, nebo jde o poskytnutí přímé praktické pomoci 
pečujícím v jejich domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný 
odpočinek.  

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.  

Odlehčovací služba může mít také terénní podobu.  

 

Zdůvodnění 
 
Odlehčovací služba je velmi důležitá primárně pro pečovatele, pro zlepšení rodinného 
prostředí.  
Dle demografického vývoje je velmi pravděpodobné, že potřebnost služby bude do budoucna 
stoupat.  
 
 
Cíl 
 
Zajistit kvalitní a profesionální péči o potřebné v době, kdy to jejich pečovatelé potřebují.  
 

 

Priorita P1 

Odlehčovací služba 

Popis opatření Umožnit osobám, které pečují o své blízké, odpočinek a 
zajištění úkolů, které potřebují zařídit.  

Realizátor Charita Frýdek-Místek 

Zahájení realizace Stávající  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5%BEby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%AD_posti%C5%BEen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hradn%C3%AD_rodinn%C3%A1_p%C3%A9%C4%8De
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hradn%C3%AD_rodinn%C3%A1_p%C3%A9%C4%8De
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stacion%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hygiena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hygiena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hygiena
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Zdroje financování MPSV, MSK, jednotlivé obce, platby uživatelů 

Indikátory počet uživatelů 

spokojenost uživatelů 

Nová nebo stávající služba Stávající, rozvojová 

Dopady zajištění pomoci uživatelům, kteří nemohou zůstat 
ve vymezeném čase v domácím prostředí 

možnost zůstat co nejdéle v domácím prostředí 

zkvalitnění života uživatele i rodiny 

aktivizační činnosti – podpora samostatnosti 

posílení bezpečnosti uživatele 

Rizika  Nedostatek finančních prostředků 

Ošetření rizik Vícezdrojové financování  

 
 

Priorita P2 Odborné sociální poradenství 

 

Charakteristika 

V rámci odborného sociálního poradenství jsou realizovány v území dvě aktivity a to mobilní 
hospicová péče a občanská poradna. Další poskytovatelé pak zajišťují poradenství v oblasti 
rodiny apod.  

Mobilní hospicová péče poskytuje péči lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, 
psychologa a duchovního v domácím prostředí. 

Tým mobilního hospice společně pomáhá nemocnému kvalifikovaně zvládat bolest a další 
průvodní jevy terminální fáze onemocnění 

 odbornou sesterskou péči 24 hod. 7 dní v týdnu  

 dostupnost lékařské péče 24 hod.  

 podporu a pomoc sociálního pracovníka, psychologa a duchovního pro nemocného a jeho 
blízké  

 zaškolení pečujících členů rodiny v ošetřování nemocného 

Péče je určena nevyléčitelně nemocným v závěru života (nemusí se jednat pouze 
o onkologicky nemocné), o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat doma a dále 
nemocným, u nichž byla ukončena aktivní léčba a byla doporučena paliativní péče. 

 

Občanská poradna zajišťuje občanům odbornou pomoc při řešení problémů s financováním, 
právní pomoc a další.  
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Zdůvodnění 

Mobilní hospicová péče je důležitá pro možnost zůstat se svými rodinnými příslušníky 
v posledním stádiu života, aniž by museli využívat zdravotnické zařízení.  

Občanská poradna je důležitá pro zajištění potřeb občanů, kteří se ocitají v komplikovaných 
situacích života.  

 

Cíl 

Podpora mobilní hospicové péče pro zlepšení situace pečujících o své blízké v terminálním 
stadiu života.  

Podpora občanské poradny napomůže zajistit občanům odborné poradenství v krizových 
situacích.  

 

Priorita P2 

Odborné sociální poradenství 

Opatření 2.1 Podpora mobilní hospicové péče 

2.2 Podpora občanské poradny 

2.3 Podpora dalších poskytovatelů 

Realizátoři  Mobilní hospic Ondrášek, Andělé Stromu života, Centrum 
pro rodinu a sociální péči, Diecézní charita, Spolu pro rodinu 
a další možní poskytovatelé,  

Nová nebo stávající Stávající 

Zahájení realizace Probíhající  

Finanční zdroje Zdravotní pojišťovny, MSK, jednotlivé obce, MPSV 

Dopady Zlepšení situace rodin majících rodinného příslušníka 
v terminálním stádiu nemoci 

Zlepšení situace občanů v terminálním stádiu nemoci 

Zlepšení situace rodin v krizi 

Indikátory  Počet klient/hodin 

Rizika Financování 

Legislativa 

Nedostatek odborného personálu 

Ošetření rizik Vícezdrojové financování 
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Priorita P3 Zdravotní ošetřovatelská služba 

 

Charakteristika 

Zdravotní ošetřovatelská služba je určena všem nemocným, kteří potřebují odbornou 
zdravotní péči, kterou lze poskytovat v jejich vlastním sociálním prostředí (doma, případně 
u rodiny nebo v sociálních pobytových zařízeních). 

Péče u pacienta je poskytována na základě indikace praktického lékaře, nebo odborného 
lékaře při ukončení hospitalizace. Lékař určuje dle zdravotního stavu četnost, druh návštěvy 
a zdravotnický úkon. Péči poskytují registrované zdravotní sestry. 

 

Zdůvodnění 

Stejně jako pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služba napomáhají občanům 
setrvat ve svém domácím prostředí i v případě, že mají zdravotní problém (aplikace léků, 
převazy apod.). 

 

Cíl 

Zajistit zdravotní pomoc občanům v jejich domácím prostředí.  

 

Priorita P3 

Zdravotní ošetřovatelská služba 

Opatření Podpora ošetřovatelské služby 

Realizátoři  Charita Frýdek-Místek 

Nová nebo stávající Stávající 

Zahájení realizace Probíhající  

Finanční zdroje Zdravotní pojišťovny 

Dopady Zajištění pomoci občanům se zdravotním omezením  

Indikátory  Počet občanů využívajících službu 

Rizika Financování 

Legislativa 

Nedostatek odborného personálu 

Ošetření rizik Vícezdrojové financování 
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Priorita P4 Podpora spolkové činnosti a neformálních sdružení 

 

Charakteristika 

Spolková činnost a aktivity neformálních sdružení jsou ve všech obcích a tvoří důležitou 
součást komunitního života.  

Zdůvodnění  

Spolková činnost je v obcích velmi důležitá. Spolky a neformální sdružení zajišťují kulturní, 
sportovní, vzdělávací, volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie občanů.  

 

Cíl 

Umožnit občanům obcí, především dětem, mládeži a seniorům a zdravotně znevýhodněným 
aktivní trávení volného času.  

 

Priorita P4 

Podpora spolkové činnosti a neformálních sdružení 

Popis priority Podpora spolků a neformálních sdružení  

Popis opatření Podpora organizací a neformálních sdružení, které 
zajišťují volnočasové aktivity v obcích 

Realizátor Spolky a neformální sdružení 

Zahájení realizace Stávající  

Zdroje financování Jednotlivé obce, MSK, nadace, nadační fondy, dary, 
příspěvky občanů 

Indikátory Počet akcí 

Počet aktivit 

Počet účastníků akcí 

Nová nebo stávající služba Stávající, rozvojová 

Dopady Rozvoj komunitního života v obcích 

Prevence socio-patologických jevů 

Rizika  Nejsou definována 

Ošetření rizik - 
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Priorita P5 Podpora komunitního plánování  

 

Charakteristika 

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit je realizováno od vzniku zákona 
o sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zdůvodnění  

Komunitní plánování je nikdy nekončící proces, neboť je nezbytné neustále zjišťovat potřeby 
občanů, informovat je o možnostech, které mají v oblasti sociálních služeb, aby co mohli co 
nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.  

 

Cíl  

Zajistit občanům kvalitní a cílené sociální služby.  

 

Priorita P5 

Podpora komunitního plánování 

Popis opatření 5.1 Zajištění informovanosti občanů 
5.2 Pravidelné vyhodnocování plánu 
5.3 Aktualizace plánu 1x ročně 

Realizátor Jednotlivé obce 

Zahájení realizace Stávající  

Zdroje financování Jednotlivé obce 

Indikátory Aktualizovaný plán 

Informace ve zpravodajích 

Informace na internetových stránkách 

Nová nebo stávající služba Stávající 

Dopady Informovaná veřejnost 

Funkční plán sociálních služeb 

Rizika  Nejsou definována 

Ošetření rizik - 
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Priorita P6 Komunitní dům Řepiště 
 

Charakteristika  

 

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření bývalého objektu mateřské školky z r. 1955 a nyní 
stávajícího objektu občanské vybavenosti - osvětového (komunitního) domu - v obci Řepiště 
za účelem změny využití objektu na bytový dům a vybudování nových malometrážních 
bytových jednotek pro účely nájemního bydlení v obci Řepiště primárně cíleného 
na samostatně žijící seniory s integrací navazujících služeb (nejen) pro obyvatele objektu 
formou komunitních dílen, komunitní společenské místnosti a prostorů pro pečovatelské 
služby. Bude provedena přístavba a nástavba na půdorysu původní stavby objektu. 

Celkem vznikne 19 malometrážních bytových jednotek (15x 1+KK, 4x 2+KK). 

Hlavní prioritou projektu je zvýšení dostupnosti kvalitního bydlení pro občany obce s dobrou 
dostupností návazných služeb. 

Bezbariérovost: 
Přízemí navrhovaného objektu je v úrovni upraveného terénu. 12 bytových jednotek je 
uzpůsobeno pro ubytování imobilních osob. V objektu bude vybudován výtah. 
 

Zdůvodnění  

Projekt řeší zvýšení dostupnosti a kvality poskytování vhodného bydlení. Hlavním problémem 
jsou stávající nedostatečné kapacity dostupného nájemního bydlení v obci Řepiště pro cílové 
skupiny osob, kterými jsou: 

 senioři 
 hendikepované osoby s omezením pohybu a orientace 
 sociálně slabší obyvatelé 
 začínající (mladé) rodiny (tzv. startovací byty) 
 ostatní obyvatelé řešící bytovou nouzi 

 
Cíl 

Zajištění dostupnosti a kvality poskytování vhodného bydlení pro občany.  
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Priorita P6 

Komunitní dům Řepiště 

Popis opatření Zřízení komunitního domu v obci Řepiště se zajištěním 
dostupného bydlení s návaznými službami pro občany. 

Realizátor Obec Řepiště 

Zahájení realizace 2022 

Zdroje financování Obec Řepiště 

Indikátory Vybudovaný komunitní dům 

 

Nová nebo stávající služba nová 

Dopady Občané zajištěni dostupným bydlením a návaznými 
službami 

Rizika  Nedostatek finančních prostředků 

Ošetření rizik Vícezdrojové financování 
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3. Monitorování a vyhodnocování 
 

 

 
3.1. Monitorování 

 

 

Monitorování komunitního plánu probíhá průběžně, a to:  

 zda se plán daří realizovat, 

 zda nevznikly nové potřeby, které by bylo zapotřebí zahrnout do plánu v rámci jeho 
aktualizace, 

 zda vznikly nějaké problémy, především v oblasti financování, 

 zda se realizují aktivity zaměřené na informování a zapojení veřejnosti. 

 

Monitorování je rutinní sběr informací a jejich průběžná evidence. Monitoring zjednodušeně 
představuje pravidelné sledování aktivit s využitím kvantitativních a kvalitativních indikátorů.  

V případě, že bude nezbytná aktualizace (např. aktivity, nerealizace aktivit z objektivních 
důvodů apod.), jsou svolány na základě pokynu Řídící skupiny jednání PS. 

 

3.2. Vyhodnocování 
 

 

Vyhodnocování je prováděno pravidelně 1x ročně, jeho obsahem je například: 

 jak se daří naplňovat jednotlivé priority a opatření, 

 jak účinné jsou aktivity pro plnění cílů projektu, 

 jak užitečné jsou aktivity z hlediska dopadů a důsledků pro cílové skupiny,  

 jak jsou aktivity udržitelné do budoucna, jaká je potřeba a vůle je udržet a co je potřeba 
pro udržení udělat, 

 zda se nezměnily podmínky natolik, že je třeba přehodnotit priority. 

 

Vyhodnocování se provádí technikami a metodami srovnávání, vysvětlení, prognózování; 
průzkumy pomocí přímého pozorování (kontroly na místě) a dotazováním.  
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Zpracování informací získaných v rámci monitoringu, které jsou následně interpretovány 
a formulovány k doporučení pro zlepšení efektivnosti procesu naplňování jednotlivých 
opatření strategií k rozvoji území v oblasti sociálních služeb.    

 

Hodnocení přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky. 

 

 

3.3. Hodnotící kritéria pro evaluaci 

 

 

 

 relevance                  zhodnocení přiměřenosti s ohledem na danou problematiku  

 účinnosti  posuzující čeho lze dosáhnout hodnocením, jaké faktory pozitivních 
nebo negativních výsledků a dopadů lze hodnocením dosáhnout 

 efektivita jaké informace lze hodnocením získat, zda jsou efekty hodnocení 
přiměřené vstupním nákladům  

 užitečnost/udržitelnost                zhodnocení přínosů a efektů v širším kontextu nejen 
s předmětem hodnocení a monitoringu, ale zároveň se jedná 
o motivační efekty a faktory ovlivňující hodnocení 

 

Evaluace vyžaduje předchozí monitoring, stanovení jasného účelu hodnocení, relevantní 
nastavení a realizaci zpětné vazby.  

 

3.4. Charakteristiky monitoringu a evaluace 
 

 

 

Základní charakteristiky monitorování a evaluace (viz Metodický pokyn pro evaluace 
v programovém období 2014–2020, MMR, verze 3, červenec 2014 – upraveno)  

 

 

MONITOROVÁNÍ  EVALUACE  

Využívá monitorovací indikátory  Využívá hodnoticí otázky  

Je kontinuální nebo periodické  Je prováděna periodicky, ve specifickém 
čase  

Používá kvantitativní metody  Používá kvantitativní i kvalitativní metody  
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Nezjišťuje kauzální vztahy  Zjišťuje kauzální vztahy, provádí zkoumání      
v širších vazbách  

Pracuje s předem stanovenými cíli, 
plánovanými hodnotami a shromažďuje 
data o jejich plnění  

V rámci evaluace je posuzována také 
platnost, reálnost, dosažitelnost                    a 
relevance předem stanovených cílů                         
a indikátorů  

Posuzuje průběh intervence na základě 
stanovených věcných a finančních ukazatelů  

Využívá monitoring jako jeden ze zdrojů dat 
a informací, se kterými však dále pracuje      a 
vyvozuje z nich závěry a doporučení  

Finanční monitoring sleduje plnění 
finančních ukazatelů, věcný monitoring 
sleduje plnění hodnot indikátorů  

Zabývá se širokým spektrem otázek 
a využívá různé zdroje dat a informací, 
jednak monitoring, ale i další zdroje 
(statistika, vlastní šetření atd.)  

Průběžně sleduje plnění finančních i věcných 
indikátorů, které jsou stanoveny, a 
vypracovává pravidelné zprávy  

Vyhodnocuje systém implementace 
a případně navrhuje řešení problémů 
a odstraňování překážek, hodnotí 
dosahování cílů strategie, a to i ve vztahu 
k širšímu prostředí, zjišťuje důvody pro 
(ne)plnění cílů 

Zaměřuje se na plánované výsledky a 
milníky  

Identifikuje plánované i neplánované efekty 
v širších souvislostech  

Je zpravidla realizován jako součást řízení 
strategie  

Je zpravidla realizována externími 
nezávislými evaluátory  

Tabulka 33 Monitorování a evaluace 

 
 

Oba procesy (monitoring i evaluace) jsou úzce provázány, vzájemně se doplňují a vždy se musí 
připravovat v interakci od samého začátku.  
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4. Zdroje financování 
 

 

 

Finanční zdroje pro realizaci priorit 

V úvodu je zapotřebí upozornit, že jednotlivé dotační tituly či nadační příspěvky se mění jak 
v průběhu jednotlivých let, tak i v průběhu roku. Uvedený výčet je tedy pouze rámcovým 
vodítkem pro zajištění financování sociálních služeb. 

 

 Moravskoslezský kraj 

1. Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 

2. Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021 

3. Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí 
a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021 

4. Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení 
v Moravskoslezském kraji na rok 2021 

5. Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 
313 – MPSV státního rozpočtu 

6. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb 
v roce 2021 (PNFV) 

7. Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020 

8. Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020 

9. Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných 
v Moravskoslezském kraji na rok 2020 

 

 

 MPSV 

 

 Dotační program na podporu samosprávy a oblasti stárnutí 

 Dotační program podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských 
organizací s celostátní působností 

 Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení rodina 

 Obec přátelská rodině a seniorům 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-151262/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2021-151248/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2021-151248/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2021-151220/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2021-151220/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-151207/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-151207/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-pro-rok-2021-financovany-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-151116/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-pro-rok-2021-financovany-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-151116/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-pro-poskytovani-navratnych-financnich-vypomoci-z-fondu-socialnich-sluzeb-v-roce-2021-pnfv-149020/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-pro-poskytovani-navratnych-financnich-vypomoci-z-fondu-socialnich-sluzeb-v-roce-2021-pnfv-149020/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2020-146074/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2020-146074/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-aktivit-socialniho-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-144071/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-139543/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-139543/
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 Nadace, nadační fondy 

 

V Moravskoslezském kraji působí dvě nadace, podporující aktivity v sociální oblasti, a to 
Nadace rozvoje zdraví a Nadace OKD. 

V obou případech se jednotlivé vyhlašované programy mění a je zapotřebí sledovat aktuální 
programy na www.nadaceokd.cz a www.volny.cz/nrz. 

 

 Další nadace 

1. NADAČNÍ FOND J&T 

Pomáhá všude tam, kde si myslí, že je to nejvíce potřeba. Tento nadační fond zajišťuje 
finanční pomoc. 

2. NADACE LEONTINKA 

Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním 
je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních 
i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční 
dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním 
institucím a konkrétním dětem. 

3. NADACE CHARTY 77 

Nadace z široce pojímané obrany lidských práv, podpory pronásledovaných disidentů 
a nezávislé kultury, přešla k podpoře celé škály kulturně humanitárních aktivit a stala se 
průkopníkem občanské společnosti. 

4. KONTO BARIÉRY 

Cílem pomoci je zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné 
zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb handicapovaných vychází Konto BARIÉRY 
při formování nových projektů. Doplňuje stát tam, kde jeho pomoc není dostatečná. 
Stále více se jeho pomoc zaměřuje od standardní pomoci, tedy rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, 
k projektům, které souvisejí s pracovním uplatněním a plnohodnotným životem. 

5. SPORT BEZ BARIÉR 

Je nový projekt Konta BARIÉRY, jehož cílem je finanční podpora sportovních aktivit lidí 
s postižením. Příjemci podpory mohou být organizace i jednotlivci všech generací. 
Projekt se zaměřuje na oblasti ohrožené nefinancováním ze státních zdrojů. 

6.   VÝBOR DOBRÉ VŮLE 

Nadace Olgy Havlové dlouhodobě poskytuje pomoc občanským sdružením 
a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší 
generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat 
nemohou. 

http://www.nadaceokd.cz/
http://www.volny.cz/nrz
http://www.nadacnifondjt.cz/index.html
http://www.nadaceleontinka.cz/
http://www.bariery.cz/
http://www.kontobariery.cz/home.aspx
http://www.sportbezbarier.cz/
http://www.vdv.cz/
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7.   NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH 

Fond pomáhá spoluobčanům při jejich začleňování do plnohodnotného života. 
Prioritou je především podpora různých forem vzdělávání. Nadační fond chce pomáhat 
také těm jednotlivcům, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť 
obtížné životní situaci. 

8.   NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH "VIZE" 

Nadace působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní, 
příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva 
a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti. 

 

 Evropská unie 

V současné době již nejsou aktuální výzvy pro podávání projektů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nadacnifondklausovych.cz/
http://www.vize.cz/
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Seznam zkratek 

 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NNO  nestátní neziskové organizace 

z.s.  zapsaný spolek 

zú.   Zapsaný ústav 

MSK  Moravskoslezský kraj 

o.p.s.  obecně prospěšná společnost 

KP  komunitní plánování 

KPSS  komunitní plánování sociálních služeb 

KSSS  krajská síť sociálních služeb 
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