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Úvod
Vážení a milí spoluobčané,
předkládáme Vám již čtvrtý střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit
města Příbora, tentokrát na období 2021 – 2023, který je zásadním vodítkem pro plánování
kvalitních a komplexních sociálních služeb v našem městě.
Jak zmíněné plánování sociálních služeb, tak jejich další rozvoj, jsou nezbytnou součástí systému
zabezpečujícího poradenství, podporu, pomoc a péči těm občanům, kteří se mohou dostat
do nepříznivé sociální situace. Jedná se o strategický dokument vycházející z předchozích
dokumentů tohoto typu, který byl dále vyhodnocen a aktualizován dvěma pracovními skupinami
komunitního plánování, a sice pracovní skupinou pro seniory a zdravotně postižené a pracovní
skupinou pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Velmi důležitou
koordinační funkci zabezpečil odbor sociálních věcí městského úřadu a řídící skupina komunitního
plánování, jejímž jsem členem. Na základě mnoha dobrých zkušeností s komunitním plánováním,
které u nás probíhá podobným způsobem již od roku 2007, byl tento způsob komunitního
plánování nabídnut i okolním obcím. Jsme velmi rádi, že naši výzvu přijaly obce Skotnice
a Kateřinice a těšíme se na to, že v následujícím období budeme komunitní plánování provádět
společně.
Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se do procesu plánování rozvoje a dostupnosti sociálních
služeb v našem městě zapojili. Aktivních lidí zapojených do našeho komunitního plánování je
naštěstí mnoho, a právě tato skutečnost je zárukou toho, že se tento dokument stane nástrojem,
pomocí něhož bude Příbor městem vstřícným pro všechny, kteří se dostali do svízelné životní
situace a vyžadují pomoc v sociální oblasti.
Mgr. Pavel Netušil
místostarosta města Příbor

Vážení spoluobčané,
řešení problematiky sociální oblasti na území měst a obcí patří mezi důležité a základní cíle
samospráv.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice
a Skotnice pro období 2021–2023 byl připravován pracovními skupinami a také na základě
podnětů veřejnosti. Uvítali jsme, že nám byla ze strany města Příbora nabídnuta možnost být
partnery tohoto plánu společně s obcí Skotnice. Vytvořením střednědobého plánu bude možné
optimalizovat sociální služby a potřeby na daném území a tím přispět ke zvýšení kvality
poskytovaných sociálních služeb a prohloubení spolupráce se všemi subjekty v sociální oblasti.
Podmínkou dobře fungujícího plánu sociálních služeb je dostatečné zajištění spolufinancování.
Každý z nás, pokud zaznamená nepříznivou situaci dítěte, rodiny, osoby se zdravotním
postižením, seniora, jednotlivce, nacházejícího se v tísni, či osoby sociálně vyloučené, potřebující
pomoc, může pomoci, nebo dát podnět k této pomoci. Samosprávy zjišťují poskytování sociálních
služeb těmto osobám nebo skupinám osob na svém území, zajišťují dostupnost informací
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o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, spolupracují
s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování
kontaktu mezi poskytovatelem a osobou. Tento plán je tak výsledkem spolupráce všech
zapojených subjektů komunitního plánování, a to jak pracovních skupin, zástupců uživatelů,
poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem členům pracovních skupin za cenné postřehy
a návrhy. Děkujeme také všem, kteří přispěli svými připomínkami, případně se zapojili
do připomínkování střednědobého plánu. Poděkování patří také poskytovatelům sociálních
služeb, kteří poskytli cenné informace pro zpracování a tvorbu tohoto dokumentu.
Radek Novák
starosta obce Kateřinice

Vážení spoluobčané,
sociální oblast je jednou ze základních oblastí, ve které se obecní samospráva snaží v rámci
samostatné působnosti vytvářet na svém území podmínky pro uspokojování Vašich potřeb.
Přestože mnozí z Vás můžete mít pocit, že se Vás momentálně tato problematika netýká, každý
z nás a našich nejbližších se postupně může dostat do nepříznivé sociální situace, kdy není
schopen samostatně řešit své problémy ať už s ohledem na svůj zdravotní stav, věk, sociální
zázemí nebo způsob života, kterým žije.
Sociální služby poskytují pomoc těm z Vás, kteří musejí zvládnout bezprostřední složité životní
situace nebo krize, jako je například nezaměstnanost, zadluženost, rozpad rodiny, zdravotní
problémy či péče o zdravotně postiženého rodinného příslušníka. Nejčastějšími příjemci
sociálních služeb jsou v naší obci zejména senioři a rodiny s dětmi. Našim cílem je zachování
co největší kvality a důstojnosti života těchto skupin obyvatel, podporovat úlohu rodiny v péči
o naše nejmladší a nejstarší občany a vlastními aktivitami pozitivně ovlivňovat sociální klima
ve Skotnici.
Velice rádi jsme přivítali nabídku města Příbor i iniciativu obce Kateřinice společně se zapojit
do komunitního plánování sociálních služeb na námi spravovaných územích.
Zda se nám podařilo v rámci pracovních skupin dostatečně zmapovat všechny potřeby občanů
v sociální oblasti, strategicky zajistit dostupnost sociálních služeb a jejich spolufinancování, ukáže
čas. Věřte nám však, že při tvorbě předkládaného dokumentu jsme byli vedeni snahou vytvořit
co nejlepší podmínky pro zajištění a rozvoj požadovaných sociálních služeb a to jak pobytových
tak terénních, podpořit poskytování základního i odborného sociálního poradenství a vyčlenit
potřebné finance a prostor pro související vlastní aktivity v sociální oblasti.
Záleží nám na plnohodnotném životě každého z Vás, protože spokojený občan = spokojená obec.
Mgr. Anna Mužná
starostka obce Skotnice
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1 Komunitní plánování
Komunitní plánování lze vymezit jako metodu, kterou je zajišťována dostupnost služeb na úrovni
místní komunity. Je založena na zapojování všech, kterých se příslušná oblast dotýká
a na dosažení výsledku, který je podporován a akceptován většinou účastníků.
Komunitní plánování podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje jejich pocit
příslušnosti ke komunitě. Zapojuje všechny účastníky do přípravy a uskutečňování plánu rozvoje
sociálních služeb a tím i zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci.
Cílem komunitního plánování je podporovat sociální začleňování jednotlivců i skupin, posilovat
sociální soudržnost komunity. Výsledkem komunitního plánování je systém sociálních služeb
na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti
a zajišťuje, že finanční prostředky jsou využity efektivně, protože jsou vynakládány jen na takové
služby, které jsou potřebné.

1.1 Principy komunitního plánování
Principy komunitního plánování rozvoje sociálních služeb vyjadřují hodnoty, ke kterým je třeba
se v praxi plánování rozvoje sociálních služeb vztahovat. Hodnoty zachycené v principech odlišují
metodu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb od jiných plánovacích postupů. Všichni
účastníci plánování sociálních služeb na daném území se řídí následující principy:
Princip triády
V rámci procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb spolu plánují a spolupracují
minimálně tři strany: uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé.
Bez dohody není plánování sociálních služeb
Výsledný plán rozvoje sociálních služeb v obci je svého druhu dokument, ve kterém se uživatelé,
poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti.
Posílení principů občanské společnosti
Každý má právo starat se o věci veřejné a společné. Plánování sociálních služeb propojuje aktivitu
občanů s rozhodováním samosprávy.
Bez uživatelů není plánování sociálních služeb
O plánování sociálních služeb v obcích můžeme hovořit, dosáhneme-li svobodného, aktivního
a rovného zapojení uživatelů na všech úrovních.
Demokratická spolupráce
V plánování sociálních služeb má přednost souhlasné rozhodnutí, konsensus. Hlasování
je nouzový prostředek, jímž přiznáváme, že se neumíme dohodnout. Zastupitelstvo obce, které
bude střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v závěrečné fázi schvalovat, rozhoduje
hlasováním.
5
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Vše je veřejné
Plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v plánování sociálních
služeb jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená.
Svoboda vyjadřování
Každý má právo se vyjádřit. Je legitimní mluvit za sebe samého i bez pověření, funkce či mandátu
od zájmové skupiny.
Rovnost mezi všemi účastníky
Organizace a procesy plánování sociálních služeb musí zajistit všem účastníkům rovnost
postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován.
Průběh je stejně důležitý jako výsledek
Kvalitně probíhající proces plánování sociálních služeb je pro komunitu stejně přínosný jako
vlastní plán. Kvalita výstupu plánování sociálních služeb v obcích je přímo úměrná kvalitě jeho
průběhu.
Legitimita
Legitimitu sociálním službám dávají přání a potřeby uživatelů nebo budoucích uživatelů.
Uživatelům je nutné vytvářet podmínky, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby, a tam, kde
to jde, je i sami zkoumat.
Cyklický proces
Plánování sociálních služeb tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují
a je nutné se jimi opětovně zabývat. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je dokument
vyžadující pravidelnou aktualizaci.
Hledání nových lidských a finančních zdrojů
Na služby, které chceme, si musíme zajistit peníze. Získávání finančních prostředků není možné
bez konkrétního plánu. Řešení, v něž střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vyústí, budou
kompromisem přání a možností lidských a finančních zdrojů.
Kompetence účastníků
V procesu komunitního plánování musí být zapojena profesionalita, kompetentní lidé s jasnými
zodpovědnostmi a pozicí.
Řešit dosažitelné
Plánování sociálních služeb v obci může být zaměřeno na jeden nebo více problémů v sociální
oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám a přání lidí.
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Přání lidí je víc než normativy
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je dohodou mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli
o podobě sociálních služeb na daném území.

1.2 Základní pojmy komunitního plánování
Zadavatel
Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním
potřebám – v našem případě se jedná o obec. Zastupitelé, jako volení reprezentanti veřejnosti,
vytvářejí podpůrné politické klima pro realizaci komunitního plánu. Je velmi důležité, aby obec
usnesením zastupitelstva deklarovala své odhodlání rozvíjet sociální služby.
Poskytovatel
Poskytovatelem sociální služby může být samosprávný celek a jím zřizované právnické osoby,
další právnické osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jim zřízené organizační složky státu nebo
státní příspěvkové organizace, které jsou právnickými osobami.
Uživatel
Uživatel sociálních služeb je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny. Cíle
a záměry uživatelů mají při komunitním plánování stejnou váhu jako cíle a záměry zadavatelů
a poskytovatelů.
Veřejnost
Veřejnost musí být průběžně seznamována se záměry, výsledky a cíli komunitního plánování.
Cílem předem připravené informační strategie je zajistit přístup veřejnosti k informacím.
Je žádoucí, aby se veřejnost procesu komunitního plánování účastnila od samého počátku.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí strategický dokument obce schválený
na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce a hledání
způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů.
Sociální služba
Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o sociálních službách),
zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení.
Nepříznivá sociální situace
Rozumí se jí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu,
pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností,
sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby
nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální
začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
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Priority
Priority vymezují oblasti, témata, problémy, jimiž se zúčastnění zabývají v daný cyklus
plánovacího procesu a které se objeví v plánu rozvoje sociálních služeb. Stanovují základní směry,
které se pak naplňují opatřeními a aktivitami.
Opatření
Opatření určují cíle v určité prioritní oblasti, říkají, co se konkrétně bude řešit a jakými způsoby,
aby byly naplněny vybrané priority. Opatření vychází ze zdrojů, které jsou k dispozici, nebo jsou
dosažitelné.
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2 Proces komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v Příboře
Poslání
„Plánovat a poskytovat kvalitní sociální služby podle potřeb občanů a ve spolupráci s občany.“

Vize
„Sociální služby a související aktivity přispívající ke zlepšení kvality života občanů.“

2.1 Vývoj procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v Příboře
I. cyklus komunitního plánování
Proces komunitního plánování začal v Příboře v roce 2007 na základě usnesení Rady města
Příbora ze dne 24.04.2007. Garantem procesu komunitního plánování byl Radou města Příbora
ustanoven místostarosta, který zodpovídal za plnění úkolů, proces zpracování a následně
za plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora. Rovněž byla Radou
města Příbora jmenována pro proces plánování sociálních služeb ve městě a zpracování
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008 - 2012 řídící
skupina ve složení zadavatel, poskytovatel a uživatel sociálních služeb. Základní listinu
pro plánování sociálních služeb a zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
ve městě Příboře, která slouží k vymezení pravidel, kterými se plánování sociálních služeb
ve městě řídí, schválilo Zastupitelstvo města Příbora dne 25.11.2007.
V rámci zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb byly stanoveny dvě pracovní
skupiny:
 Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 Pracovní skupina pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
V průběhu prvního cyklu komunitního plánování byl zpracován Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb města Příbora na období 2008 – 2012, který byl schválen Zastupitelstvem města
Příbora dne 06.11.2008.

II. cyklus komunitního plánování
Ve druhém cyklu komunitního plánování sociálních služeb ve města byla Radou města Příbora
dne 15.11.2011 garantem plnění úkolů a zodpovědnosti za proces zpracování a plnění
střednědobého plánu jmenována místostarostka. Pracovní skupiny zůstaly zachovány, pouze
došlo na vlastní žádost k obměně a doplnění některých členů obou pracovních skupin.
II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období
2013 – 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Příbora 24.01.2013. Plnění stanovených priorit
a opatření bylo každoročně kontrolováno orgány města.

9

Sociální služby a související aktivity
přispívající ke zlepšení kvality života občanů.

III. cyklus komunitního plánování
III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období
2018 – 2020 byl schválen Zastupitelstvem města Příbora dne 14.12.2017. Každoroční monitoring
plnění priorit a opatření byl předkládán Radě a Zastupitelstvu města Příbora. Garantem plnění
úkolů a zodpovědnosti za proces plánování sociálních služeb a plnění priorit byl jmenován Radou
města Příbora místostarosta. Závěrečné zhodnocení splnění priorit a opatření střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit je uvedeno v příloze č. 1.

IV. cyklus komunitního plánování
Čtvrtý cyklus komunitního plánování zahrnuje přípravu a zpracování Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit na období 2021 – 2023. Ke zpracování
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit metodou komunitního
plánování byly přizvány spádové obce, pro které je Městský úřad Příbor v rámci přenesené
působnosti pověřeným obecním úřadem. Vůli vzájemné spolupráce v procesu komunitního
plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit projevily obce Kateřinice a Skotnice.
Pracovní skupiny zůstaly zachovány, pouze došlo na vlastní žádost k obměně některých členů
obou pracovních skupin. Členy pracovních skupin jsou zástupci z řad odborníků pracujících
v sociální oblasti, zástupci za zadavatele sociálních služeb, zástupci poskytovatelů sociálních
služeb, zástupci některých volebních stran, zástupci různých organizací vyvíjejících činnost
v sociální oblasti a také uživatelé sociálních služeb nebo navazujících aktivit.
Pracovní jednání jsou stále otevřená, každý člen pracovní skupiny může přivést hosta. Jednání
řídící skupiny jsou neveřejná, jednání pracovních skupin jsou veřejná. Zápisy z pracovních skupin
jsou veřejné a jsou uveřejňovány na webových stránkách města Příbora.
Informace o dění v plánování sociálních služeb jsou veřejně dostupné. O průběhu a výstupech
plánování sociálních služeb jsou veřejnosti předávány informace prostřednictvím webových
stránek města a obcí Kateřinice a Skotnice, Zpravodajů obcí a Měsíčníku města atd. v průběhu
celého procesu komunitního plánování sociálních služeb.

2.2 Územní působnost a doba platnosti plánu
Územní působnost plánu je stanovena pro Příbor, a obce Kateřinice a Skotnice. Sociální služby
jsou zmapovány také s ohledem na poskytování sociálních služeb občanům Příbora, Kateřinic
a Skotnice i poskytovateli se sídlem v jiných okolních městech.
Platnost Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora
a obcí Kateřinice a Skotnice na období 2021 – 2023 je stanovena do konce roku 2023.
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje další novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, která mimo jiné navrhuje zásadní změny v procesu
financování sociálních služeb a tvorby krajských sítí sociálních služeb ve smyslu rozhodovacích
kompetencí zpět na MPSV. V případě, že bude novela zákona schválená, předpokládáme
následnou aktualizaci dokumentu tak, aby byla v souladu s platným zákonem o sociálních
službách.
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3 Proces čtvrtého cyklu komunitního plánovacího období 2020 – 2023
Ke zpracování IV. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit
na období 2021 – 2023 metodou komunitního plánování byly přizvány spádové obce
pověřeného Městského úřadu Příbor. Se vzájemnou spoluprací při komunitním plánování
a zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit
souhlasilo dne 13.11.2019 Zastupitelstvo obce Kateřinice a dne 27.11.2019
Zastupitelstvo obce Skotnice.
Rada města Příbora dne 04.02.2020 souhlasila se zahájením IV. cyklu komunitního
plánování a potvrdila pro proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě řídící
skupinu ve složení: Mgr. Pavel Netušil (garant), Mgr. Karolína Najzarová (za zadavatele
sociálních služeb), paní Šárka Tótová, DiS., (za poskytovatele sociálních služeb), pan
Jiří Myška (za uživatele sociálních služeb) a Bc. Lenka Filipcová (koordinátorka procesu
plánování).
K zapojení se do procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb byla
prostřednictvím dostupných informačních médií průběžně vyzývána veřejnost.
Dne 12.02.2020 Zastupitelstva města Příbora souhlasilo se zapojením obce Kateřinice
a Skotnice do komunitního plánování a zpracování střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb a souvisejících aktivit.
V pracovních skupinách proběhla revize základních dokumentů upravujících proces
komunitního plánování a revize aktivní docházky členů pracovních skupin. Někteří členové
ukončili na vlastní žádost svou činnost, noví členové se aktivně zapojili do pracovních
skupin dle cílové skupiny.
Rada města Příbora dne 17.03.2020 doplnila řídící skupinu o statutární zástupce obcí
Kateřinice a Skotnice.
Aktualizovanou Základní listinu komunitního plánování schválilo Zastupitelstvo obce
Skotnice dne 29.04.2020, Zastupitelstvo města Příbora dne 06.05.2020 a Zastupitelstvo
obce Kateřinice dne 24.8.2020. Základní dokumenty upravující proces komunitního
plánování jsou uvedeny na webových stránkách Příbora, Kateřinic a Skotnice a také jsou
k dispozici na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor.
V průběhu procesu komunitního plánování byly ve II. polovině roku 2020 pracovními
skupinami a zástupci veřejnosti zpracovány SWOT analýzy. Ve městě Příboře a v obcích
Kateřinice a Skotnice proběhlo dotazníkové šetření formou přímého oslovení
respondentů, proběhlo dotazníkové šetření prostřednictvím oficiálních webových stránek
a prostřednictvím sociálních sítí.
Představení poskytovatelů sociálních služeb ve městě včetně informovanosti veřejnosti
o sociálních službách proběhlo u příležitosti Dne dětí a rodiny v městském parku v Příboře
z důvodů koronavirové krize v září 2020. Informace k sociálním službám a k aktivitám
v sociální oblasti jsou průběžně zveřejňovány v Měsíčníku města Příbora, na webových
stránkách města atd. Obec Kateřinice informuje občany v Kateřinském zpravodaji,
na webových stránkách a sociálních sítích. Rovněž občané Skotnice jsou informování
prostřednictvím Obecního zpravodaje, webových stránek, informačních tabulí
ve veřejných objektech a sociálních sítí.
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Na základě podnětů veřejnosti, dotazníkového šetření, jednání se sociálními pracovníky,
jednání s odbornou veřejností, jednání se starosty spolupracujících obcí, z vlastních
znalostí a zkušeností členů pracovních skupin, kteří přicházejí v rámci své pracovní
činnosti do kontaktu s různými cílovými skupinami, byly pracovními skupinami stanoveny
jednotlivé cíle a opatření.
Následně byl odborem sociálních věcí Městského úřadu Příbor zpracován návrh
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí
Kateřinice a Skotnice na období 2021 – 2023, který byl předložen od xx.xx.2020
do xx.xx.2020 k připomínkování veřejnosti.
Po celou dobu veřejného připomínkovacího řízení, měla veřejnost možnost vyjádřit své
připomínky k návrhu střednědobého plánu osobně, písemně nebo elektronickou formou.
Po vypořádání a zpracování připomínek veřejnosti pracovními skupinami, řídící skupina
předkládá návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit
na území města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období 2021 - 2023 ke schválení
Zastupitelstvu města Příbora, Zastupitelstvu obce Kateřinice a Zastupitelstvu obce
Skotnice.
Po celou dobu procesu komunitního plánování byl odborným konzultantem Institut
komunitního rozvoje, z. s., který rovněž prováděl a zpracoval výsledky dotazníkového
šetření potřeb veřejnosti, podílel se na zpracování SWOT analýz a na zpracování návrhové
části dokumentu.

3.1 Organizační struktura procesu komunitního plánování

Obrázek 1 - Organizační struktura procesu komunitního plánování
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Organizační struktura procesu komunitního plánování, kompetence orgánů obcí, odpovědnost
za komunitní plánování a úkoly pracovních skupin jsou podrobněji uvedeny v Základní listině
komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit.

3.2 Složení pracovních skupin komunitního plánování
Řídící skupina komunitní plánování:
Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbor,
Mgr. Karolína Najzarová, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor,
Šárka Tótová, DiS., vedoucí Pečovatelské služby Příbor, Diakonie ČCE - středisko v Ostravě,
pan Jiří Myška, předseda Svazu tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace
Příbor
pan Radek Novák, starosta obce Kateřinice,
Mgr. Anna Mužná, starostka obce Skotnice,
Bc. Lenka Filipcová, koordinátorka, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor.

Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením:
Vedoucí pracovní skupiny: pan Jiří Myška, Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní
organizace Příbor
Členové pracovní skupiny:
Město Příbor - Mgr. Pavel Netušil
Město Příbor - Ing. Dana Forišková, Ph.D.
Obec Skotnice - Mgr. Anna Mužná
Obec Kateřinice - pan Radek Novák
Domov Příbor, příspěvková organizace – paní Ivana Bílková, DiS.
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě - Ing. Barbora Zedníková,
Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, Pečovatelská služba Příbor - paní Šárka Tótová, DiS.
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s. - Mgr. Lenka Fusíková
Andělé Stromu života p. s. - Mgr. Monika Kubjatová
Slezská diakonie - paní Gabriela Lhotská, Mgr. Radka Čapková
Charita Ostrava - PhDr. Marie Monsportová
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky zapsaný spolek Oblastní
odbočka Nový Jičín - Bc. Martin Hyvnar, DiS.
Družstvo VIKTORINA LOCA - Ing. Hana Švecová
Klub seniorů města Příbora, z. s. - paní Miluše Bergrová
ILCO Novojičínska spolek stomiků - pan Bronislav Tučný
Klub otevřeného srdce, svépomocná skupina – Mgr. Martin Okáč
pan Václav Lazebníček
paní Eva Rumpíková
pan Jiří Demel
Mgr. Jarmila Kyjovská
paní Ladislava Veisenpacherová
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Pracovní skupina pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením:
Vedoucí pracovní skupiny: paní Šárka Totová, DiS., Diakonie ČCE – středisko v Ostravě
Členové pracovní skupiny:
Město Příbor - Mgr. Karolína Najzarová
Město Příbor - Ing. Dana Forišková, Ph.D.
Obec Kateřinice - Bc. Leona Nagyová Břežná
Obec Skotnice - Mgr. Anna Mužná
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., Občanská poradna Mgr. Lenka Fusíková
Městská policie Příbor - Bc. Libor Bolom, Jaromír Maloušek
Academia Via Familia z. s. - Mgr. Kateřina Okáčová
Základní škola Příbor, Jičínská - Mgr. Dana Lišková
LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace, Mateřské centrum Zvoneček paní Jaroslava Lupíková
paní Martina Čermáková, DiS.
paní Emílie Filipová
paní Irena Rozehnalová
paní Tereza Plandorová
paní Janetta Jahnová
Ing. Anna Štefková
pan Jiří Demel
Mgr. Jarmila Kyjovská
Mgr. Kristýna Nováčková
Mgr. Blanka Kovaláková
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4 Východiska pro plánování sociálních služeb
Při zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit na období
2021 – 2023 se vycházelo ze současného fungování sociálního systému v České republice
a nastaveného procesu plánování a financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.
Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování je v souladu s platnou legislativou,
která obcím v samostatné působnosti ukládá řadu povinností:


zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v § 35 odst.
2 uvádí: „…Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu
s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální
péče a pro uspokojování potřeb svých občanů ...“,



zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v § 94 uvádí:
„Obec

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém
území,
b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb
na svém území,
c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování
pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem,
poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány
sociální služby,
e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních
služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto
potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích,
f) spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem
sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění
potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.“
Tvorba střednědobého plánu vychází z platné legislativy, z připravovaných novelizací zákonů,
strategických dokumentů Moravskoslezského kraje, města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice,
volebních programů volebních stran v Příboře, v Kateřinicích a Skotnici a z analýzy zdrojů
a potřeb zjištěných v rámci procesu komunitního plánování na daném území.

4.1 Legislativa


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



vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,



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



zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
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Koncepce dostupného bydlení pro osoby ohrožené ztrátou bydlení České republiky 2015
– 2025,



Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025,



návrh zákona o přídavku na bydlení,

 návrh novelizace zákona o sociálních službách.

4.2 Strategické dokumenty s přesahem do sociální oblasti
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 –
2023
Stěžejním dokumentem, ze kterého se vychází při zpracování Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období
2021 – 2023, je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta
2021 – 2023, který byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 03.09.2020.
Podklady při zpracování střednědobého plánu byly návrhy a aktuální dokumenty schválené
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje vztahující se k sociální oblasti. Další informace jsou
dostupné na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/aktualni-krajske-strategicke-dokumenty-43137/.

Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2017 - 2025
Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2017 – 2025, který byl schválený
Zastupitelstvem města Příbora 02.02.2017, zahrnuje průzkum, analýzu potenciálu rozvoje města,
následně vize a cíle města Příbora pro výše uvedené období.

Plán prevence kriminality města Příbora na léta 2017 – 2021
Plán prevence kriminality města Příbora, schválený Radou města Příbora dne 01.11.2016,
se zaměřuje na koncepční řešení bezpečnostní situace a místních problémů spojených
s pácháním trestné činnosti, přestupků či jiných protiprávních jednání. Nejdůležitějším cílem
plánu je navrhnout možná řešení vedoucí ke zlepšení v oblasti prevence kriminality ve městě.

Rozvojový strategický dokument obce Kateřinice
Rozvojový strategický dokument obce Kateřinice byl schválen Zastupitelstvem obce Kateřinice
dne 24.04.2019 pro období 2019 – 2022. Jedná se o dokument, jehož hlavním cílem je dosažení
územního, ekonomického a sociálního rozvoje obce a tím zvýšení kvality života občanů obce.
Předpokládá lepší propojení představitelů obce a občanů při projednávání dalšího rozvoje obce,
zapojení širší veřejnosti při realizaci aktivit obce a řešení problémů v obci.

Návrh Strategického plánu obce Skotnice
Návrh Strategického plánu obce Skotnice na léta 2021 – 2027 je před veřejným projednáváním
a měl by být schválen zastupitelstvem obce do konce roku 2020. Určuje směr a priority dalšího
udržitelného rozvoje obce a respektuje potřebu sladění sociální, ekonomické a environmentální
oblasti života v obci. Sociální oblast a související aktivity jsou řešeny v Akčním plánu obce na léta
2019 – 2020 schváleném Zastupitelstvem obce Skotnice dne 10.12.2018 a částečně v Plánu
rozvoje sportu na léta 2018 – 2022, který byl rovněž schválen Zastupitelstvem obce 10.12.2018.
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Volební programy volebních stran v Příboře, v Kateřinicích a ve Skotnici
Zájem o řešení sociální problematiky, bytové oblasti a uspokojování potřeb obyvatel města
Příbora je rovněž deklarován ve volebních programech do komunálních voleb pro volební období
2018 – 2022 volebních stran v Příboře, v Kateřinicích a v obci Skotnice.

4.3 Analýza zdrojů a potřeb
Důležitým východiskem při plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit je průběžné
sledování a analýza zdrojů a potřeb pro oblast sociálních služeb na území obcí a kraje.
V procesu komunitního plánování sociálních služeb jsou využívány:
-

sociodemografické údaje pro dané území,

-

statistická data z Českého statistického úřadu,

-

data a analýzy zpracované Moravskoslezským krajem při přípravě Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2023,

-

data z Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR,

-

data ze Zpráv o vývoji nezaměstnanosti Úřadu práce ČR,

-

statistická data poskytnutá Úřadem práce ČR, Kontaktním pracovištěm Kopřivnice,

-

SWOT analýzy vytvořené v pracovních skupinách komunitního plánování,

-

data (analýza) poskytovatelů sociálních služeb,

-

data dotazníkového šetření potřeb občanů, zpracovaného Institutem komunitního
rozvoje, z. s.,

-

vlastní data získaná na pracovních skupinách a při jednáních se zástupci poskytovatelů
sociálních služeb,

-

monitorovací zprávy o plnění priorit a opatření stávajícího komunitního plánu.

4.3.1 Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb
Při tvorbě střednědobého plánu byla využita data z Registru poskytovatelů sociálních služeb
MPSV ČR a krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Zároveň byl proveden sběr dat
prostřednictvím dotazníků pro poskytovatele sociálních služeb na daném území.
Předmětem sběru dat byly základní údaje o poskytovatelích sociálních služeb na daném území,
zdroje financování, kapacita a počet neuspokojených žadatelů a výhled poskytování sociální
služby na další období. Do dotazníků mohli poskytovatelé také uvést, jaká vnímají rizika, jaké mají
potřeby a co plánují do budoucna.
Z oslovených poskytovatelů sociálních služeb, kteří působí na sledovaném území, nebo kteří mají
ve svých zařízeních klienty z řad občanů Příbora, Kateřinic nebo Skotnice, bylo získáno
22 vyplněných dotazníků. Ze získaných informací vyplývá, že se poskytovatelé sociálních služeb
nejvíce zabývají otázkami personálního zajištění služby, finančního zabezpečení, informovanosti
a potřebnosti vzniku nových služeb.
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Oslovené sociální služby se při práci často setkávají s potřebou rozšíření pracovních úvazků, dále
s potřebou rozšíření kapacity, s obavou o získání a udržení kvalifikovaných a schopných
pracovníků a s potřebou vzdělávání pracovníků a zajištění pravidelných a kvalitních supervizí.
Velký důraz poskytovatelé sociálních služeb kladou také na stabilní financování a pokrytí všech
potřebných nákladů. Nedostatek financí je zásadním ohrožením pro zajištění sociálních služeb.
Necelá polovina poskytovatelů, konkrétně 9 z 22 poskytovatelů uvedlo, že zaznamenali potřebu
zajištění odlehčovací služby. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zcela otevřené otázky,
je znepokojující, jak často poskytovatelé uvedli nedostatek právě odlehčovací služby. Zároveň
se několikrát objevila informace o potřebnosti chráněného bydlení a sociálně terapeutických
dílen pro osoby s duševním onemocněním.
Opakovaně byla v dotaznících uvedena také potřeba větší informovanosti občanů o sociálních
službách a potřeba zajištění poradenství pečujícím osobám.

4.3.2 Analýza potřeb občanů
Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře, které
probíhalo v měsících březen až červen 2020, bylo realizováno Institutem komunitního rozvoje,
z. s. V obcích Kateřinice a Skotnice sběr dat probíhal ve spolupráci s občany dané obce.
Prostřednictvím městského a obecních úřadů, internetu a přímým oslovením respondentů bylo
získáno celkem 391 odpovědí. Otázky hledaly odpovědi na to, jaké sociální služby občané Příbora,
Kateřinic a Skotnice využívají, jaké sociální služby budou dle jejich názorů potřebné do budoucna,
a na co by se mělo město Příbor a obce Kateřinice a Skotnice v oblasti sociálních služeb zaměřit.
Z výsledků dotazníkového šetření v Příboře vyplývají následující skutečnosti:
-

nejvíce využívanými službami jsou pečovatelská služba a domov pro seniory,
největší potřeba respondentů do budoucna je u pečovatelské služby a osobní asistence,
domova pro seniory a odlehčovací služby,
u návazných aktivit je největší zájem o startovací byty pro mladé, aktivity pro děti
a mládež a seniory, zařízení pro volnočasové aktivity pro děti a mládež a dům s byty
zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou),
téměř 66 % respondentů uvádí, že pomoc uvítají raději v domácím prostředí a 34 % pak
mimo domov,
respondenti považují za nejdůležitější cílové skupiny rodiny s dětmi a děti a mládež stejně
jako seniory,
nejvíce informací získávají respondenti prostřednictvím internetu a z internetových
stránek města; takřka na stejné úrovni je pak Měsíčník města Příbora a známí a přátelé,
respondenti by ve městě uvítali více navazujících aktivit v oblasti sportu a sportovního
vyžití, vzdělávání, volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie, obchody a větší
možnosti nakupování, rozšíření provozu mateřského centra, vybudování sportovišť
pro seniory a mnoho dalších aktivit.

Z výsledků dotazníkového šetření v obci Kateřinice bylo zjištěno:
-

na otázku, zda respondenti využívají nějakou sociální službu, odpovědělo pouze 19 %
respondentů kladně,
nejvíce v současnosti využívané služby jsou pečovatelská služba a domov pro seniory,
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-

největší potřeba u respondentů do budoucna je u pečovatelské služby a osobní asistence,
odlehčovací služby a domova pro seniory,
u návazných aktivit je největší zájem o startovací byty, aktivity pro mládež a seniory,
poradenství a mobilní hospicovou péči,
nejvíce respondentů se zúčastňuje aktivit pro děti a mládež a pro seniory,
celkem 80 % respondentů uvedlo, že pomoc uvítají raději v domácím prostředí
a 20 % respondentů pak mimo domov,
nejvíce informací získávají respondenti prostřednictvím internetu, Kateřinského
zpravodaje a od známých a přátel,
respondenti by v obci přivítali sportovní, kulturní a společenské akce, poradenství
v sociální, právní a finanční oblasti atd.

Při dotazníkovém šetření v obci Skotnici bylo zjištěno:
-

v obci je nejvíce využívána pečovatelská služba společně s osobní asistencí (respondenti
nedokáží přesně rozlišit druh poskytované služby) a odlehčovací služby,
v rámci návazných aktivit jsou nejvíce potřebné startovací byty,
největší potřeba u respondentů do budoucna je u pečovatelské služby a osobní asistence,
domova pro seniory a odlehčovací služby a zajištění poradenství,
u návazných aktivit je největší zájem o poradenství v běžných problémech, aktivity
pro mládež a pro seniory, mobilní hospicovou péči a zařízení pro volnočasové aktivity
pro děti a mládež,
téměř 93 % respondentů by přivítalo pomoc v rodinném prostředí a pouze 7 %
respondentů pak mimo domov,
respondenti považují za nejdůležitější cílové skupiny rodiny s dětmi a děti a mládež stejně
jako seniory,
nejvíce informací získávají respondenti prostřednictvím obecního úřadu, internetu
a zpravodaje; významnou roli hrají také zkušenosti známých a přátel,
také ve Skotnici by respondenti přivítali více sportovních, kulturních a společenských akcí,
zájezdy, mezigenerační aktivity, besedy, komunitní akce aj.

Podrobnější závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je k dispozici na webových stránkách
města www.pribor.eu a na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor.
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5 Financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
Systém financování sociálních služeb je v České republice založen na principu vícezdrojového
financování. Nejvýznamnějším zdrojem financování sociálních služeb jsou veřejné rozpočty
(dotace ze státního rozpočtu, dotace z kraje a obcí) a úhrady uživatelů sociálních služeb. Mezi
další finanční zdroje patří úhrady zdravotních pojišťoven, dotace z evropských fondů atd.
U pobytových sociálních služeb je významným zdrojem financování příspěvek na péči, který
je poskytován dle zákona o sociálních službách.
Účelem této kapitoly je pouze seznámit se s principy financování sociálních služeb v České
republice a následně s dotačním řízením v Moravskoslezském kraji. Problematika financování
sociálních služeb s ohledem na výpočet vyrovnávací platby, podmínky financování ve službách
pobytových, terénních, ambulantních, za úhrady, částečné úhrady, bez úhrad uživatelů atd.
je daleko rozsáhlejší. Text této kapitoly byl převzat ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2023, kde je podrobně uvedeno financování
sociálních služeb, aktualizace Krajské sítě, rozvoj sociálních služeb a vstup nebo výstup sociálních
služeb z Krajské sítě aj.
Finanční prostředky převedeny ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu jsou
poskytovány sociálním službám v Moravskoslezském kraji prostřednictvím dotačního řízení kraje
dle § 101a zákona o sociálních službách, a v souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne
20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 „Smlouvy o fungování Evropské unie
na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu“.
Sociální služby jsou v kontextu evropské legislativy služby v obecném hospodářském zájmu. Proto
se Moravskoslezský kraj stal pověřovatelem závazkem služby v obecném hospodářském zájmu
v sociální oblasti. Kraj pověřuje poskytovatele sociálních služeb zařazené do krajské sítě výkonem
služby v obecném hospodářském zájmu uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Kraji z této smlouvy vyplývá povinnost garantovat,
že poskytnuté finanční prostředky k financování sociálních služeb budou sloužit jako kompenzace
za výkon služeb obecného hospodářského zájmu, tzn. povinnost stanovit jednotný způsob
výpočtu vyrovnávací platby pro všechny poskytovatele sociálních služeb včetně posouzení
případné nadměrné vyrovnávací platby.
Pro kapacity sociálních služeb, jejichž realizací je poskytovatel pověřen v rámci závazku veřejné
služby, je každý rok vypočtena maximální výše vyrovnávací platby, která představuje maximální
výši finanční podpory sociálních služeb z veřejných, či soukromých zdrojů. Po ukončení dotačního
roku je provedeno posouzení vyrovnávací platby, kde jsou zhodnoceny skutečně obdržené
zdroje/výnosy sociální služby ve vztahu ke skutečně realizovaným nákladům a posouzena
uznatelnost těchto nákladů vzhledem k závazku služby v obecném hospodářském zájmu, včetně
dodržení stanoveného stropu maximální výše vyrovnávací platby, tj. maximální výše oprávněných
provozních nákladů. Případná nadměrná vyrovnávací platba je vrácena zpět do rozpočtu kraje.
Pro kumulaci prostředků z případných nadměrných vyrovnávacích plateb je vytvořen účelový
Fond sociálních služeb, sloužící primárně k zajištění dostupnosti a udržitelnosti krajské sítě
sociálních služeb.
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Obce jako dílčí zadavatelé sociálních služeb pak přistupují k pověření prostřednictvím deklarace
v příslušném právním titulu (např. ve smlouvě o dotaci).
V rámci vyrovnávací platby musí být posouzeny i poskytnuté podpory nefinanční povahy, jako
např. pronájem nemovitostí nebo movité věci za symbolický příspěvek, darování movité nebo
nemovité věci, umožnění bezplatného využití např. automobilu aj.
Pokud neexistuje pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu, lze finanční
prostředky poskytnout v režimu „de minimis“, příp. rozšířeného „de minimis“ pro služby
v obecném hospodářském zájmu a s odkazem na příslušné nařízení Evropské komise.

5.1 Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na období
2021 – 2023
Moravskoslezský kraj je dle zákona o sociálních službách zodpovědný za zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb na svém území a za stanovení sítě sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji. Krajská síť sociálních služeb byla do roku 2020 tvořena Krajskou
základní sítí a Krajskou optimální sítí sociálních služeb. Moravskoslezský kraj pro období
2021 – 2023 přistoupil k vytvoření jedné Krajské sítě, která je tvořena kapacitami s různým
zdrojem financování. Jasně kvantifikuje kapacity sociálních služeb zařazených do roku 2020
v krajské základní síti sociálních služeb, které budou v období let 2021 - 2023 udrženy, případně
budou dle identifikovaných potřeb aktualizovány a rozvíjeny. Sociální služby, které tvořily
Krajskou síť sociálních služeb do roku 2020, jsou součástí Krajské sítě k 01.01.2021.
Krajská síť na léta 2021 - 2023 je tvořena sociálními službami:


pověřenými Moravskoslezským krajem prostřednictvím Smlouvy o závazku,



pověřenými MPSV Pověřením SGEI jako služby s nadregionální a celostátní působností,



kapacitami plánovanými k rozvoji v průběhu následujících 3 let na základě veřejného
příslibu Moravskoslezského kraje, které jsou blíže specifikovány v příloze střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb kraje.

Nová Krajská síť vznikla především na základě vyjednávání veřejných závazků vůči jednotlivým
poskytovatelům služeb ze strany obcí. V letech 2018 až 2019 proběhla vyjednávání se zástupci
obcí Moravskoslezského kraje, na jejichž území jsou poskytovány sociální služby, které jsou
součástí Krajské sítě. Cílem jednání bylo společně s předmětnými obcemi identifikovat
tzv. zadavatelské a spoluzadavatelské role u služeb, které jsou zařazeny do Krajské sítě a jsou
financovány z finančních prostředků kraje a obcí.
Na základě zjištěných potřeb ze strany kraje může být také kraj ve spolupráci s obcemi veřejným
zadavatelem služeb a aktivit, které efektivně podpoří řešení nepříznivé sociální situace osob
se specifickými potřebami. Jedná se buďto o takové sociální služby, jejichž zřízení v rámci území
obce není s ohledem na četnost výskytu potřeb efektivní, nebo se jedná o zadavatelskou roli
v případech skutečně zjištěných potřeb v území, ve kterém není potřebná sociální služba
dostupná.
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Při nastavování Krajské sítě a uzavírání pověření jsou preferovány 2 principy:
1. samostatná registrace na místo poskytování sociální služby (nejlépe na úrovni obce
s pověřeným obecním úřadem),
a. výjimkou z tohoto principu jsou tyto druhy služeb: tísňová péče, průvodcovské
a předčitatelské služby, raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby
apod.,
b. v dalších případech je možno výjimku individuálně vyjednat na Odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
2. pověřené budou služby registrované výlučně pro území Moravskoslezského kraje.
Klíčovým kritériem pro vstupy nových nebo rozvoj stávajících kapacit sociálních služeb je zadání
ze strany veřejného zadavatele a splnění stanovených podílů spolufinancování.
Pro léta 2021 – 2023 je podíl obce na financování oprávněné provozní ztráty stanoven takto:


odborné sociální poradenství – minimálně 30 % oprávněné provozní ztráty,



pobytové sociální služby - minimálně 30 % oprávněné provozní ztráty,



ambulantní sociální služby - minimálně 25 % oprávněné provozní ztráty,



terénní sociální služby - minimálně 20 % oprávněné provozní ztráty.

Oprávněnou provozní ztrátou se rozumí rozdíl mezi celkovými rozpočtovanými náklady dané
sociální služby a rozpočtovanými výnosy dané sociální služby sníženými o finanční prostředky
z rozpočtů obcí a kraje (jedná se o finanční prostředky požadované v rámci Programu
či individuálního projektu kraje na služby sociální prevence).
Při zařazování nových a rozvoj stávajících kapacit sociálních služeb do Krajské sítě je rovněž
důležitým kritériem


místní dostupnost daného druhu sociální služby,



vyhlášené priority kraje či státu v oblasti sociálních služeb,



výstupy z kontrolní činnosti.

Vstup nové sociální služby nebo rozvoj stávajících kapacit sociálních služeb v Krajské síti musí být
podložen Rozvojovým plánem dané sociální služby zpracovaným dle přílohy platného
Střednědobého plánu Moravskoslezského kraje.
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6 Podpora a financování sociálních služeb a souvisejících aktivit
Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování
potřeb svých občanů, a proto je jednou z priorit mít zjištěny skutečné potřeby občanů v sociální
oblasti a účelně poskytovat finanční prostředky na potřebné a kvalitní sociální služby a související
aktivity.

6.1 Podpora stávajících sociálních služeb
Stávající sociální služby jsou dle zákona o sociálních službách poskytovány občanům, kteří
se nacházejí v nepříznivých sociálních situacích z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu,
pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností,
pro sociálně znevýhodňující prostředí nebo z jiných vážných důvodů.
Záměrem města Příbora je udržení a podpora sítě sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě,
náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci
osob, a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na daném území, a to při zachování
stávajících zdrojů financování. Sociální služby musí být vedeny v krajské síti sociálních služeb
Moravskoslezského kraje a financovány z veřejných zdrojů – kap. 313 MPSV státního rozpočtu,
krajského rozpočtu, projektů ESF atd. Poskytovatelé sociálních služeb musí být pověřeni k výkonu
služby v obecném hospodářském zájmu formou uzavření „Smlouvy o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za jeho výkon“.
V současné době síť sociálních služeb v Příboře vytvářejí služby, které jsou poskytovány na území
města Příbora, u nichž byla definována potřebnost v souladu s prioritami předchozích
komunitních plánů rozvoje sociálních služeb města Příbora a byly spolufinancovány z rozpočtu
města Příbora v roce 2020 (viz příloha č. 2).
Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem byly vyjednány veřejné závazky vůči jednotlivým
poskytovatelům sociálních služeb ze strany obcí s upřesněním zadavatelské a spoluzadavatelské
role. V rámci plnění podmínky veřejného zadavatele nebo spoluzadavatelské role a finanční
participace bude město Příbor v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Příbora, schválenými Zastupitelstvem města Příbora, každoročně vyhlašovat
Program pro poskytnutí veřejné finanční podpory v sociální oblasti.
Obec Kateřinice každoročně podporuje finančními dary činnost sociálních služeb a tím se snaží
být nápomocná při řešení nepříznivé situace osob na jejím území. V této nastolené podpoře
a rozvoji sociálních služeb má zájem obec Kateřinice i nadále pokračovat.
Rovněž obec Skotnice dlouhodobě poskytuje finanční podporu poskytovatelům sociálních služeb,
které využívají občané obce. Pomoc občanům při řešení nepříznivých sociálních situacích je
jednou z priorit obce Skotnice.

6.2 Podpora rozvoje sociálních služeb
Rozvoj sociálních služeb vychází ze zjištěných potřeb obyvatel, ze spolupráce s poskytovateli
sociálních služeb v součinnosti s Moravskoslezským krajem, dále je v souladu se Střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a v souladu se Střednědobým plánem
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rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice
na období 2021 – 2023.
Kritéria pro vstup do sítě sociálních služeb ve městě Příboře:


sociální služba reaguje na zjištěné potřeby obyvatel města Příbora a je v souladu
s komunitním plánem sociálních služeb,



sociální služba splňuje registrační podmínky a je vedena v Registru poskytovatelů
sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, a poskytuje své služby na území
města Příbora,



sociální služba je zařazena do sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
a je zařazena do systému financování z veřejných zdrojů (případně bude v součinnosti
s Moravskoslezským krajem dojednáno zařazení do krajské sítě Moravskoslezského
kraje),



sociální služba je schopna reagovat na případné potřeby zadavatele při řešení sociálních
problémů na území města,



aktivní účast poskytovatele sociální služby na procesu komunitního plánování ve městě
Příboře; zařazením poskytovatele do procesu komunitního plánování nevzniká
automaticky právo na zařazení služby do sítě sociálních služeb a s tím spojené
spolufinancování sociální služby z rozpočtu města,



v případě vzniku nové služby nebo rozvoje stávající sociální služby poskytovatel
požádá o zařazení do sítě, deklaraci potřebnosti sociální služby a dojedná míru
spoluúčasti města na spolufinancování sociální služby,



zařazení poskytovatele sociální služby do sítě sociálních služeb města schválením
Zastupitelstvem města Příbora.

Výstup sociální služby ze sítě sociálních služeb ve městě Příboře:


zánik potřebnosti identifikovaný ze strany zadavatele nebo poskytovatele sociální služby,



sociální služba není zařazena do sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a není
zařazena do systému financování z veřejných zdrojů,



zrušení registrace sociální služby,



zánik poskytovatele sociální služby, zjištění zásadního porušení
pro poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.

podmínek

Vzhledem k možnostem obcí I. typu jako jsou Kateřinice a Skotnice, které jsou dány svou velikostí,
malým počtem obyvatel, četností výskytu jednotlivých sociálních jevů, vyžadujících sociální
služby, a především omezeným rozpočtem obce, nepředpokládá se pro plánované období
veřejná zadavatelská role sociálních služeb ze strany těchto obcí.

6.3 Podpora souvisejících aktivit a služeb v sociální oblasti
Podpora souvisejících aktivit a služeb, které doplňují, navazují a vytvářejí podmínky
pro uspokojování potřeb občanů v sociální oblasti, je rovněž prioritou města Příbora a obcí
Kateřinice a Skotnice.
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Město Příbor každoročně vyhlašuje v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Příbora programy pro poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti:
činnost a provoz, granty, materiálně technická základna, prevence kriminality a v oblasti
sociálních služeb. Kritéria pro poskytování veřejné finanční podpory jsou stanovena v Pravidlech
pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města a následně ve vyhlášených
Programech pro podporované oblasti z rozpočtu města.
Zastupitelstva obcí Kateřinice a Skotnice každoročně z rozpočtu obce poskytují organizacím,
spolkům a neformálním sdružením, které vyvíjí svou činnost zaměřenou na různé cílové skupiny
občanů, veřejnou finanční podporu, finanční dary i nefinanční podporu např. formou poskytnutí
nebytových prostor, zapůjčením inventáře aj.
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7 Základní statistické údaje
Město Příbor a obce Kateřinice a Skotnice se nacházejí na území Lašska rozprostírajícího se
po obou březích řeky Ostravice, dále pak v povodí řek Odry, Lubiny, Ondřejnice, Jičínky a Sedlnice.
Město Příbor je jedním z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Bylo založeno roku 1251
hrabětem Frankem z Hückeswagenu. Rozkládá se na mírně zvlněném terénu o rozloze 22 km2
na obou březích řeky Lubiny. Ve městě i obou jeho místních částech, v Prchalově a Hájově, žije
8 476 obyvatel (údaj k 31.12.2019). Obyvatelé města bydlí převážně v rodinných domech, které
tvoří souvislou zástavbu centra města, Klokočova, Vésky, Niv, Benátek a místních částí Hájov
a Prchalov. Bytové domy jsou lokalizovány do tří sídlišť - v lokalitě na ulicích Čs. armády, Dukelská,
Fučíkova a Štramberská, v lokalitě ulice npor. Loma a v lokalitě Véska - Benátky.
Obec Kateřinice leží asi 5 km severně od města Příbora, rozkládá se v údolí po obou stranách
potoka Trnávka vyvěrajícího z lesa Hájku pod fryčovickým Sovincem. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1358, kdy se na území nacházela Kateřinská tvrz obklopena rybníky. Obyvatelé
obce Kateřinice dnes žijí v zástavbě rodinných domků, kterou tvoří starší i novější části.
V Kateřinicích žije na území obce o rozloze 550 ha 656 obyvatel (k 31.12.2019).
Obec Skotnice leží v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje, ve východní části okresu Nový
Jičín. Ze severu sousedí se správním územím obce Mošnov, ze severovýchodu se správním
územím obce Trnávka, z východu se správním územím obce Kateřinice, z jihu se správním územím
města Příbor a ze západu se správním územím obce Sedlnice. První zmínka o obci Skotnice je
z roku 1330, kdy se obec uvádí pod názvem Chotnitz. V roce 1968 byly ke Skotnici připojeny dvě
dříve samostatné obce Stikovec a Skorotín. Charakter původní venkovské zástavby je zachován
kolem toku řeky Lubiny. Tvoří administrativní i přirozený spádový obvod města Příbora
a Kopřivnice, a do značné míry i Ostravy. Obec se rozkládá na rozloze 913 ha a k 31.12.2019 v ní
žilo 835 obyvatel.
Pro potřeby komunitního plánování je nezbytná znalost místní komunity. Výchozím poznatkem
jsou informace o počtu a struktuře obyvatel na území Příbora, Kateřinic a Skotnice. Tyto údaje
jsou znázorněny v níže uvedených tabulkách, textech a grafech.

7.1 Struktura obyvatel
7.1.1 Příbor
Jak již bylo výše uvedeno, k 01.01.2020 žilo v Příboře 8 476 obyvatel. Z hlediska pohlaví je složení
obyvatel Příbora vyvážené, žen je mírná převaha, a to 51 %. Ve vývoji věkové skladby obyvatel
Příbora vidíme, že počet obyvatel ve věkových kategoriích od 15 do 65 let klesá a v kategorii
od 65 let výše narůstá. Pozitivním trendem je, že počet obyvatel narůstá také v kategorii
od 0 do 14 let. V roce 2019 bylo v celkové skladbě občanů Příbora 16 % dětí do 14 let, 64 %
občanů mezi 15 a 64 lety a 20 % seniorů nad 65 let.
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Tabulka 1 - Struktura obyvatel města Příbora

Příbor
Stav obyvatel

celkem
0 – 14 let
15 – 64 let
65 let a více
muži
Ženy

- dle věku:
- dle pohlaví:
Průměrný věk
Sňatky
Rozvody
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek celkový

2016

2017

2018

2019

8 447
1 296
5 596
1 555
4 123
4 324
42,2
49
19
94
90
151
174
-19

8 437
1 323
5 533
1 581
4 129
4 308
42,3
38
22
91
104
190
187
-10

8 452
1 355
5 450
1 647
4 134
4 318
42,4
54
11
97
88
198
192
15

8 476
1 368
5 412
1 696
4 155
4 321
42,6
57
22
95
84
174
161
24

Z údajů o počtu obyvatel od roku 2016 do roku 2019 je zřejmé, že počet obyvatel stoupá,
ve sledovaných letech stoupl o 29 osob. Tuto skutečnost potvrzují také hodnoty celkového
přírůstku, na kterých vidíme, že v letech 2016 a 2017 celkový přírůstek obyvatel klesal a poté
v roce 2018 a 2019 získal vzrůstající tendenci. Na celkový přírůstek má vliv stabilní počet
narozených, zvyšující se počet přistěhovalých a snižující se počet zemřelých a vystěhovalých.
Počty a struktura obyvatel jsou znázorněny v grafu č. 1.

Struktura obyvatel dle věku a pohlaví - Příbor
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Graf 1 - Struktura obyvatel Příbora dle věku a pohlaví
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7.1.2 Kateřinice
V Kateřinicích k 01.01.2020 žilo 656 obyvatel. Z hlediska pohlaví je složení obyvatel Kateřinic
vyvážené, žen je mírná převaha, a to 51,7 %. Ve vývoji věkové skladby obyvatel Kateřinic vidíme,
že počet obyvatel ve věkové kategorii od 15 do 65 let klesá a v kategorii od 65 let výše narůstá.
Ve sledovaných letech mírně klesal počet obyvatel v kategorii od 0 do 14 let. Vzhledem
k celkovému počtu obyvatel se nejedná o výrazné změny. V roce 2019 bylo v celkové skladbě
občanů Kateřinic 15 % dětí do 14 let, 64 % občanů mezi 15 a 64 lety a 21 % seniorů nad 65 let.
Tabulka 2 - Struktura obyvatel obce Kateřinice

Kateřinice

2016

2017

2018

2019

660
115
441
104
317
343
41
5
3
8
3
14
9
10

651
109
434
108
310
341
41,4
1
1
8
8
10
19
-9

647
104
422
121
313
334
42,2
3
2
5
3
8
14
-4

656
101
419
136
317
339
43,1
2
0
6
3
17
11
9

Stav obyvatel

Celkem
0 – 14 let
- dle věku:
15 – 64 let
65 let a více
Muži
- dle pohlaví:
Ženy
Průměrný věk
Sňatky
Rozvody
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek celkový

Z údajů o počtu obyvatel od roku 2016 do roku 2019 je zřejmé, že počet obyvatel je poměrně
stabilní, v daném období klesl pouze o 4 obyvatele. Ve výše uvedené tabulce můžeme vidět,
že počet narozených mírně klesl, počet zemřelých zůstal stejný, počty přistěhovalých
i vystěhovalých mají vzrůstající tendenci. Vývoj počtu obyvatel je znázorněn v grafu č. 2.
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Struktura obyvatel dle věku a pohlaví - Kateřinice
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Graf 2 - Struktura obyvatel Kateřinic dle věku a pohlaví

7.1.3 Skotnice
K 01.01.2020 žilo ve Skotnici 835 obyvatel. Z hlediska pohlaví je složení obyvatel Skotnice
vyvážené, žen je mírná převaha, a to 51,4 %. Ve vývoji věkové skladby obyvatel Skotnice vidíme
vzrůstající tendence ve věkové kategorii od 0 do 14 let a ve věkové kategorii od 65 let výše.
V kategorii od 15 do 65 let je počet obyvatel stabilní. Počet obyvatel Skotnice byl největší kolem
roku 1930. Od těchto let pak nastal pokles počtu obyvatel až do počátku 21. století. Od roku 2001
nastal mírný nárůst počtu obyvatel obce, který trvá dodnes. V roce 2019 bylo v celkové skladbě
občanů Skotnice 19 % dětí do 14 let, 64 % občanů mezi 15 a 64 lety a 17 % seniorů nad 65 let.
Tabulka 3 - Struktura obyvatel obce Skotnice

Skotnice
Stav obyvatel
- dle věku:
- dle pohlaví:

celkem
0 – 14 let
15 – 64 let
65 let a více
muži
ženy

Průměrný věk
Sňatky
Rozvody
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek celkový

2016

2017

2018

2019

801
148
526
127
390
411
39,8
3
1
11
7
25
16
13
29

813
153
529
131
396
417
40
2
2
9
6
28
19
12

827
162
527
138
398
429
40,1
4
3
14
3
29
26
14

835
159
532
144
406
429
40,4
8
4
5
8
31
20
8
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Z údajů o počtu obyvatel od roku 2016 do roku 2019 je zřejmé, že počet obyvatel ve Skotnici
stoupá, a to ve sledovaném období o 34 osob. Hodnota celkového přírůstku obyvatel potvrzuje
vzrůstající tendenci počtu obyvatel. Ačkoliv údaj o narozených klesá, stoupá počet
přistěhovalých. Vývoj počtu obyvatel je znázorněn v grafu č. 3.

Struktura obyvatel dle věku a pohlaví - Skotnice
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Graf 3 - Struktura obyvatel obce Skotnice dle věku a pohlaví

7.1.4 Průměrný věk
Pro celou Českou republiku je typický trend stárnutí populace a zvyšujícího se průměrného věku
obyvatel. Graf č. 4 ukazuje vývoj průměrného věku obyvatel v České republice, v Příboře,
v Kateřinicích a ve Skotnici za poslední roky. Průměrný věk obyvatel Příbora se vyvíjí obdobně
jako věkový průměr obyvatel České republiky a je velmi mírně vyšší. Průměrný věk obyvatel
Skotnice má mírně vzrůstající tendenci, celkově je však podstatně nižší než průměrný věk
obyvatel České republiky. U věkového průměru obyvatel Kateřinic sledujeme taktéž zvyšování
hodnot, v roce 2019 vyšší věkový průměr než u obyvatel České republiky.
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Graf 4 - Průměrný věk obyvatel
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Z demografických údajů je patrné, že počet obyvatel města Příbora se velmi mírně zvyšuje
a zvyšuje se také počet dětí a seniorů. Věkový průměr obyvatel Příbora je srovnatelný
s celorepublikovým průměrem.
Celkový počet obyvatel v Kateřinicích je klesající, klesá počet dětí a osob v produktivním věku
a stoupá počet osob věku seniorského. Průměrný věk obyvatel Kateřinic je nyní mírně nad
věkovým průměrem obyvatel České republiky.
Počet obyvatel Skotnice celkově stoupá, a to rovnoměrně v kategorii dětí, osob v produktivním
věku i v kategorii seniorů. Průměrný věk obyvatel Skotnice mírně vzrůstá, je níže oproti Příboru,
Kateřinicím a celé republice.
Tyto skutečnosti mají pro komunitní plánování rozvoje sociálních služeb význam a jsou důležité
při stanovování potřeb obcí v sociální oblasti.

7.2 Nezaměstnanost obyvatel
Nezaměstnaní jsou všechny osoby starší 15 let, které ve sledovaném období souběžně splňovaly
dále uvedené tři podmínky:
 nebyly zaměstnané,
 hledaly aktivně práci. Formou aktivního hledání práce se rozumí hledání prostřednictvím
úřadu práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce, dále hledání práce přímo
v podnicích, využívání inzerce, podnikání kroků pro založení vlastní firmy, podání žádosti
o pracovní povolení a licence nebo hledání zaměstnání jiným způsobem,
 byly připraveny k nástupu do práce, tj. během referenčního období byly k dispozici
okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo zaměstnání
ve vlastním podniku.
Údaje v této kapitole nemohou bezpečně postihnout přesný stav nezaměstnanosti, protože
mimo nezaměstnané registrované na úřadu práce, existují také nezaměstnaní neregistrovaní.
Přesto údaje o nezaměstnaných poskytnuté Úřadem práce ČR přinášejí důležité informace.
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Míra nezaměstnanosti
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Graf 5 - Míra nezaměstnanosti

Dle informací poskytnutých Úřadem práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště
Kopřivnice, dosáhla k 31.12.2019 míra nezaměstnanosti v Příboře 3,14 %, v Kateřinicích 2,06 %
a ve Skotnici 1,7 %, jak můžeme vidět v grafu č. 5. Výrazně vyšší míra nezaměstnanosti byla
evidována v Moravskoslezském kraji, která byla vyšší v celém sledovaném období. Společná
pro všechna území je tendence poklesu míry nezaměstnanosti. V Příboře se jednalo o mírný
pokles, v Kateřinicích a v Moravskoslezském kraji naopak o výrazný pokles. Míra
nezaměstnanosti v Příboře je velmi podobná celorepublikové míře nezaměstnanosti.
Tabulka 4 - Evidovaní uchazeči o zaměstnání

Evidováni uchazeči o zaměstnání
2017

2018

2019

190

180

182

Kateřinice

14

12

9

Skotnice

14

10

10

3 842

3 245

3 099

49 487

39 789

37 307

280 620

231 534

215 532

Příbor

Okres Nový Jičín
Moravskoslezský kraj
Česká republika

Podobně jako míra nezaměstnanosti klesá také počet evidovaných uchazečů o zaměstnání.
V období let 2017 a 2019 je počet stabilní se snižující se tendenci. Pro porovnání uvádíme,
že v období let 2013 až 2016 klesl v Příboře počet evidovaných uchazečů o zaměstnání
o 114 uchazečů, což byl pokles o celých 30 %. V Kateřinicích a Skotnici počet uchazečů
o zaměstnání rovněž klesá.
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Při srovnání počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání s počtem volných pracovních míst
v okrese Nový Jičín (viz graf č. 6) pozorujeme v roce 2017 a 2019 vyšší počet uchazečů
o zaměstnání v porovnání s počtem volných míst. V roce 2018 bylo uchazečů o zaměstnání jen
o 306 více než volných pracovních míst.

Srovnání počtů uchazečů o zaměstnání
a volných míst
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Graf 6 - Srovnání počtu uchazečů o zaměstnání s počtem volných míst v okrese

7.3 Zadlužení obyvatel
Moravskoslezský kraj se dlouhodobě řadí mezi problémové regiony v otázce exekucí. V roce 2019
bylo podle statistických údajů v Moravskoslezském kraji 103 330 osob v exekuci, což znamená,
že je v exekuci každý 10 obyvatel kraje.
V Příboře bylo v roce 2019 celkem 442 osob v exekuci, což je 6,16 % obyvatel města. Celkově
je k těmto osobám vedeno 2 554 exekucí a průměrně připadá 5,8 exekucí na osobu. Situace
ve Skotnici a v Kateřinicích je v porovnání lepší, podíl osob v exekuci ve Skotnici je 4,33 %
a v Kateřinicích jen 3,86 %. V Kateřinicích bylo v roce 2019 21 osob v exekuci, celkem se jednalo
o 88 vedených exekucí, na osobu pak připadalo 4,2 exekucí. Ve Skotnici je v exekuci 28 občanů
a celkem na tyto občany připadá 103 exekucí, což činí průměrně 5,8 exekucí na osobu.
Tabulka 5 - Exekuce v roce 2019 na sledovaném území1

Exekuce v roce 2019

MSK

počet obyvatel v exekuci

103 330

442

21

28

celkový počet exekucí

588 135

2 554

88

103

5,7

5,8

4,2

3,7

10,00 %

6,16 %

3,86 %

4,33 %

13 %

12 %

5%

14 %

průměrný počet exekucí na osobu
podíl osob v exekuci
podíl (počet) osob ve věku 18-29 let

1

Příbor

Kateřinice

Mapa exekucí [online]. [cit. 2020-09-10]. Dostupné z: http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/
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podíl (počet) osob ve věku 30-64 let

79 %

82 %

85 %

79 %

8%

6%

10 %

7%

podíl (počet) osob ve věku 65+ let

7.4 Sociální podpora státu
Sociální podpora státu v širším kontextu zahrnuje finanční pomoc v oblasti daňových opatření
a v oblasti systému sociálního zabezpečení, který zahrnuje dávky nemocenského pojištění, dávky
státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním
postižením. Pro potřeby komunitního plánování uvádíme pouze údaje z dostupných zdrojů.
Vzhledem k možnostem úřadu práce, jsou data k příspěvku na péči, příspěvku na bydlení
a příspěvku na živobytí vyčísleny v počtu vyplácených dávek za daný rok.

7.4.1 Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu
stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku
pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká,
asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální
lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
Příbor
V Příboře byl v roce 2017 příspěvek na péči ve všech stupních vyplácen celkem 3 701krát, v roce
2018 celkem 3 600krát a v roce 2019 celkem 3 838krát. V rozmezí třech let počet vyplacených
příspěvků na péči stoupl. Nejvíce příspěvků na péči bylo v roce 2019 vypláceno osobám
ve II. stupni závislosti na péči jiné osoby. Počet vyplacených příspěvků na péči v I. stupni výrazně
klesl a ve III. stupni výrazně stoupl, ve IV. stupni je rostoucí tendence mírnější. Porovnání skladby
poskytovaných příspěvků na péči obyvatelům Příbora v letech 2017 až 2019 je znázorněno
v grafu č. 7.
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Graf 7 - Struktura příspěvku na péči - Příbor
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Kateřinice
V Kateřinicích byl v roce 2017 příspěvek na péči ve všech stupních vyplácen celkem 203krát,
v roce 2018 celkem 216krát a v roce 2019 celkem 249krát. V rozmezí třech let počet vyplacených
příspěvků na péči stoupl. Nejvíce příspěvků na péči bylo ve sledovaných letech vypláceno osobám
v I. a II. stupni závislosti na péči jiné osoby. V roce 2019 byl v Kateřinicích jen jeden příjemce
příspěvku na péči ve věku do 18 let a pobíral příspěvek pro IV. stupeň závislosti na péči jiné osoby.
Porovnání skladby poskytovaných příspěvků na péči obyvatelům Kateřinic v letech 2017 až 2018
je znázorněno v grafu č. 8.
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Graf 8 - Struktura příspěvku na péči - Kateřinice

Skotnice
Ve Skotnici byl v roce 2017 příspěvek na péči ve všech stupních vyplácen celkem 312krát, v roce
2018 celkem 339krát a v roce 2019 celkem 333krát. V rozmezí třech let je počet vyplacených
příspěvků stabilní. Nejvíce příspěvků na péči bylo v roce 2019 vypláceno osobám ve II. a III. stupni
závislosti na péči jiné osoby, přičemž počet vyplacených dávek v těchto stupních závislosti stoupá.
Nezletilí příjemci příspěvku na péči ve Skotnici pobírají I. a II. stupeň příspěvku. Porovnání skladby
poskytovaných příspěvků na péči obyvatelům Skotnice v letech 2017 až 2018 je znázorněno
v grafu č. 9.
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Příspěvek na péči Skotnice
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Graf 9 - Struktura příspěvku na péči - Skotnice

7.4.2 Příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí
Příspěvek na bydlení je jednou z dávek státní sociální podpory, jehož účelem je krytí nákladů
na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník
nebo nájemce bytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují 30 % rozhodného příjmu v rodině
a jestliže částka 30 % rozhodného příjmu není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
Příspěvek na živobytí je dávkou pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem společně
posuzovaných osob. Nárok na něj vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených
nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.
V Příboře bylo během roku 2019 vyplaceno celkem 1 354 příspěvků na bydlení a 689 příspěvků
na živobytí. Průměrně se jedná o 113 příspěvků na bydlení a 57 příspěvků na živobytí za měsíc.
V Kateřinicích bylo v roce 2019 vyplaceno celkem 35 příspěvků na bydlení a 1 příspěvek
na živobytí. Průměrně se jedná o 3 příspěvky na bydlení měsíčně.
Ve Skotnici bylo v roce 2019 vyplaceno celkem 82 příspěvků na bydlení, což je průměrně 7 dávek
měsíčně, a 61 příspěvků na živobytí, což je průměrně 5 dávek měsíčně. Počet vyplácených
příspěvků na bydlení a živobytí znázorňuje graf č. 10
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Příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Příbor

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na živobytí

1354

689

Kateřinice

35

1

Skotnice

82

61

Graf 10 - Příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí

7.4.3 Průkazy pro osoby se zdravotním postižením
Osoby se zdravotním postižením a osoby s poruchami autistického spektra starší 1 roku mají
nárok na průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Držitelé průkazu pro osoby se zdravotním
postižením mají nárok na řadu zvýhodnění dle druhu svého postižení, tyto nároky jsou blíže
specifikovány v zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
ve znění pozdějších předpisů. Rozlišujeme tři druhy průkazů pro osoby se zdravotním postižením,
a to:
 průkaz TP – pro osoby se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo
orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra,
 průkaz ZTP – pro osoby s těžkým funkčním postižením pohyblivosti či orientace, včetně
osob s poruchou autistického spektra,
 průkaz ZTP/P – pro osoby se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením
pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického
spektra.
Mezi občany města Příbor je celkem 322 držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením,
v Kateřinicích celkem 23 držitelů průkazu a ve Skotnici celkem 28 držitelů průkazu (viz graf č. 11).
V Příboře, Kateřinicích i Skotnici je nejvyšší podíl držitelů průkazu ZTP. V porovnání s údaji
z 31.12.2016, kdy byl počet držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením celkem 232, došlo
v Příboře za 3 roky k nárůstu o 90 držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením.
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Graf 11- Průkazy pro osoby se zdravotním postižením

7.5 Kriminalita a bezpečnost
Kriminalita ve městě Příboře je pravidelně sledována Zastupitelstvem města Příbora, kterému
vedoucí Policie České republiky – Obvodní oddělení Příbor a vrchní strážník Městské policie Příbor
předkládají podrobné zprávy o své činnosti a o stavu kriminality ve městě.
Zastupitelstvo obce Kateřinice je každoročně informováno o počtu projednávaných přestupků
v oblasti narušování veřejného pořádku na území obce Kateřinice na základě informace Odboru
správních činností Městského úřadu Kopřivnice.
Rovněž Zastupitelstvo obce Skotnice se kriminalitou a bezpečností v obci pravidelně zabývá. Obec
Skotnice má sjednanou veřejnoprávní smlouvu s městem Příbor na zabezpečování záležitostí
veřejného pořádku ze strany Městské policie Příbor a v rámci výročních zpráv získává informace
o její činnosti na území Skotnice. Informace o přestupcích spáchaných na území obce v této
oblasti poskytuje každoročně i odbor správních činností Městského úřadu Kopřivnice.
Údaje o trestné činnosti, o oblasti přestupků a správních deliktů, oblasti veřejného pořádku
a o oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podává Zpráva o stavu na úseku veřejného
pořádku za rok 2019 Policie České republiky – Obvodní oddělení Příbor. Zpráva uvádí data
evidovaná ve správním obvodu Obvodního oddělení Příbor, který kromě Příbora a jeho částí
zahrnuje také obce Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Sedlnice, Skotnice a Trnávka. Přestože se jedná
o širší území, než pro které je vytvářen tento střednědobý plán, považujeme údaje v níže uvedené
tabulce za adekvátní pro doplnění analýzy situace v Příboře, v Kateřinicích a ve Skotnici.
V tabulce č. 6 jsou uvedeny počty trestných činů, kterými se zabývala Policie ČR - Obvodní
oddělení Příbor, a procentuální vyjádření úspěšnosti při objasňování daných trestných činů.
Z údajů o trestných činech je zřejmá celková klesající tendence trestné činnosti. K uvedeným
údajům je nutno podotknout, že na konečná čísla má vliv také neustálý legislativní proces, který
mění, ruší i zavádí nové skutkové podstaty trestných činů.
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Tabulka 6 - Trestná činnost zaznamenána Policií ČR - Obvodní oddělení Příbor2

Celková trestná činnost

2016
218

2017
159

2018
176

2019
167

Úspěšnost

62 %

70 %

63 %

57 %

Obecná trestná činnost

139

95

123

104

Úspěšnost

53 %

62 %

54 %

42 %

20

17

12

6

99 %

82 %

83 %

100 %

2

0

3

5

100 %

0

67 %

80 %

88

65

81

76

34 %

51 %

40 %

29 %

31

18

25

24

26 %

39 %

32 %

13 %

51

36

51

46

39 %

58 %

42 %

37 %

29

13

27

17

86 %

92 %

81 %

71 %

16

15

18

18

50 %

67 %

77 %

56 %

63

49

35

45

86 %

88 %

89 %

93 %

Násilná trestná činnost
Úspěšnost
Mravní trestná činnost
Úspěšnost
Majetková trestná činnost
Úspěšnost
- z toho krádeže vloupáním
Úspěšnost
- z toho krádeže prosté
Úspěšnost
Ostatní trestná činnost
Úspěšnost
Hospodářská trestná činnost
Úspěšnost
Zbývající trestná činnost
Úspěšnost

7.6 Bydlení
Při sociální práci často bývá s uživateli či potencionálními uživateli sociálních služeb řešena otázka
bydlení, a proto je zde za tímto účelem uveden přehled typu bydlení ve vlastnictví Příbora,
Kateřinic a Skotnice.

7.6.1 Příbor
Ve vlastnictví města Příbora je celkem 577 bytů. Z tohoto počtu je 60 bytů zvláštního určení
v domech s pečovatelskou službou a 19 sociálních bytů.
Obecní byty
Bytové domy s obecními byty se nachází v sídlištní zástavbě na ul. Čs. armády, Štramberská,
Dukelská, Fučíkova, Švermova, npor. Loma, Jičínská a na sídlišti „U Tatry“. Přidělování obecních

2

zdroj: Policie ČR - Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, Územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Příbor,
npor. Bc. Ladislav Vaněk; Zpráva o stavu na úseku veřejného pořádku za rok 2019. Příbor, březen 2020.

39

Sociální služby a související aktivity
přispívající ke zlepšení kvality života občanů.

bytů se řídí „Pravidly pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora“, která schválila Rada města
Příbora 04.04.2018.
Byty zvláštního určení
Byty v domech zvláštního určení jsou byty v domech s pečovatelskou službou. Dle „Pravidel
pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře, schválených Radou
města Příbora dne 15.12.2015, jsou určeny osobám starším 65 let nebo osobám se zdravotním
postižením. V komplexu tří domů s pečovatelskou službou na ul. Jičínská čp. 238 a ul. Čs. armády
čp. 231 a čp. 233 je celkem 60 bytů. Z tohoto počtu je 19 bytů o velikosti 0+1, 26 bytů o velikosti
1+1 a 15 bytů o velikosti 1+2.
Sociální byty
Sociální byty ve městě jsou určeny osobám v nepříznivé sociální situaci. Rada města Příbora dne
09.07.2019 schválila „Pravidla pro pronájem sociálních bytů ve vlastnictví města Příbora“. Sociální
byty jsou vyčleněny na ul. Místecká čp. 291 a Jičínská čp. 247. Z celkového počtu 19 sociálních
bytů je 11 bytů o velikosti 1+kk, 1 byt 1+1, 1 byt o velikosti 1+2 a 6 bytů o velikosti 2+kk.
Ubytovny
Ubytovny ve vlastnictví města Příbora na ul. Fučíkova 1303 a 1308 jsou ubytovacím zařízením
s ubytovacími jednotkami o velikosti 0+1 na přechodnou dobu pro osoby v krizi s kapacitou
11 osob. Po přestěhování Městského úřadu Příbor z budovy čp. 247 na ul. Jičínské zpět
na náměstí Sigmunda Freuda čp. 19 bude v přízemí budovy na ul. Jičínská čp. 247 zprovozněna
ubytovna s kapacitou 22 osob.

7.6.2 Kateřinice
Obec Kateřinice tvoří zástavba rodinných domů. Ve vlastnictví obce je jeden bytový dům s osmi
bytovými jednotkami, které plní funkci sociálních a startovacích bytů.

7.6.3 Skotnice
Rovněž obec Skotnici tvoří zástavba rodinných domů. Obec nemá ve vlastnictví žádné byty určené
k sociálním účelům.

7.7 Sociálně vyloučené lokality
Sociálně vyloučenou lokalitou se rozumí území nebo oblast obývaná významnou měrou osobami,
které jsou sociálně vyloučené nebo jsou ohrožené sociálním vyloučením. Sociálně vyloučené
lokality se velice často vyznačují velmi specifickými územními a sociálními charakteristikami.
Může se jednat například o vysokou míru nezaměstnanosti, nedostatek pracovních příležitostí,
závislost obyvatel na systému sociálního zabezpečení, nižší úroveň vzdělanosti, vyšší kriminalita,
špatný, až havarijní stav obytných objektů, špatná dostupnost služeb, náročnější dopravní
spojení, izolovanost území apod.
V současné době se na území města Příbora a jeho místních částech nevyskytuje žádná sociálně
vyloučená lokalita. Taktéž se v obcích Kateřinice a Skotnice nevyskytuje žádný výrazný problém
týkající se soužití obyvatel. Není zde žádná minoritní národnostní menšina či sociálně vyloučená
lokalita a nevyskytují se zde ani žádné závažné problémy s uživateli návykových látek.
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7.8 Omezení svéprávnosti osob
Pokud je to v zájmu člověka, hrozí-li mu závažná újma a pokud není možné užití méně
omezujícího opatření, zejména v případě trvalé duševní poruchy, může soud přistoupit k omezení
svéprávnosti.
Dle údajů dostupných Městskému úřadu Příbor bylo ke dni 03.09.2020 evidováno 27 občanů
města Příbor omezených na svéprávnosti. Z celkového počtu osob se jedná o 16 mužů a 11 žen.
U 7 osob omezených na svéprávnosti je město Příbor ustanoveno veřejným opatrovníkem. Výkon
opatrovnictví u těchto osob zajišťuje odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor.
Ve Skotnici byli k datu 01.06.2020 evidováni 3 občané omezení na svéprávnosti, jednalo
se o 2 muže a 1 ženu. Výkon opatrovnictví vykonává obec Skotnice u jedné osoby.
V Kateřinicích nejsou vedeni žádní občané omezení na svéprávnosti.
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8 Sociální služby a související aktivity v sociální oblasti
8.1 Přehled sociálních služeb s územní působností pro město Příbor
Město Příbor každoročně přispívá ze svého rozpočtu na sociální služby a navazující aktivity
částkou více než 1 milion korun. V rámci spolufinancování sociálních služeb v roce 2020 bylo
formou dotačního řízení veřejné finanční podpory vyplaceno poskytovatelům sociálních služeb
celkem 1 152 700 Kč. Město Příbor ze svého rozpočtu přispívá také na služby sociální péče
a sociální prevence, které jsou občanům s trvalým pobytem na území města Příbora poskytovány
v zařízeních sociálních služeb v nejbližších okolních městech. Rovněž jsou podporovány různé
služby a aktivity související se sociální oblastí, které využívají osoby se zdravotním postižením,
senioři aj. V roce 2020 byly související aktivity a organizace podpořeny z rozpočtu města částkou
221 280 Kč.
Na území města Příbora působí 22 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují celkem
27 druhů sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
Město Příbor je veřejným zadavatelem terénní a ambulantní sociální služby, kterou poskytuje
Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, Pečovatelská služba Příbor. Pečovatelská služba
je poskytována nejen v komplexu tří Domů s pečovatelskou službou, ale je rovněž poskytována
v domácnostech klientů ve městě a v místních částech Hájov a Prchalov.
Vzhledem k cílovým skupinám uživatelů specifických sociálních služeb, jsou některé sociální
služby poskytovány klientům v Příboře individuálně pouze v některé dny v týdnu v jejich
přirozeném prostředí, v terénu nebo ambulantně. Tyto služby zajišťují poskytovatelé sociálních
služeb, kteří mají sídlo organizace v jiných městech. Jedná se např. o Centrum pro zdravotně
postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., Andělé Stromu života p.s., Slezskou diakonii,
Renarkon, o. p. s. atd.
Jedinou pobytovou sociální službou ve městě je domov pro seniory Domov Příbor, příspěvková
organizace, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
Přehled sociálních služeb s působností na území města Příbora dle jednotlivých sociálních služeb
dle zákona o sociálních službách uvádí tabulka č. 7. Přehled sociálních služeb, kterým byly
poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu města Příbor, je uveden v tabulce č. 8.
V tabulkách jsou uvedeny sociální služby vedené v roce 2020 v základní síti sociálních služeb
Moravskoslezského kraje. Rovněž jsou zde uvedeny registrované sociální služby, které nejsou
zařazeny do krajské sítě, ale na území města své sociální služby nabízejí a potažmo poskytují.
Přehled všech registrovaných sociálních služeb je uveden v registru poskytovatelů sociálních
služeb na webových stránkách MPSV, iregistr.mpsv.cz.
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Tabulka 7 - Sociální služby s územní působnosti pro město Příbor

Forma
sociální
služby

Druh sociální
služby3

Převážná cílová
skupina

Název organizace

Sociální poradenství
odborné sociální
poradenství, § 37

ambulantní

osoby v krizi

Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s.,
Občanská poradna Nový Jičín

odborné sociální
poradenství, § 37

terénní

osoby s chronickým
onemocněním

Andělé Stromu života p.s.

odborné sociální
poradenství, § 37

ambulantní,
terénní

osoby se zdravotním
postižením

Centrum pro rodinu a sociální péči
z. s.

odborné sociální
poradenství, § 37

ambulantní,
terénní

osoby se zrakovým
postižením

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých České
republiky zapsaný spolek

odborné sociální
poradenství, § 37

terénní

osoby v krizi

Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.

osobní asistence,
§ 39

terénní

osoby se zdravotním
postižením

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

osobní asistence,
§ 39

terénní

osoby se zdravotním
postižením

Podané ruce – osobní asistence

pečovatelská
služba, § 40

ambulantní,
terénní

senioři

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě,
Pečovatelská služba Příbor

pečovatelská
služba, § 40

terénní

senioři

Charita Kopřivnice

pečovatelská
služba, § 40

terénní

senioři

Fany DK s. r. o.

odlehčovací
služba, § 44

terénní

osoby s chronickým
onemocněním

Andělé Stromu života p.s.

odlehčovací
služba, § 44

terénní

osoby
s kombinovaným
postižením

ITY z. s.

domov
pro seniory, § 49

pobytová

senioři

Domov Příbor, příspěvková
organizace

Služby sociální péče

3

Dle zákona o sociálních službách.
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Služby sociální prevence
raná péče, § 54

terénní

rodiny s dětmi

Slezská diakonie, Poradna rané
péče MATANA

raná péče, § 54

ambulantní,
terénní

rodiny s dětmi se
zrakovým
postižením

Společnost pro ranou péči,
pobočka Ostrava

telefonická
krizová pomoc, §
55

terénní

osoby v krizi

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

telefonická
krizová pomoc, §
55

terénní

osoby v krizi

Centrum psychologické pomoci,
příspěvková organizace

tlumočnické
služby, § 56

ambulantní,
terénní

osoby se sluchovým
postižením

Česká unie neslyšících, z. ú.

tlumočnické
služby, § 56

ambulantní,
terénní

osoby se sluchovým
postižením

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

krizová pomoc,
§ 60

ambulantní,
pobytová,
terénní

osoby v krizi

Krizové centrum Ostrava, z. s.

Intervenční
centra, § 60a

ambulantní,
terénní

osoby v krizi

Slezská diakonie

intervenční
centra, § 60a

ambulantní,
terénní

osoby v krizi

Bílý kruh bezpečí, z. s.

sociálně
aktivizační služby
pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením, § 66

ambulantní,
terénní

osoby se zrakovým
postižením

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých České
republiky zapsaný spolek

terénní program,
§ 69

terénní

osoby závislé

Renarkon, o. p. s, Terénní program
na Novojičínsku

sociální
rehabilitace, § 70

ambulantní,
terénní

osoby se zrakovým
postižením

KAFIRA o. p. s

sociální
rehabilitace, § 70

terénní

osoby s mentálním
postižením

Slezská diakonie, RÚT Nový Jičín

sociální
rehabilitace, § 70

ambulantní,
terénní

osoby se zrakovým
postižením

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.
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Tabulka 8 - Přehled sociálních služeb, kterým byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu města Příbor

Druh sociální
služby4

Veřejná finanční podpora
města Příbor v Kč

Název organizace

2018

2019

2020

Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s.,
Občanská poradna Nový Jičín

67 913

70 000

75 000

osobní asistence,
§ 39

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

32 435

-

-

pečovatelská
služba, § 40

Diakonie ČCE – středisko
v Ostravě, Pečovatelská služba
Příbor

700 000

750 000

800 000

odlehčovací
služba, § 44

Středisko sociálních služeb města
Kopřivnice, příspěvková
organizace

176 782

200 000

137 300

odlehčovací
služba, § 44

Město Nový Jičín, Pobytová
odlehčovací služba Pohoda

-

12 000

-

denní stacionář,
§ 46

Slezská diakonie, denní stacionář
EDEN Nový Jičín

5 000

7 000

-

denní stacionář,
§ 46

Středisko sociálních služeb města
Kopřivnice, příspěvková
organizace

5 000

12 000

-

domov
pro seniory, § 49

Domov Příbor, příspěvková
organizace

40 000

57 000

65 000

domov
pro seniory, § 49

Domov Hortenzie, příspěvková
organizace

7 000

10 000

-

domov
pro seniory, § 49

Seniorcentrum OASA s. r. o.

17 000

12 000

-

domov
se zvláštním
režimem, § 50

Charita Frýdek-Místek, Oáza
pokoje

38 870

-

-

Sociální poradenství
odborné sociální
poradenství, § 37
Služby sociální péče

4

Dle zákona o sociálních službách.
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domov
se zvláštním
režimem, § 50

Charita Ostrava, Charitní dům
Salvator Krnov

15 000

5 400

13 800

15 000

30 000

-

Služby sociální prevence
raná péče, § 54

Slezská diakonie, Poradna rané
péče MATANA

raná péče, § 54

Společnost pro ranou péči,
pobočka Ostrava

-

10 000

15 200

nízkoprahové
denní centrum,
§ 61

„Máš čas?“, z. s.

-

15 000

-

sociálně
terapeutické
dílny, § 67

Slezská diakonie, EFFATHA Nový
Jičín

-

8 000

10 700

sociálně
terapeutické
dílny, § 67

Slezská diakonie, EFFATHA
Kopřivnice

-

-

10 700

terénní program,
§ 69

Renarkon, o. p. s, Terénní
program na Novojičínsku

25 000

25 000

25 000

sociální
rehabilitace, § 70

Slezská diakonie, RÚT Nový Jičín

5 000

-

-

ambulatní
sociální
služby
8%

sociální
poradenství
7%

služby
sociální
prevence
5%

služby
sociální
péče
88%

pobytové
sociální
služby
19%

terénní
sociální
služby
73%

Graf 12 - Zastoupení sociálních služeb podporovaných z rozpočtu města Příbora dle druhů a forem

Následující tabulka č. 9 znázorňuje zdroje financování sociálních služeb, kterým byly poskytnuty
finanční prostředky z rozpočtu města Příbora podle základních druhů sociálních služeb za rok
2019 v Kč.
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Tabulka 9 - Zdroje financování sociálních služeb dle základních druhů za rok 2019 v Kč

Druhy
sociálních
služeb

Provozní
náklady

Sociální
poradenství

Dotace
z veřejných
rozpočtů

1 735 000

Dotace
zřizovatele

1 644 600

Sociální péče 115 160 111 46 026 157
Sociální
prevence

11 896 910

Celkem

128 792 021 59 658 161

Dotace
město
Příbor

Úhrady od
uživatelů

Ostatní
zdroje

0

70 000

0

20 400

10 208 104

1 065 400

53 911 331

5 173 861

0

88 000

152 400

134 051

10 208 104

1 223 400

54 063 731

5 328 312

11 987 404

Tabulka č. 10 uvádí přehled služeb a aktivit v sociální oblasti finančně podpořených městem
Příbor.
Tabulka 10 - Přehled služeb a aktivit v sociální oblasti finančně podpořených městem Příbor

Dotace a finanční dary v Kč

Související služby a aktivity

2018

2019

2020

-

2 000

-

Senior doprava Diakonáček, Diakonie ČCE –
středisko v Ostravě

5 000

120 000

120 000

Andělé stromu života p. s.,
Mobilní Hospic Strom života

10 000

13 000

11 000

Linka bezpečí, z. s.

3 000

2 000

2 000

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky zapsaný spolek

5 000

-

-

UNIE ROSKA - reg. org. ROSKA Frýdek-Místek, z.p.s.

2 000

2 000

2 000

Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež

2 000

2 000

2 000

-

-

5 000

Asociace zdravotně postižených, smíšená
organizace Kopřivnice, z. s.

Fany DK s. r. o.

8.1.1 Přehled souvisejících služeb a aktivit v sociální oblasti působících v Příboře
V Příboře také působí organizace v sociální oblasti nebo v oblastech, které navazují svou aktivitou
na sociální nebo sociálně zdravotní oblast (viz tabulka č. 11). V tomto případě se nejedná
o registrované sociální služby.
Činnost těchto organizací je však pro občany města velmi významná a prospěšná, a proto
je podporována veřejnou finanční podporou formou Programů každoročně vyhlášených Radou
města Příbora nebo nepřímou formou, jako např. poskytnutím nebytových prostor apod.
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Tabulka 11 - Organizace a související aktivity v sociální oblasti v Příboře

Název organizace

Cílová skupina

Druh aktivity

Academia Via Familia, z. s.

děti a mládež, rodiče, náhradní
rodiče, dospělí, děti v náhradní
rodinné péči a v ústavní péči

spolek na podporu rodiny

Klub otevřeného srdce

osoby starší 18 let s duševním
onemocněním a rodinní
příslušníci

svépomocná skupina
pod záštitou Academia Via
Familia, z. s.

Dětský domov a Školní
jídelna, Příbor, Masarykova
607, příspěvková
organizace

děti od 3 do 18 let, případně
na základě dohody do 26 let,
tj. do ukončení přípravy
na povolání.

dětský domov

Senior doprava Diakonáček,
senioři starší 65 let, osoby
Diakonie ČCE – středisko
s průkazem ZTP a ZTP/P
v Ostravě

doprava seniorů a osob
se zdravotním postižením

Domy s pečovatelskou
službou v Příboře

lidé starší 18 let, kteří jsou
příjemci příspěvku na péči v I. až
II. stupni závislosti na péči, nebo
invalidní ve II. nebo III. stupni
invalidity nebo senioři nad 65 let

byty zvláštního určení

Klub seniorů města Příbora,
z. s.

senioři

volnočasová aktivita

Klub důchodců Hájov

senioři

volnočasová aktivita

Klub vojenských důchodců

senioři resortu Ministerstva
obrany ČR

volnočasová aktivita

Mateřské centrum
Zvoneček - LUNA PŘÍBOR,
středisko volného času,
příspěvková organizace

rodiče a děti, prarodiče

volnočasové zařízení

Svaz tělesně postižených
v ČR, místní organizace
Příbor

osoby se zdravotním postižením nezisková organizace

Šatník – Diakonie ČCE –
středisko v Ostravě

občané v tíživé sociální situaci

sběr oblečení pro sociálně
slabé

Ubytovna Fučíkova 1303,
Ubytovna Fučíkova 1308

osoby ohrožené sociálním
vyloučením

ubytovací zařízení města
Příbor

Městský úřad Příbor, odbor
sociálních věcí

senioři, rodiny s dětmi,
nezaměstnáni, osoby
se zdravotním postižením,

sociální poradenství
a sociální práce
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osoby ohrožené sociálním
vyloučením aj.
Komise pro občanské
záležitosti

rodiče s dětmi, senioři

organizování setkání

Sociální byty v Příboře

osoby v krizi, osoby
bez přístřeší, v rozvodovém
řízení, matky s dětmi aj.

sociální bydlení na dobu
určitou, zřizovatel město
Příbor

8.2

Přehled sociálních služeb s územní působností pro obec Kateřinice

Na území obce Kateřinice působí 19 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují celkem
22 druhů sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. Samostatná obec Kateřinice není
veřejným zadavatelem žádné sociální služby.
Na území obce se nenachází žádná pobytová sociální služba. Seniory je využíváno rezidenční
bydlení soukromého zřizovatele Domov Kateřinice, které není pobytovou sociální službou.
Terénní osobní asistenci v obci osobám se sníženou soběstačnosti zajišťuje registrovaná sociální
služba Šťastný senior s. r. o., osobní asistence.
Obec Kateřinice každoročně přispívá ze svého rozpočtu na sociální služby a související aktivity
v sociální oblasti. V roce 2020 na sociální služby přispěla částkou 6 500 Kč, na související služby
a aktivity přispěla částkou 190 000 Kč. O poskytnutí finančních prostředků rozhoduje
Zastupitelstvo obce Kateřinice.
Přehled sociálních služeb s působností pro území Kateřinic dle jednotlivých sociálních služeb
zákona o sociálních službách uvádí tabulka č. 12. Přehled sociálních a souvisejících služeb, kterým
byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu obce, je uvedeny v tabulce č. 13.
V tabulkách jsou uvedeny sociální služby vedené v roce 2020 v základní síti sociálních služeb
Moravskoslezského kraje. Rovněž jsou zde uvedeny registrované sociální služby, které nejsou
zařazeny do krajské sítě, ale na území obce sociální služby nabízejí a potažmo poskytují. Přehled
všech registrovaných sociálních služeb je uveden v registru poskytovatelů sociálních služeb
na webových stránkách MPSV, iregistr.mpsv.cz.
Tabulka 12 - Sociální služby s územní působností pro obec Kateřinice

Druh sociální služby5

Forma sociální
služby

Převážná cílová
skupina

terénní

osoby
s chronickým
onemocněním

Název organizace

Sociální poradenství
odborné sociální
poradenství, § 37

5

Dle zákona o sociálních službách.
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Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
České republiky zapsaný
spolek

odborné sociální
poradenství, § 37

ambulantní,
terénní

osoby
se zrakovým
postižením

odborné sociální
poradenství, § 37

terénní

osoby v krizi

Mobilní hospic Ondrášek, o. p.
s.

osobní asistence, §
39

terénní

osoby
se zdravotním
postižením

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

osobní asistence, §
39

terénní

senioři

Šťastný senior s. r. o., osobní
asistence

osobní asistence, §
39

terénní

osoby
se zdravotním
postižením

Podané ruce – osobní
asistence

pečovatelská služba,
§ 40

terénní

senioři

Pečovatelská služba OASA
Nový Jičín, o. p. s.

pečovatelská služba,
§ 40

terénní

senioři

Centrum sociálních služeb
Ostrava, o. p. s.

terénní

osoby
s chronickým
onemocněním

Andělé Stromu života p.s.

terénní

osoby
s kombinovaným
postižením

ITY z. s.

Služby sociální péče

odlehčovací služba,
§ 44
odlehčovací služba,
§ 44

Služby sociální prevence
raná péče, § 54

ambulantní,
terénní

rodiny s dětmi

Slezská diakonie, Poradna rané
péče MATANA

raná péče, § 54

ambulantní,
terénní

rodiny s dětmi
se zrakovým
postižením

Společnost pro ranou péči,
pobočka Ostrava

telefonická krizová
pomoc, § 55

terénní

osoby v krizi

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

osoby v krizi

Centrum psychologické
pomoci, příspěvková
organizace

telefonická krizová
pomoc, § 55

terénní
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tlumočnické služby,
§ 56

ambulantní,
terénní

osoby
se sluchovým
postižením

Česká unie neslyšících, z. ú.

tlumočnické služby,
§ 56

ambulantní,
terénní

osoby
se sluchovým
postižením

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

krizová pomoc, § 60

ambulantní,
pobytová,
terénní

osoby v krizi

Krizové centrum Ostrava, z. s.

intervenční centra,
§ 60a

ambulantní,
terénní

osoby v krizi

Slezská diakonie

intervenční centra,
§ 60a

ambulantní,
terénní

osoby v krizi

Bílý kruh bezpečí, z. s.

Sociálně aktivizační
služby pro seniory
a osoby se
zdravotním
postižením, § 66

ambulantní,
terénní

osoby
se zrakovým
postižením

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
České republiky zapsaný
spolek

sociální rehabilitace,
§ 70

ambulantní,
terénní

osoby
se zrakovým
postižením

KAFIRA o. p. s

sociální rehabilitace,
§ 70

ambulantní,
terénní

osoby se
zrakovým
postižením

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.

Tabulka 13 - Sociální služby a související aktivity finančně podpořené obcí Kateřinice

Druh sociální
služby6

Dotace a finanční dary
obce Kateřinice

Název organizace

2018

2019

2020

500

500

1 000

Sociální poradenství
odborné sociální
poradenství, § 37

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

Služby sociální péče

6

Dle zákona o sociálních službách.
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odlehčovací
služba, § 44

Středisko sociálních služeb
města Kopřivnice, příspěvková
organizace

-

-

5 000

odlehčovací
služba, § 44

Město Nový Jičín, odlehčovací
služba Pohoda

-

5 000

-

500

500

500

-

3 000

3 000

2 000

3 000

3 000

500

500

1 000

-

-

5 000

Služby sociální prevence
telefonická
krizová pomoc,
§ 55

Linka bezpečí, z. s.

Související služby a aktivity
Andělé Stromu života p. s. Mobilní Hospic Strom
života
Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež
UNICEF
Diakonie Broumov, sociální družstvo

sociální
preven
ce
8%

sociální
porade
nství
15%

ambulatní
15%

služby
sociální
péče
77%

terénní
8%

pobytové
77%

Graf 13- Zastoupení sociálních služeb podporovaných z rozpočtu obce Kateřinice dle druhů a forem

8.2.1 Přehled souvisejících služeb a aktivit v sociální oblasti působících v Kateřinicích
Obec Kateřinice v průběhu celého roku zajišťuje pro své občany bezpočet aktivit, které jsou
určeny rodinám s dětmi, seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale také jsou cíleny
na zapojení všech generací do dění v obci. Obec na aktivity v sociální oblasti přispívá nejen
finančně, ale zároveň také poskytuje pro setkávání a činnost nefinanční podporu formou
poskytnutí nebytových prostor a zapůjčením inventáře.
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Tabulka 14 - Organizace a související aktivity v sociální oblasti v obci Kateřinice

Název organizace

Cílová skupina

Druh aktivity

Klub důchodců

senioři

volnočasová aktivita

Sociální výbor obce Kateřinice

senioři, osoby se zdravotním
postižením, osoby ohrožené
sociálním vyloučením aj.

aktivita v samostatné
působnosti obce

Kulturní výbor obce Kateřinice rodiny s dětmi, senioři

aktivita v samostatné
působnosti obce

Dětský klub Sovička

rodiny s malými dětmi

volnočasová aktivita

Domov Kateřinice

senioři

rezidenční bydlení

8.3 Přehled sociálních služeb s územní působností pro obec Skotnici
Na území obce Skotnice působí 18 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují celkem
21 druhů sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
O poskytnutí finančních prostředků na sociální služby a související aktivity rozhoduje
Zastupitelstvo obce Skotnice. Obec Skotnice přispívá ze svého rozpočtu na sociální služby, které
jsou občanům poskytovány na území obce, ale také v zařízeních sociálních služeb v nejbližších
okolních městech. Obcí jsou rovněž podporovány organizace související se sociální oblastí, které
poskytly služby osobám se zdravotním postižením. Jedná se podporu zdravotních služeb
Mobilního Hospice Stromu života nebo aktivit organizace sdružující osoby se zdravotním
postižením. V roce 2020 obec Skotnice podpořila sociální služby finanční částkou
31 000 Kč, na související služby a aktivity v sociální oblasti přispěla finanční částkou ve výši
309 500 Kč.
Přehled sociálních služeb s působností pro území Skotnice dle jednotlivých sociálních služeb
zákona o sociálních službách uvádí tabulka č. 15. Přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit,
kterým byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu obce Skotnice, je uveden v tabulce č. 16.
V tabulkách jsou uvedeny sociální služby vedené v roce 2020 v základní síti sociálních služeb
Moravskoslezského kraje. Rovněž jsou zde uvedeny registrované sociální služby, které nejsou
zařazeny do krajské sítě, ale na území města své sociální služby nabízejí a potažmo poskytují.
Přehled všech registrovaných sociálních služeb je uveden v registru poskytovatelů sociálních
služeb na webových stránkách MPSV, iregistr.mpsv.cz.
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Tabulka 15 - Sociální služby s územní působností pro obec Skotnice

Druh sociální služby7

Forma sociální
služby

Převážná cílová
skupina

Název organizace

Sociální poradenství
terénní

osoby
s chronickým
onemocněním

Andělé Stromu života p.s.

odborné sociální
poradenství, § 37

ambulantní,
terénní

osoby
se zrakovým
postižením

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
České republiky zapsaný
spolek

odborné sociální
poradenství, § 37

terénní

osoby v krizi

Mobilní hospic Ondrášek,
o. p. s.

terénní

osoby v krizi

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

osobní asistence, §
39

terénní

osoby
se zdravotním
postižením

Podané ruce – osobní
asistence

pečovatelská služba,
§ 40

ambulantní,
terénní

senioři

Diakonie ČCE – středisko
v Ostravě, Pečovatelská
služba Příbor

pečovatelská služba,
§ 40

terénní

senioři

Fany DK s. r. o.

odlehčovací služba,
§ 44

terénní

osoby
s chronickým
onemocněním

Andělé Stromu života p.s.

odlehčovací služba,
§ 44

terénní

osoby
s kombinovaným
postižením

ITY z. s.

rodiny s dětmi

Slezská diakonie, Poradna
rané péče MATANA

odborné sociální
poradenství, § 37

Služby sociální péče
osobní asistence, §
39

Služby sociální prevence
raná péče, § 54

7

terénní

Dle zákona o sociálních službách.
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raná péče, § 54

ambulantní,
terénní

rodiny s dětmi
se zdravotním
postižením

Společnost pro ranou péči,
pobočka Ostrava

telefonická krizová
pomoc, § 55

terénní

osoby v krizi

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

telefonická krizová
pomoc, § 55

terénní

osoby v krizi

Centrum psychologické
pomoci, příspěvková
organizace

tlumočnické služby,
§ 56

ambulantní,
terénní

osoby
se sluchovým
postižením

tlumočnické služby,
§ 56

ambulantní,
terénní

osoby
se sluchovým
postižením

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

krizová pomoc, § 60

ambulantní,
pobytová,
terénní

osoby v krizi

Krizové centrum Ostrava, z. s.

Intervenční centra,
§ 60a

ambulantní,
terénní

osoby v krizi

Slezská diakonie

intervenční centra,
§ 60a

ambulantní,
terénní

osoby v krizi

Bílý kruh bezpečí, z. s.

Sociálně aktivizační
služby pro seniory
a osoby se
zdravotním
postižením, § 66

ambulantní,
terénní

osoby
se zrakovým
postižením

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
České republiky zapsaný
spolek

sociální rehabilitace,
§ 70

ambulantní,
terénní

osoby
se zrakovým
postižením

KAFIRA o. p. s

sociální rehabilitace,
§ 70

ambulantní,
terénní

osoby
se zrakovým
postižením

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.
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Tabulka 16 - Sociální služby a související aktivity finančně podpořené obcí Skotnice

Druh sociální
služby8

Dotace a finanční dary
obce Skotnice

Název organizace

2018

2019

2020

odborné sociální
poradenství, § 37

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
České republiky zapsaný spolek
Oblastní pobočka Nový Jičín

1 000

-

-

odborné sociální
poradenství, § 37

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

2 000

5 000

5 000

odborné sociální
poradenství, § 37

Linka bezpečí, z. s.

-

-

1 000

osobní asistence,
§ 39

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

-

10 000

10 000

odlehčovací
služba, § 44

Středisko sociálních služeb
města Kopřivnice, příspěvková
organizace

-

4 027

10 000

odlehčovací
služba, § 44

Město Nový Jičín, Odlehčovací
služba Pohoda

-

800

-

denní stacionář,
§ 46

Slezská diakonie, Denní
stacionář EDEN Nový Jičín

5 000

-

-

domov pro
seniory, § 49

Seniorcentrum OASA s. r. o.

-

-

5 000

Sociální poradenství

Služby sociální péče

Související služby a aktivity

8

Aktivity osob
se zdravotním
postižením

Asociace zdravotně postižených,
smíšená organizace Kopřivnice

-

3 000

-

Mobilní
hospicová péče

Andělé Stromu života p. s.,
Mobilní Hospic Strom života

-

3 000

3 000

Dle zákona o sociálních službách.
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Léčebný pobyt
a kompenzační
pomůcky

Občan obce se specifickou
diagnózou

-

-

60 000

ambula
ntní
16%

sociální
porade
nství
19%
terénní
48%

služby
sociální
péče
81%

pobyto
vé
36%

Graf 14 - Zastoupení sociálních služeb podporovaných z rozpočtu obce Skotnice dle druhů a forem

8.3.1 Přehled organizací a souvisejících aktivit v sociální oblasti působících ve Skotnici
Sociální problematikou v obci se kromě obecní samosprávy zabývají také komise zřízené
starostkou obce, a to sociální komise a komise pro rodinu a děti. Související aktivity připravují
ve spolupráci s obcí také dvě neformální sdružení, a to Senior klub a Klub maminek a Skrojek, z. s.
Obec na aktivity v sociální oblasti přispívá nejen finančně, ale zároveň poskytuje pro setkávání
a činnost materiální podporu jako jsou cvičební pomůcky, materiál pro rukodělné činnosti
a nefinanční podporu formou poskytnutí nebytových prostor a mobiliáře.

Tabulka 17 - Organizace a související aktivity v sociální oblasti v obci Skotnice

Název organizace

Cílová skupina

Druh aktivity

Senioři

neformální sdružení
ve spolupráci
se samosprávou

Klub maminek

matky s dětmi

volnočasová aktivita
ve spolupráci
se samosprávou

Sociální komise

senioři, osoby se zdravotním
postižením, osoby v nouzi aj.

činnost samosprávy

Komise pro rodinu a děti

rodiny s dětmi

činnost samosprávy

děti, rodiny s dětmi, senioři

volnočasové aktivity
ve spolupráci
se samosprávou

Senior klub

Skrojek, z. s.
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9 Cílová oblast senioři a osoby se zdravotním postižením
9.1 Popis cílové skupiny
9.1.1 Senioři
Neexistuje jednotná, všeobecně uznávaná, periodizace stáří. Obecně můžeme říci, že stárnutí
znamená sérii změn, které se projevují na těle i na duši. Dochází k výskytu a rozvoji chronických
onemocnění, zhoršení smyslového vnímání, pokles pohyblivosti, schopnosti učení a řízení emocí,
mění se kognitivní výkon a nakonec celá soběstačnost. Všechno to vede v konečném důsledku
ke změnám životního stylu, přístupu k životu, potřebám a očekáváním.
Podle jednoho z nejrozšířenějších pojetí stáří je věk seniorů dělen takto:
 mladí senioři

65 – 74 let,

 staří senioři

75 – 84 let,

 velmi staří senioři
85 let a více9.
V každé z fází má člověk jiné potřeby. Tyto potřeby jsou však i u stejně starých jedinců různé,
protože se v nich odráží sociální, finanční a zdravotní situace jedince. Obecně lze vymezit,
že mladí senioři se nejčastěji zabývají otázkou odchodu do důchodu, volného času, aktivit
a seberealizace. Staří senioři řeší otázky adaptace na nové prostředí, tolerance zátěže, stonání
a osamělosti. Velmi staří senioři se pak v nejvyšší míře zabývají problematikou soběstačnosti
a s věkem přibývající závislostí na péči druhé osoby.
Aktuálním trendem v pojetí sociálních služeb je snaha udržet seniory co nejdéle v jejich
přirozeném domácím prostředí a změna způsobu organizace služeb pro ně tak, aby naplňovaly
individuální potřeby seniora a podporovaly jeho soužití s rodinou a s okolní komunitou. I přes
tento novodobý trend bude však určitý podíl seniorů potřebovat pobytovou službu sociální péče.
Ze sociálního hlediska lze vymezit skupiny seniorů, kteří pro svůj sociální, zdravotní či ekonomický
stav mohou představovat sociální riziko a na něž by měla být zaměřena pozornost:
 osoby starší 80 let,
 samostatně žijící senioři (jednočlenné domácnosti),
 osoby izolované (prostorově, emociálně, bez kontaktů),
 ženy ovdovělé a osamělé, které se dožívají vyššího věku,
 manželé, z nichž jeden je odkázán na péči a druhý partner není schopen vzhledem
ke svému věku a zdravotnímu stavu zajistit potřebnou péči,
 senioři se zdravotním postižením, osoby s demencí,
 senioři s nízkými příjmy.
Při plánování sociálních služeb a navazujících aktivit je zapotřebí vycházet ze specifických potřeb
cílové skupiny seniorů s cílem zajistit:

9

KALVACH, Zdeněk a kol. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, 2004. Str. 47.
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 dostupnost terénních sociálních služeb,
 dostupnost pobytových sociálních služeb poskytovaných z důvodu věku, snížené
soběstačnosti a také z důvodu snížení kognitivních funkcí nebo chronických duševních
onemocnění,
 podporu pečujícím osobám, které se starají o seniory v jejich přirozeném prostředí,
 informovanost veřejnosti včetně zdravotnického sektoru o nabídkách sociálních služeb
a souvisejících aktivitách,
 dostupnost a podporu subjektů zajišťujících volnočasové aktivity seniorů.

9.1.2 Osoby se zdravotním postižením
Lidé se zdravotním postižením a jejich rodiny představují skupinu občanů, která je ovlivněna
zásadní událostí – existencí zdravotního postižení a jeho důsledky. Zejména u těžších forem
zdravotního postižení dochází k výrazným změnám v možnostech plnohodnotné účasti
na veřejném životě, a i v soukromých aktivitách. Důsledky zdravotního postižení se projevují
v řadě oblastí, zejména v oblasti osobní, společenské a ekonomické. Zdravotní postižení tak
představuje jednu z nejtěžších životních zkoušek, kdy každý jednotlivý člověk s postižením hledá
své vlastní individuální řešení.
Pro účely zákona o sociálních službách se zdravotním postižením rozumí „tělesné, mentální,
duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu
závislou na pomoci jiné osoby“.
Nejběžnějším a nejobvyklejším způsobem vnitřní diferenciace zdravotně postižených je model
dle převládajícího zdravotního postižení. Nejčastěji se tak lze setkat s postižením:
 tělesným,
 mentálním,
 kombinovaným,
 se zrakovým a se sluchovým,
 duševním a psychickým,
 civilizačními chorobami,
 autismem.
Osoby se zdravotním postižením jsou skupinou se specifickými potřebami. Zdravotní postižení
často pro jedince přináší i sociální handicap, který může vést až k sociálnímu vyloučení.
Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby s různým druhem zdravotního postižení a s různými
požadavky na sociální služby a navazující aktivity, je potřeba se při plánování sociálních služeb
zaměřit na:
 podporu pečujícím osobám,
 na zlepšování začlenění osob s postižením do společnosti,
 odstraňování sociálních i architektonických bariér,
 informovanost osob se specifickými potřebami.
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9.2 SWOT analýza Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením zpracovala SWOT analýzu –
to znamená uvědomění si silných a slabých stránek, včetně ohrožení a příležitosti k rozvoji
sociálních služeb a souvisejících aktivit v Příboře, Kateřinicích a Skotnici.

SWOT analýza stávajících sociálních služeb a souvisejících aktivit
Silné stránky

Slabé stránky

 rozšířený domov pro seniory
 zajištění občanské poradny
 všestranná podpora stávajících sociálních
služeb a souvisejících aktivit v rámci
města a mimo území města
 svépomocná skupina Klub otevřeného
srdce
–
nízkoprahová
aktivita
pro duševně nemocné
 podpora
organizací
zabývajících
se činností seniorů včetně zdravotně
postižených
 bohatá infrastruktura pro volnočasové
aktivity ve Skotnici využívaná napříč
obcemi
 Muzejní škola pro seniory

 nedostatek
volnočasových
aktivit
pro seniory včetně potřebného mobiliáře
 chybí prostor a poskytovatel pobytové
odlehčovací služby
 chybí podporované bydlení
 chybí
komplexní
poradenství
a informovanost pro pečující osoby a lékaře,
včetně podpory vzniku multidisciplinárních
týmů
 není svoz dětí a mladistvých se zdravotním
postižením
do
školských
zařízení
a do sociálních služeb
 chybí domov se zvláštním režimem, v okolí
je nedostatečná kapacita, dlouhá čekací
doba
 není pobytové zařízení pro osoby
s příspěvkem na péči ve věku cca od 45
do 65 let
 nedostatek dobrovolníků

PŘÍBOR
 důraz na bezbariérovost (radnice
a bezbariérová cesta k poště)
 3 domy s pečovatelskou službou
 nově zrekonstruované sociální byty
 vydávání katalogu sociálních služeb
KATEŘINICE
 Domov Kateřinice (rezidenční bydlení)

PŘÍBOR
 nedostatečná kapacita senior dopravy (více
cílů cest)
 není dodržována vyhláška o výšce přechodů
z vozovky na chodníky

SKOTNICE
 dobrá dostupnost dopravních spojů
v obci
 dobrá dostupnost Domova Příbor
a Domova Kateřinice
Příležitosti
 pokračování
a chodníků

Ohrožení
v bezbariérovosti

cest

 není
dostupnost
psychiatra,
psychoterapeuta a psychologa v obcích
a ve školách
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 spojení obcí při komunitním plánování
a rozvoj spolupráce (občané využívají
aktivity nejen ve své obci)
 transformace psychiatrické péče –
sociální
rehabilitace,
svépomocná
skupina, rozšíření terénních služeb –
sociální rehabilitace
 dostupnost psychiatra, psychoterapeuta
a psychologa v obcích a ve školách
 provázanost komunitního plánu na další
strategické plány obce
 katalog sociálních služeb propojit s praxí,
s životními situacemi
 podpora dobrovolnictví v obcích
 podpora a rozvoj pečovatelské služby
a osobní asistence
 podpora vzniku centra duševního zdraví
 podpora a rozvoj mobilní hospicové péče,
informovanost
 podpora spolupráce s podnikatelským
sektorem při obědech pro seniory
 spolupráce s církvemi ve městě v sociální
oblasti

 je potřeba aktualizace zákona o sociálních
službách
a
souvisejících
vyhlášek
(např. minimální úhrady)
 sociální izolace seniorů
 nejistota ve financování sociálních služeb
a souvisejících aktivit, nestabilní financování
 ohrožení existence neziskových organizací
v důsledku finanční krize
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9.3 Priority Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením
PRIORITA č. 1
Podpora osob s duševním onemocněním

POPIS PRIORITY

Cílem priority je zajistit osobám se sníženou soběstačností
z důvodu duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby, podporu samostatného bydlení
a sociální rehabilitaci k dosažení soběstačnosti a nezávislosti
pro běžné úkony samostatného života. Podpora samostatného
bydlení a sociální rehabilitace jsou sociální služby dle zákona
o sociálních službách.
1.1 Vyčlenění vhodných bytových prostor pro podporované
bydlení (cca 4 - 5 malometrážních bytů ve vlastnictví města).

POPIS OPATŘENÍ

1.2 Zajištění a vyjednání veřejného závazku spolufinancování
s poskytovatelem terénní sociální služby – podpora
samostatného bydlení.
1.3 Zajištění a vyjednání veřejného závazku spolufinancování
s poskytovatelem terénní sociální služby – sociální
rehabilitace.
1.4 Podpora svépomocných skupin ve městě se zaměřením
na duševní zdraví.

DEFINOVÁNO PRO

Příbor

REALIZÁTOR

město Příbor
poskytovatelé sociálních služeb
zapsané spolky, případně jiné organizace

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

2022 - 2023

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

město Příbor
úhrady nájmu uživateli podporovaného bydlení
MSK, MPSV, dotační tituly

FINANČNÍ NÁROČNOST

cca 150 000 Kč ročně podporované bydlení
cca 160 000 Kč ročně sociální rehabilitace a podpora
svépomocných skupin

INDIKÁTORY





NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
SLUŽBA

nové sociální služby a aktivity

počet klientů podporovaného bydlení
počet klientů sociální rehabilitace
počet svépomocných skupin a členů a jejich aktivit
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DOPADY





zlepšení samostatnosti a soběstačnosti osob s duševním
onemocněním
zlepšení kvality života lidí s duševním onemocněním
posílení návyků pro běžných samostatný život osob
s duševním onemocněním
posílení a podpora kompetencí rodinných příslušníků osob
s duševním onemocněním

PRIORITA č. 2
Podpora rozvoje pobytových služeb sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

POPIS PRIORITY

Cílem priority je zajištění pobytových služeb sociální péče
pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
demence nebo závislostí a jejichž situace a zdravotní stav
vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby sociální
péče – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
a odlehčovací služby jsou v souladu se zákonem o sociálních
službách sociální službou.
2.1 Podpora pobytové sociální služby - domova pro seniory, pro
osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Předpokládá se potřebnost cca 35 – 40 míst.

POPIS OPATŘENÍ

2.2 Podpora pobytové služby – domova se zvláštním režimem
pro osoby, 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. Předpokládá se potřebnost cca 25 míst.
2.3 Podpora pobytové sociální služby – odlehčovací služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Předpokládá se potřebnost cca 6-9 míst.
2.4 Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a s poskytovateli
sociálních služeb vyjednat veřejný závazek o poskytování
a spolufinancování sociálních služeb pro potřebné kapacity
pobytových sociálních služeb.

DEFINOVÁNO PRO

Příbor: opatření 2.1, 2.2, 2,3, 2.4
Kateřinice, Skotnice: opatření 2.1, 2.2, 2.3
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REALIZÁTOR

město Příbor
poskytovatelé sociálních služeb

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

2021

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

úhrady klientů
MSK, MPSV
město Příbor
obce Kateřinice a Skotnice (na základě žádosti poskytovatele
sociální služby a počtu uživatelů služby z dané obce)

FINANČNÍ NÁROČNOST

Finanční náročnost se bude odvíjet od celkových nákladů
sociálních služeb podle typu zřizovatele.

INDIKÁTORY





NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
SLUŽBA

nové vyjednání veřejného závazku


DOPADY

počet žadatelů o pobytovou službu domova pro seniory
počet žadatelů o pobytovou službu domova se zvláštním
režimem
počet klientů v odlehčovacích službách v okolních městech




zajištění celodenní péče osobám, jejichž stav vyžaduje
pravidelnou pomoc fyzické osoby a celodenní péči
zlepšení kvality života pečujících a pečovaných osob
zajištění kapacity pobytových služeb pro seniory v souvislosti
s demografickým vývojem, při kterém se předpokládá
zvyšující se věk dožití člověka a zároveň delší doba závislosti
na pomoci druhé osoby
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PRIORITA č. 3
Podpora bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením v bytech zvláštního
určení

POPIS PRIORITY

Cílem priority je podpora bydlení v domech s byty zvláštního
určení (v domech s pečovatelskou službou) a odstranění
technických bariér pro zlepšení komfortu bydlení seniorů a osob
se zdravotním postižením. Priorita není přímo sociální službou
dle zákona o sociálních službách, ale je potřebná ke zkvalitnění
bydlení seniorů a handicapovaných osob a podpoře
samostatnosti klientů v jejich přirozeném prostředí. Sociální
službou je terénní pečovatelská služba poskytovaná v bytech
zvláštního určení.
3.1 Postupná rekonstrukce sociálních zařízení v bytech
zvláštního určení (v domech s pečovatelskou službou)
v Příboře.

POPIS OPATŘENÍ

3.2 Zabezpečení bezbariérovosti (přístavba výtahu) v domě
s pečovatelskou službou č. p. 233 na ul. Čs. armády, Příbor.
3.3 Podpora poskytovatele sociální služby – pečovatelské služby
v bytech zvláštního určení (v domech s pečovatelskou
službou).

DEFINOVÁNO PRO

Příbor

REALIZÁTOR

město Příbor

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

činnost probíhá, postupná rekonstrukce sociálních zařízení
v bytech od roku 2018, příprava přístavby výtahu od roku 2021

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

úhrady nájmu
dotace MMR ČR
město Příbor

FINANČNÍ NÁROČNOST

cca 60 000 Kč ročně na rekonstrukci sociálních zařízení v bytech
zvláštního určení
cca 150 000 Kč projektová dokumentace na přístavbu výtahu
cca 1 500 000 Kč přístavby výtahu

INDIKÁTORY




NOVÁ ČI
SLUŽBA

DOPADY

STÁVAJÍCÍ

počet rekonstruovaných bytů
spokojenost nájemců bytů

probíhající aktivita




odstranění technických bariér
udržení osob v jejich domácím přirozeném prostředí
zvýšení komfortu bydlení seniorů a osob se zdravotním
postižením
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PRIORITA č. 4
Zajištění dopravy seniorů a osob se zdravotním postižením

POPIS PRIORITY

Cílem priority je zvýšení komfortu mobility seniorů a osob
se zdravotním postižením do zdravotnických zařízení, za účelem
vyřízení nejnutnějších záležitostí apod. Priorita není přímo
sociální službou dle zákona o sociálních službách, ale je potřebná
ke zkvalitnění života seniorů a handicapovaných osob.
4.1 Průběžné zjišťování vytíženosti a potřebnosti senior dopravy
ve městě, provozované Diakonií ČCE – střediskem v Ostravě.

POPIS OPATŘENÍ

4.2 Podpora poskytovatele senior dopravy ve městě, jako
navazující aktivity poskytovatele sociální služby.
4.3 Podpora svozu dětí a dospělých osob se zdravotním
postižením do zařízení sociálních služeb a vzdělávacích
zařízení.

DEFINOVÁNO PRO

Příbor: opatření 4.1, 4.2, 4.3
Skotnice: opatření 4.3

REALIZÁTOR

město Příbor
poskytovatel dopravy
obec Skotnice

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

činnost probíhá

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

úhrady uživatelů
město Příbor
obec Skotnice

FINANČNÍ NÁROČNOST

Příbor: cca 130 000 Kč ročně
Skotnice: cca 15 000 Kč ročně

INDIKÁTORY





NOVÁ ČI
SLUŽBA

DOPADY

STÁVAJÍCÍ

počet uskutečněných jízd
počet zájemců
spokojenost uživatelů senior dopravy

probíhající aktivita




zkvalitnění života seniorů a osob se zdravotním postižením
posílení soběstačnosti seniorů a osob se zdravotním
postižením
spokojenost a pocit sounáležitostí starší generace k městu
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PRIORITA č. 5
Podpora neformálně pečujících osob

POPIS PRIORITY

Cílem priority je podpořit neformálně pečující osoby o blízkého
člověka, který potřebuje pomoc z důvodu stáří, zdravotního
postižení nebo dlouhodobé nemoci. Domácí péče o člověka je
velmi náročná, pečující osoby se nacházejí v nejistém postavení,
obtížně slaďují pracovní a rodinný život, často jsou vystaveny
velké fyzické a psychické zátěži. Priorita není přímo sociální
službou dle zákona o sociálních službách, ale poslouží ke zlepšení
orientace v začátcích a v průběhu péče o blízkého člověka
v domácím přirozeném prostředí.
5.1 Zvýšit informovanost pečujících osob v počátcích péče
prostřednictvím informačních zdrojů a informačních
materiálů.

POPIS OPATŘENÍ

5.2 Zvýšit informovanost a vzdělanost pečujících osob
prostřednictvím seminářů o péči a zdravotních pomůckách,
tréninkové místnosti, sociálně-právního poradenství aj.
5.3 Podpora mezioborové spolupráce s lékaři, poskytovateli
sociálních služeb a sociálními pracovníky ke zvýšení
informovanosti
pečujících
osob,
zdravotníků
a poskytovatelů sociálních služeb.

DEFINOVÁNO PRO

Příbor, Kateřinice, Skotnice

REALIZÁTOR

město Příbor
poskytovatelé sociálních služeb

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

činnost částečně probíhá

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

město Příbor
obce Skotnice a Kateřinice

FINANČNÍ NÁROČNOST

Příbor: cca 16 000 ročně
Kateřinice: cca 2 000 Kč ročně
Skotnice: cca 6 000 Kč ročně
(semináře, informační materiály pro pečující a veřejnost,
tréninková místnost a kompenzační pomůcky.)

INDIKÁTORY





NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
SLUŽBA

rozvoj částečně probíhající aktivity

DOPADY





počet vydaných informačních materiálů
počet sociálně právních poradenství pečujícím osobám
počet seminářů

zvýšení informovanosti o nárocích pečujících osob
zlepšení orientace v systému sociálně zdravotní péče
posílení a podpora kompetencí rodin, pomoc při péči
o psychické zdraví pečujících osob
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PRIORITA č. 6
Podpora aktivního života seniorů a osob se zdravotním postižením

POPIS PRIORITY

Cílem priority je zajištění a podpoření aktivit pro seniory a osoby
se zdravotním postižením ke zlepšení psychické pohody seniorů
a osob se zdravotním postižením. Priorita není přímo sociální
službou dle zákona o sociálních službách, avšak je seniory
a osobami se zdravotním postižením vnímána jako velmi
potřebná a užitečná aktivita v oblasti sociální péče o starší
a zdravotně postižené občany v místě jejich bydliště.
6.1 Podpora aktivit organizací sdružujících seniory.
6.2 Podpora aktivit organizací sdružujících osoby se zdravotním
postižením.

POPIS OPATŘENÍ

6.3 Podpora společenských setkávání seniorů a osob
se zdravotním postižením (jubilanti, Den seniorů aj.)
6.4 Podpora mezigeneračních aktivit pro seniory, prarodiče,
rodiče s dětmi aj.
6.5 Informovanost veřejnosti o aktivitách organizací sdružujících
seniory a osoby se zdravotním postižením.

DEFINOVÁNO PRO

Příbor, Kateřinice, Skotnice


REALIZÁTOR




Kluby seniorů a organizace sdružující osoby se zdravotním
postižením na daném území
město Příbor
obce Kateřinice a Skotnice

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

činnost probíhá

ZDROJE FINANCOVÁNÍ






FINANČNÍ NÁROČNOST

Příbor: cca 90 000 Kč ročně
Kateřinice: cca 20 000 Kč ročně
Skotnice: cca 23 000 Kč ročně

INDIKÁTORY





NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
SLUŽBA

stávající aktivita


DOPADY



příspěvky členů organizací
veřejná finanční podpora města Příbor
finanční podpora z rozpočtu obcí Kateřinice a Skotnice
finanční dary, granty aj.

počet členů jednotlivých organizací
počet aktivit organizací
spokojenost členů s aktivitami

zvýšení pocitu sounáležitosti a možnosti podílet se na chodu
samosprávy v místě bydliště
zlepšení psychické pohody seniorů a osob se zdravotním
postižením
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aktivizace seniorů a udržování sociálních vazeb
snížení pocitu sociální izolace

10 Cílová oblast rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením
10.1 Popis cílové skupiny
10.1.1 Rodina
Cílovými osobami této pracovní skupiny jsou rodiny s dětmi. Velký sociologický slovník říká,
že rodina je obecně původní a nejdůležitější společenská skupina a instituce, která je základním
článkem sociální struktury i základní ekonomickou jednotkou a jejímiž hlavními funkcemi
je reprodukce trvání lidského biologického druhu a výchova, respektive socializace potomstva,
ale i přenos kulturních vzorů a zachování kontinuity kulturního vývoje.
Docent Richard Jedlička ve svém díle Děti a mládež v obtížných životních situacích rodinu
charakterizoval jako tradiční společenství osob, které lze najít v nějaké podobě v každé známé
kultuře. V jejím rámci se utvářejí základní charakteristiky našeho duševního života. Rodina přitom
slouží jako zprostředkující skupina mezi jedincem a společností. Obecně vzato spočívá primární
funkce rodiny v tom, že již od narození ovlivňuje vývoj jedince, vytváří citové vazby, které mají
dlouhodobý vliv a zapisují se trvale do duševního života dítěte. Jedinec si s sebou odnáší do života
základní pojetí citů a modely chování jako své vlastní dispozice či sklony. Zprostředkující funkce
rodiny spočívá také v tom, že v jejich společenství získává jedinec základní stupnici hodnot, jejichž
prostřednictvím se připravuje na společenský život.
Jak vyplývá z výše uvedených definic, na rodině a jejím fungování záleží vývoj celé společnosti
i každého jedince. Sociální práce se primárně zaměřuje na ohrožené děti a jejich rodiny
a na rodiny ohrožené sociálním vyloučením či sociálně patologickými jevy. Nesmíme však
zapomínat na všeobecnou podporu rodin a jejich zdravého vývoje, protože tato podpora může
mít značný pozitivní vliv na počet lidí spadajících do cílové skupiny sociální práce.
Cílem sociální a rodinné politiky je vytvoření systému služeb na podporu fungující rodiny, které
mají preventivní a podpůrný charakter a jejichž účelem je usnadňovat a posilovat partnerské
a manželské soužití a rodičovství, ale také sociálních služeb, které jsou zaměřeny na pomoc
a podporu rodině, nacházející se v nepříznivé sociální situaci za účelem prevence sociálního
vyloučení.
Neúplně funkční rodiny často hledají pomoc u odborníků, od kterých očekávají pomoc při:


zajištění bydlení,



vyřizování potřebných náležitostí při ztrátě zaměstnání, při ztrátě příjmů rodiny,



vyřizování oddlužení,



výchovných problémech dětí,



ochraně před domácím násilí,



propuštění člena rodiny z výkonu trestu,



zjištění zneužívání návykových látek členem domácnosti atd.
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10.1.2 Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Zákon o sociálních službách definuje sociální vyloučení jako vyčlenění osoby mimo běžný život
společnosti a nemožnosti se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace, kterou
je myšleno oslabení nebo ztráta schopností řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo
sociální začlenění.
Jedná se o velmi různorodou skupinu osob, společným znakem pro tyto osoby mohou být
kumulované sociální problémy, jež se objevují zpravidla v těchto oblastech: chybějící či narušené
rodinné vazby a okruh sociálně začleněných přátel, chybějící nebo narušené vazby na trh práce
a chybějící či narušené bytové zázemí či problémy se závislostí.
Lidé s těmito problémy postupně ztrácejí kontakt se společností jak v mikrosociálních vztazích
(rodina, příbuzní, přátelé, známí), tak v makrosociálních vztazích (zaměstnání, veřejné instituce,
státní správa, ostatní spoluobčané), což vede ke stále většímu propadu až vyloučení těchto osob
z majoritní populace. Jejich společným znakem je „multiproblémovost“.
Do této skupiny podle důvodů sociálního vyloučení a potencionálních rizik lze zařadit:


osoby bez přístřeší, bez domova a dlouhodobě žijící v nevyhovujícím bydlení,



osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách,



osoby dlužící dlouhodobě na nájmu bytu,



osoby v krizi, oběti domácího násilí a trestných činů,



osoby ohrožené sociální vyloučením z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti,



osoby po propuštění z vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody,



osoby dlouhodobě zneužívající návykové látky aj.
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10.2 SWOT analýza Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené
sociálním vyloučením
Pracovní skupina pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením zpracovala SWOT
analýzu – to znamená uvědomění si silných a slabých stránek, včetně ohrožení a příležitosti
k rozvoji sociálních služeb a souvisejících aktivit v Příboře, Kateřinicích a Skotnici.

SWOT analýza stávajících sociálních služeb a souvisejících aktivit
Silné stránky

Slabé stránky

 účelná rozmanitost dětských hřišť a péče  nedostatek přednáškové činnosti
o ně (otevřená hřiště u MŠ, dopravní
občanské poradny a jiných organizací
hřiště)
pro více cílových skupin
 občanská poradna
 není sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi
 prostory pro volnočasové aktivity dětí,
mládeže a rodičů; volnočasové programy
pro rodiny s dětmi a mládež (kulturní,
PŘÍBOR
sportovní)
 rozvoj koupaliště
 informovanost občanů
 nedostatečné finanční zajištění
 financování ze strany města a obcí
pro sportovní kluby ze strany obce
 humanitární pomoc (Šatník, burza
 nízká kapacita ubytovny
oblečení, potravinová pomoc)
 kapacita mateřských škol (nemožnost
 podpora mezigeneračních aktivit
umístit děti do věku 3 let)
PŘÍBOR
 finanční gramotnost pro základní školy
a pro pěstounské rodiny
 městská knihovna – akce pro veřejnost,
pro rodiny s dětmi
 Mateřské centrum Zvoneček (dochází
také babičky, spolupráce s Městskou
policií Příbor a školami)
 prevence kriminality vykonávaná
Městskou policií Příbor, přednášky
ve školách (bezpečnost)
 volnočasové organizace a zařízení
pro děti a mládež (BaV klub, Dětská
misie, LUNA, Dětské zastupitelstvo)
 aktivity na koupališti
 Dětský domov – využívání kroužků
 nové sociální byty
 dostatečná kapacita základních škol

SKOTNICE
 nefunguje základna SDH
 pouze částečná prevence kriminality
 není občanská poradna
 není základní škola
 nedostatečná kapacity mateřské školy
KATEŘINICE
 nedostatečná kapacita mateřské školy
 nedostatek osob (dobrovolníků) k vedení
a zajišťování aktivit
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SKOTNICE
 Klub Skoťata, klub maminek, fotbalový
klub, Skrojek, z. s
 přednášková činnost pro matky
na mateřské dovolené
 obecní knihovna
 dobrá dostupnost dopravních spojů
v obci
KATEŘINICE
 Dětský klub Sovička
 obecní knihovna
 volnočasové programy pro děti a mládež
- fotbal, sporty, hasiči, Rebelky Mini
 nájemní sociální a startovací byty
v obecním domě
Příležitosti





podpora práce z domu a sdílených
pracovních míst
vznik jesliček
využití dotačních programů – místní
akční skupina apod.
podpora pěstounství, náhradní
rodinné péče

Ohrožení
 nedostatek vedoucích volnočasových
kroužků, sportovních aktivit
 financování volnočasových organizací
 nedostatečná podpora flexibilních úvazků
SKOTNICE
 genderové stereotypy

SKOTNICE
 workout hřiště v bezproblémové
lokalitě
KATEŘINICE
 podpora mezigeneračních aktivit
 podpora aktivit pořádaných zájmovými
organizacemi i jednotlivci
 zapojení
skautského
oddílu
z Kopřivnice
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10.3 Priority Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním
vyloučením
PRIORITA č. 1
Prevence bezdomovectví a podpora sociálního bydlení ve městě

POPIS PRIORITY

Cílem priority je prevence bezdomovectví a podpora sociálního
bydlení ve městě, zahrnující soubor opatření sociální pomoci
osobám, které se ocitly v bytové nouzi nebo jsou bytovou nouzí
bezprostředně ohroženy. Jedná se o zajištění „prostupného“
bydlení na dobu určitou osobám bez přístřeší, osobám
ohroženým sociálním vyloučením, o zajištění sociálního bydlení
jednotlivcům nebo rodinám v době rozvodového řízení,
jednotlivcům nebo mladým rodinám v bytové krizi, osobám
po opuštění dětského domova nebo pěstounské péče, osobám
po propuštění z výkonu trestů odnětí svobody aj. Sociální
bydlení není sociální službou dle zákona o sociálních službách.
Terénní sociální práce s osobami se zvýšenou mírou podpory
(např. osoby se závislostí, se změnou svéprávnosti aj.), je
v souladu se zákonem o sociálních službách a se zákonem
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů.
1.1 Stanovení ubytovacího řádu ubytovny Jičínská č. p. 247,
Příbor.
1.2 Zajištění provozu ubytovny v objektu Jičínská č. p. 247,
Příbor.

POPIS OPATŘENÍ

1.3 Zajištění krizových opatření v zimním období jako prevence
před umrznutím - „zimní noclehárna“ v době mrazu.
1.4 Podpora systému „prostupného“ bydlení a zajištění terénní
sociální práce u osob se specifickými potřebami a s vysokou
mírou podpory.

DEFINOVÁNO PRO

Příbor

REALIZÁTOR

město Příbor

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

rok 2021

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

město Příbor
dotace MPSV (pracovní úvazek sociálního pracovníka)
úhrady nájmu

FINANČNÍ NÁROČNOST

cca 300 000 Kč vybavení ubytovny
cca 400 000 Kč mzda správce ubytovny
výdaje spojené s údržbou sociálních bytů a provozem ubytovny

INDIKÁTORY



počet klientů na ubytovně
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NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
SLUŽBA

rozšíření aktivity a terénní práce


DOPADY

počet nájemců v sociálních bytech
počet terénních sociálních šetření










zajištění přechodného ubytování pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením
zajištění ubytování pro osoby v krizi
zlepšení situace osob ohrožených sociálním vyloučením
podpora rodin pro zlepšení péče o děti a domácnost
omezení rizikového způsobu života obyvatel města
snížení sociálního napětí mezi obyvateli ve městě
možnost hygieny a přespání osob bez přístřeší v zimním
období
prevence před umrznutím
motivace klienta ke změně způsobu života
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PRIORITA č. 2
Humanitární pomoc pro občany v nepříznivé sociální situaci

POPIS PRIORITY

Cílem priority je humanitární pomoc pro občany v nepříznivé
sociální situaci formou sociálního šatníku, potravinové banky
a podporou dobrovolnictví. Záměrem je zprostředkovat nabídku
nepotřebného a nepoškozeného šatstva, obuvi a ložního prádla
od občanů města potřebným rodinám či jednotlivcům, kteří se
nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Humanitární pomoc
sociálního šatníku, potravinové banky a dobrovolnictví nejsou
sociální službou dle zákona o sociálních službách, ale je jednou
z potřebných aktivit sociální pomoci pro občany v nepříznivé
sociální situaci.
2.1 Organizování jarního a podzimního sběru šatstva, obuvi
a ložního prádla a následně výdej šatstva občanům města
v nepříznivé sociální situaci.

POPIS OPATŘENÍ

2.2

Spolupráce s potravinovou bankou, charitativními
organizacemi a zajištění potřebné pomoci občanům města
v nepříznivé sociální situaci.

2.3 Zajištění dobrovolnictví.
DEFINOVÁNO PRO

Příbor: opatření 2.1, 2.2, 2.3
Kateřinice: opatření 2.3
Skotnice: opatření 2.2, 2.3

REALIZÁTOR

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě
poskytovatelé sociálních služeb
město Příbor
dobrovolnické organizace

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

rozšíření aktivity

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě
poskytovatelé sociálních služeb
dary, nadace
město Příbor

FINANČNÍ NÁROČNOST

cca 5 000 Kč ročně

INDIKÁTORY





NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
SLUŽBA

stávající aktivita

DOPADY



počet klientů
počet dárců
počet organizovaných sběrů

snížení výdajů rodin a jednotlivců v nepříznivé sociální
situaci
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možnost občanů pomoci druhým formou poskytnutí
ošacení, obuvi, ložního prádla aj. zdarma
zmírnění osamocení seniorů
navázání sociálních vazeb seniorů s dobrovolníky

PRIORITA č. 3
Podpora činností a rozvoje organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí
a mládeže

POPIS PRIORITY

POPIS OPATŘENÍ

Cílem této priority je zajištění kvalitního a smysluplného trávení
volného času dětí a mládeže. Zajištění volnočasových aktivit
není sociální službou dle zákona o sociálních službách, ale
podpora těchto volnočasových činností dětí a mládeže je jednou
z nejdůležitějších aktivit, které jsou nezbytné pro předcházení
výskytu sociálně-patologických jevů.
3.1 Podpora akcí, činností a rozvoje organizací zajišťujících
volnočasové aktivity pro děti a mládež.
3.2 Informovanost veřejnosti o aktivitách organizací zajišťujících
aktivity pro děti a mládež.

DEFINOVÁNO PRO

Příbor, Kateřinice, Skotnice

REALIZÁTOR

organizace a instituce zabývající se volnočasovými aktivitami
pro děti a mládež
město Příbor, obce Kateřinice a Skotnice

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

činnost probíhá

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

veřejná finanční podpora města Příbor
z rozpočtu obcí Kateřinice, Skotnice
dotace a granty

FINANČNÍ NÁROČNOST

dle jednotlivých nabídek a aktivit na základě přidělené veřejné
finanční podpory z rozpočtu města Příbor cca 1 300 000 Kč
finanční podpora z rozpočtu obce Kateřinice cca 35 000 Kč
finanční podpora z rozpočtu obce Skotnice cca 53 000 Kč

INDIKÁTORY






NOVÁ ČI
SLUŽBA
DOPADY

STÁVAJÍCÍ

počet aktivně zapojených dětí a mládeže do akcí
výčet atraktivní nabídky volnočasových aktivit
výčet nabídky sportovních akcí pro děti a mládež
počet aktivit ročně

stávající aktivita



široká nabídka volnočasových aktivit za účastí dětí a mládeže
zlepšení neformálního vzdělávání dětí a mládeže
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prevence kriminality dětí a mládeže
prevence sociálně-patologických jevů

PRIORITA č. 4
Zvýšení informovanosti pro občany v nepříznivé sociální situaci

POPIS PRIORITY

POPIS OPATŘENÍ

DEFINOVÁNO PRO
REALIZÁTOR

Cílem priority je zvýšení informovanosti pro osoby, které jsou
v tíživé sociální situaci, např. zatížení dluhy, dlouhodobě
nezaměstnaní, v rozvodovém řízení atd. Aktivity ke zvýšení
informovanosti nejsou sociální službou, ale jsou jednou
z potřebných činností sociální pomoci občanům v nepříznivé
sociální situaci. Odborné sociální poradenství poskytované
občanskou poradnou je sociální službou dle zákona o sociálních
službách.
4.1 Podpora a realizace přednášek, besed o finanční
gramotnosti.
4.2 Realizace besed, přednášek pro podporu rodičovských
kompetencí a rodičovské zodpovědnosti.
4.3 Podpora rozvoje odborného sociálního poradenství
směřujícího k prevenci sociálně patologických jevů.
Příbor: opatření 4.1, 4.2, 4.3
Kateřinice: opatření 4.2, 4.3
Skotnice: opatření 4.2, 4.3
poskytovatelé sociálních služeb
organizace podporující prorodinné aktivity
město Příbor, obce Kateřinice a Skotnice

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

rozšíření aktivity

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

město Příbor
obec Kateřinice
obec Skotnice
dotace, granty

OST

Příbor: cca 90 000 Kč ročně
Kateřinice: cca 5 000 Kč ročně
Skotnice: cca 10 000 Kč ročně

INDIKÁTORY




NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
SLUŽBA

stávající aktivita pro Příbor
částečně nová aktivita pro Kateřinice a Skotnici

FINANČNÍ NÁROČN


DOPADY



počet přednášek
počet informativních letáků

zajištění dostupnosti informací o sociální pomoci občanům
v nepříznivé sociální situaci
prevence a omezování společensky nežádoucích jevů
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11 Společné priority
Pracovní skupiny komunitního plánování definovaly 3 společné priority, které deklarují podporu
komunitního plánování jako metodu otevřeného, cyklického zjišťování potřeb občanů k zajištění
kvalitních, potřebných a dostupných sociálních služeb a navazujících aktivit, za účasti veřejnosti
– komunity občanů.

SPOLEČNÁ PRIORITA č. 1
Zajištění informovanosti občanů o sociálních službách

POPIS PRIORITY

Cílem této priority je zajistit informovanost občanů o dostupných
sociálních službách a souvisejících aktivitách v místě bydliště
a v okolí. Zajištění dostupnosti informací o možnostech
a způsobech poskytování sociálních služeb na území obcí rovněž
ukládá zákon o sociálních službách.

POPIS OPATŘENÍ

1.1 Veřejné představení poskytovatelů sociálních služeb ve městě
(1x ročně v rámci kulturní akce města).
1.2 Informovanost veřejnosti o sociálních službách v místě
bydliště a v okolí.
1.3 Vydávání katalogu „Průvodce sociálními službami
a souvisejícími aktivitami“ co 2 – 3 roky.

DEFINOVÁNO PRO

Příbor: opatření 1.1, 1.2, 1.3
Kateřinice, Skotnice: opatření 1.2, 1.3

REALIZÁTOR

město Příbor, obce Kateřinice a Skotnice
poskytovatelé sociálních služeb

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

činnost probíhá, pro obce částečně nová činnost

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

město Příbor, obce Kateřinice a Skotnice
poskytovatelé sociálních služeb

Příbor: cca 10 000 Kč, vydání katalogu cca 80 000 Kč co 2 -3 roky
FINANČNÍ NÁROČNOST Kateřinice: cca 10 000 Kč
Skotnice: cca 10 000 Kč
 počet vydaných katalogů k sociálním službám
 počet publikovaných článků a informací v místních
informačních médiích
INDIKÁTORY
 návštěvnost akcí organizací sdružující různé cílové skupiny
 počet zapojených organizací
NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
SLUŽBA

stávající aktivita, pro obce částečně nová aktivita


DOPADY


zajištění dostupnosti informací o možnostech a způsobech
poskytování sociálních služeb na daném území v souladu
se zákonem o sociálních službách pro různé cílové skupiny
zlepšení informovanosti občanů o sociálních službách
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SPOLEČNÁ PRIORITA č. 2
Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb

POPIS PRIORITY

Cílem priority je podpora a udržení procesu komunitního
plánování rozvoje sociálních služeb v Příboře, Kateřinicích
a ve Skotnici za účasti členů pracovních skupin a veřejnosti,
zjišťování potřeb jednotlivých cílových skupin v sociální oblasti
pro vytvoření sítě potřebných, dostupných a efektivních
sociálních služeb.
2.1 Podpora činnosti pracovních skupin.

POPIS OPATŘENÍ

2.2 Informování řídících orgánů samosprávy o průběhu
komunitního plánování a plnění střednědobého plánu
1x ročně, případně dle potřeby.
2.3 Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města a obcí
pro proces komunitního plánování včetně sledování
dotačních výzev na podporu procesu komunitního
plánování.
2.4 Mapování situace v sociální oblasti.
2.5 Aktualizace dokumentu Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb a souvisejících aktivit dle potřeby.

DEFINOVÁNO PRO

Příbor, Kateřinice, Skotnice

REALIZÁTOR

Řídící skupina pro komunitní plánování
Pracovní skupiny pro komunitní plánování
Rada a Zastupitelstvo města Příbora
Zastupitelstvo obce Kateřinice
Zastupitelstvo obce Skotnice

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

činnost probíhá

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

město Příbor, obce Kateřinice a Skotnice
případné dotační tituly

FINANČNÍ NÁROČNOST

cca 10 000 Kč



INDIKÁTORY

NOVÁ ČI
SLUŽBA


STÁVAJÍCÍ

počet setkání pracovních skupin
průběh monitorování a hodnocení plnění priorit
v pracovních skupinách
předložené Zprávy o monitorování a plnění priorit a opatření
řídícím orgánům města a spolupracujících obcí

stávající aktivita
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DOPADY






možnost občanů podílet se na chodu samosprávy
zvýšení pocitu sounáležitosti občanů k místu bydliště
zlepšení informovanosti občanů o sociálních službách
zjištění potřeb poskytování sociálních služeb na daném
území v souladu se zákonem o sociálních službách

SPOLEČNÁ PRIORITA č. 3
Podpora stávajících a rozvoj nových sociálních služeb

POPIS PRIORITY

POPIS OPATŘENÍ

Cílem priority je podpora potřebných, dostupných a kvalitních
sociálních služeb ve městě a v obcích pro definované cílové
skupiny. Potřebnost stávajících sociálních služeb uvedených
v příloze č. 2 byla deklarována v průběhu komunitního plánování
rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře na dřívější období
a pro období 2021 – 2023 byla rovněž potvrzena.
3.1 Průběžné (min. 1x ročně) sledování potřebnosti stávajících
sociálních služeb ve městě a v obcích ve spolupráci
s poskytovateli sociálních služeb (výroční zprávy, pracovní
jednání, zpráva o činnosti poskytovatelů sociálních služeb).
3.2 Každoroční vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu
města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na podporu
potřebných sociálních služeb pro občany na daném území.
3.3 Každoroční vyhlášení Programu poskytování veřejné finanční
podpory v oblasti sociálních služeb ve městě Příboře.
3.4 Zajištění analýzy potřebnosti sociálních služeb, potřeb
obyvatel a spokojenosti uživatelů sociálních služeb
v Příboře, Kateřinicích a Skotnici (cca co 3 roky).

DEFINOVÁNO PRO

Příbor: opatření 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Kateřinice a Skotnice: opatření 3.1, 3.2, 3.4

REALIZÁTOR

město Příbor, obce Kateřinice, Skotnice
poskytovatelé sociálních služeb

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

2021

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

veřejná finanční podpora města Příbor v sociální oblasti
finanční prostředky z rozpočtu obcí Kateřinice a Skotnice

FINANČNÍ NÁROČNOST

veřejná finanční podpora města Příbora cca 1,2 mil. Kč ročně
finanční prostředky obce Kateřinice cca 20 000 Kč
finanční prostředky obce Skotnice cca 50 000 Kč
cca co 3 roky 60 000 Kč zajištění analýzy potřebnosti veřejnosti
a uživatelů sociálních služeb
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INDIKÁTORY

NOVÁ ČI
SLUŽBA

STÁVAJÍCÍ

stávající aktivita



DOPADY

počet sociálních služeb
počet klientů jednotlivých sociálních služeb
počet poskytovatelů sociálních služeb
roční objem vyplácených finančních prostředků na sociální
služby






zajištění potřebných sociálních služeb pro seniory
zajištění potřebných sociálních služeb pro rodiny a děti
se specifickými potřebami
zajištění potřebných sociálních služeb pro osoby v krizi
zajištění potřebných sociálních služeb pro osoby
se zdravotním postižením
vytvoření jednotné sítě sociální služeb ve městě
zvýšení efektivity investování finančních prostředků
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12 Monitorování plnění, hodnocení a změny střednědobého plánu
Plnění priorit a opatření, které stanoví střednědobý komunitní plán, je podstatou realizace plánu
rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit na daném území, a proto se musí jednat o činnost
systematickou, plánovanou, průběžně monitorovanou a vyhodnocovanou.
Monitorování a hodnocení
Monitorování a hodnocení plnění priorit a opatření bude probíhat každoročně prostřednictvím
Zprávy o plnění priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících
aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice, kterou zpracuje odbor sociálních věcí
Městského úřadu Příbor na základě podkladů členů pracovních skupin a dalších realizátorů priorit
a opatření.
Cíl monitorování a hodnocení
Cílem monitorování a hodnocení je zjištění shody nebo neshody mezi probíhající realizací
a plánem realizace a ověření faktu, zda bylo dosaženo žádaných parametrů jednotlivých výstupů.
Monitorováním a hodnocením aktivit se budou v jednotlivých oblastech zabývat již ustanovené
pracovní skupiny: Pracovní skupina pro rodinu a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením
a Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Společné priority obou
pracovních skupin bude monitorovat a hodnotit řídící skupina.
Odpovědnost za monitorování a hodnocení
Odpovědnost za monitorování a hodnocení v jednotlivých oblastech střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit je na příslušných vedoucích dané pracovní
skupiny: Pracovní skupiny pro rodinu a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením a Pracovní
skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Odpovědnost za monitorování
a hodnocení plnění priorit a opatření definovaných pro obce Kateřinice a Skotnice mají starostové
obcí. Za monitorování a hodnocení společných priorit má zodpovědnost řídící skupina.
Garantem plnění úkolů a zodpovědnosti za proces komunitního plánování sociálních služeb,
zpracování a plnění priorit střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je místostarosta města
Příbora. Garantem plnění priorit a opatření definovaných pro obce Kateřinice a Skotnice jsou
starostové daných obcí.
Zásadní změny střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Vzhledem k vývoji v sociální oblasti a k délce období, na které je střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb a souvisejících aktivit schválen, bude zásadní změna střednědobého plánu
probíhat v souladu s principy komunitního plánování včetně schválení změn řídícími orgány obcí.
Termíny monitorování a hodnocení
Monitorování a hodnocení plnění priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb a souvisejících aktivit ve městě Příboře a v obcích Kateřinice a Skotnice na období 2021 –
2023 za uplynulý rok bude probíhat nejpozději do 31. března následujícího roku.
Zprávu o plnění priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících
aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice bude předkládat řídící skupina prostřednictvím
82

Sociální služby a související aktivity
přispívající ke zlepšení kvality života občanů.

odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor orgánům obcí nejpozději do 31. května
následujícího kalendářního roku.
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Závěr
Hlavním cílem komunitního plánu je reagovat na potřeby občanů a zajistit jim důstojný život
podporující individuální přístup prostřednictvím nabídky kvalitních a potřebných služeb sociální
péče, sociální prevence a souvisejících aktivit v sociální oblasti. Zároveň je veřejnosti daná
možnost podílet se na rozvoji a udržení potřebných sociálních služeb a souvisejících aktivit, čímž
je posilována sociální soudržnost občanů.
Předkládaný Střednědobý plán rozvoje sociální služeb a souvisejících aktivit obsahuje celkem
13 priorit se 46 opatřeními, které byly zařazeny do komunitního plánů na základě podnětů
a spolupráce členů Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením
a Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V obou pracovních skupinách
jsou zastoupeni odborníci v oblasti sociálních služeb, zadavatelé a zástupci spolupracujících obcí,
poskytovatelé různých sociálních služeb a souvisejících aktivit a také zástupci uživatelů sociálních
služeb a veřejnosti. Tímto všem účastníkům komunitního plánování náleží poděkování
za podněty, připomínky a aktivní spolupráci při stanovení priorit a opatření v sociální oblasti.
Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí
Kateřinice a Skotnice byl ve spolupráci s pracovními skupinami komunitního plánování zpracován
odborem sociálních věcí Městského úřadu Příbor. Návrh plánu prošel procesem veřejného
připomínkování od xx.xx.2020 do xx.xx.2020 a po připomínkovacím řízení byl předložen
ke schválení orgánům města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice
a Skotnice na období 2021 – 2023 byl schválen:
Zastupitelstvem města Příbora dne xx.xx.2020 usnesením č. xxxxx
Zastupitelstvem obce Kateřinice dne xx.xx.2020 usnesením č. xxxxx
Zastupitelstvem obce Skotnice dne xx.xx.2020 usnesením č. xxxxx
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Příloha č.1 - Zhodnocení III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 - 2020
III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období
2018 – 2020 (dále také III. SPRSS) byl schválen Zastupitelstvem města Příbora dne 14.12.2017.
Plnění tohoto plánu bylo pravidelně každoročně monitorováno Radou města Příbora
a následně Zastupitelstvem města Příbora. Podrobnou zprávu o plnění všech priorit a opatření
v jednotlivých oblastech projednávalo Zastupitelstvo města Příbora za rok 2018 dne
20.03.2019 a za rok 2019 dne 06.05.2020.
Celkem je ve III. SPRSS na období 2018 – 2020 schváleno 10 priorit se 34 opatřeními. V oblasti
pro seniory a osoby se zdravotním postižením byly schváleny 4 priority s 11 opatřeními.
V oblasti pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením byly schváleny 3 priority
s 11 opatřeními. Dále byly schváleny 3 společné priority se 12 opatřeními, na kterých se shodly
obě pracovní skupiny, tj. Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením
a Pracovní skupina pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Tabulka 1 – Celkový přehled počtu priorit a opatření III. SPRSS na období 2018 – 2020

Priorit
celkem

Opatření
celkem

Opatření
nesplněno

Opatření
částečně
splněno

Opatření
splněno

Pracovní skupina pro
seniory a osoby se
zdravotním postižením

4

11

0

3

8

Pracovní skupina pro
rodiny a děti a osoby
ohrožené sociálním
vyloučením

3

11

3

2

6

Řídící skupina

3

12

0

0

12

Celkem

10

34

3

5

26

Název pracovní skupiny

Z níže uvedených tabulek s podrobným popisem vyplývá plnění nebo neplnění konkrétních
priorit a opatření.
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Priority Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Tabulka 2 - Priority Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Název opatření

Způsob realizace

Plnění

Priorita S č. 1 – Podpora osobám na přechodnou dobu, které pečují o osoby vyžadující pomoc
jiné osoby
V letech 2018 - 2020 byla z veřejné finanční
podpory města Příbor podpořena odlehčovací
služba Střediska sociálních služeb města
Kopřivnice, p. o., v celkové částce 514 082 Kč a
v roce 2019 částkou 12 000 Kč odlehčovací služba
Pohoda města Nový Jičín. Na základě několika
jednání vedení města Příbor s městem
Kopřivnice, s ředitelkou Střediska sociálních
služeb města Kopřivnice, p. o., a také se zástupci
KÚ MSK a na základě seznámení se s plánovanou
výstavbou domova pro seniory a domova se
zvláštním režimem v Kopřivnici, která bude mít
také vliv na provozování odlehčovací služby, bylo
vyhodnoceno, že město Příbor bude přistupovat
ke spolufinancování odlehčovací služby formou
veřejné finanční podpory.

opatření
částečně
splněno

Ve věci vyjednávání veřejného závazku města
Příbora vůči poskytovatelům sociálních služeb,
které jsou poskytovány občanům města Příbora,
a které jsou zařazeny do krajské základní sítě
1.2. Vyjednání závazku města sociálních služeb Moravskoslezského kraje,
proběhlo s vedením města Příbor a se zástupci
vůči poskytovateli
Moravskoslezského kraje první jednání v červnu
odlehčovací služby za
umístění obyvatele v zařízení 2018. Na tomto jednání byly v souladu s III. SPRSS
deklarovány sociální služby, u kterých bude
nebo poskytování sociální
město Příbor veřejným spoluzadavatelem. Pro
služby občanům města.
zajištění a spolufinancování potřebných
sociálních služeb je Radou města Příbora
každoročně vyhlášen Program poskytování
veřejné finanční podpory pro sociální služby.

opatření
částečně
splněno

1.1. Zajištění vhodného
zařízení s volnými
kapacitami, případně
zajištění terénní odlehčovací
služby (cca 10 klientů ročně).

Priorita S č. 2 – Podpora bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením
2.1. Zjištění skutečných
potřeb odstranění
technických bariér v bytech
zvláštního určení (v domech

Nájemci bytů v domech s pečovatelskou službou
individuálně dle svých potřeb žádají odbor
bytového a nebytového fondu Městského úřadu
Příbor o rekonstrukci koupelny. Od roku 2018
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s pečovatelskou službou)
v Příboře.

odbor evidoval celkem 12 žádostí o výměnu vany
za sprchovací kout.

2.2. Postupná rekonstrukce
sociálních zařízení v bytech
zvláštního určení (v domech
s pečovatelskou službou)
v Příboře.

Rekonstrukce sociálních zařízení (koupelen)
v bytech v domech s pečovatelskou službou
probíhá postupně dle finančních možností
města. V roce 2018 byly rekonstruovány
4 koupelny, v roce 2019 celkem 3 a v roce 2020
byly rovněž rekonstruovány 3 koupelny.
V současnosti
eviduje
odbor
bytového
a nebytového fondu Městského úřadu Příbor
další 2 žádosti o výměnu vany za sprchovací kout,
tyto budou postupně vyřízeny v roce 2021.

opatření
splněno

2.3 Podpora aktivit a činností
poskytovatele pečovatelské
služby v domech s byty
zvláštního určení.

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, Pečovatelská
služba
Příbor,
pro
obyvatele
domů
s pečovatelskou službou dvakrát ročně pořádá
přátelská setkání obyvatel domů s pečovatelskou
službou u příležitostí Dne matek a vánočních
svátků. Od října 2018 Diakonie ČCE – středisko
v Ostravě pro občany města Příbora, starší 65 let
a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P provozuje za
finanční spoluúčastí města senior dopravu
Diakonáček.

opatření
splněno

Priorita S č. 3 – Zajištění pobytových služeb sociální péče pro seniory
3.1 Zjištění skutečných
potřeb žadatelů pobytových
sociálních služeb – domovů
pro seniory a domovů se
zvláštním režimem v Příboře
a v okolních městech.

Na konci roku 2018 byly zjišťovány aktuální počty
žadatelů o umístění do domovů pro seniory
v Příboře a okolí. Zájemců o domov pro seniory
z řad občanů města Příbora bylo zjištěno 47 a 7
zájemců o domov se zvláštním režimem. Odbor
sociálních věcí Městského úřadu Příbor je
v kontaktu s okolními poskytovateli pobytových
sociálních služeb. Dle zjištění jsou počty žadatelů
o přijetí do domovů bez výrazných změn.

opatření
splněno

3.2 V návaznosti na zjištění
skutečných potřeb žadatelů
o pobytovou službu domova
pro seniory a domova se
zvláštním režimem
dohodnout ve spolupráci
s Moravskoslezským krajem,
okolními obcemi

Po rekonstrukci Domova Příbor, p. o., je
od března 2020 v domově zvýšená kapacita na 68
míst.
Moravskoslezský
kraj
připravuje
ve spolupráci s městem Kopřivnice výstavbu
domova pro seniory i s místy pro domov se
zvláštním režimem s předpokládanou kapacitou
80 míst. Rovněž proběhlo několik jednání vedení
města Příbora se zástupci Moravskoslezského

opatření
částečně
splněno
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a s poskytovateli sociálních
služeb zvýšení kapacity,
vyjednání veřejného závazku
o poskytování
a spolufinancování
sociálních služeb.

kraje a Krajského úřadu ve věci možného využití
objektu Masarykova čp. 586 v Příboře pro zřízení
nového domova pro seniory či rozšíření
současného domova pro seniory. Domov Příbor,
p. o. každoročně žádá město Příbor o veřejnou
finanční podporu z rozpočtu města Příbora.

Priorita S č. 4 – Podpora činností a rozvoje organizací ve městě sdružující seniory a osoby
se zdravotním postižením
Město Příbor z finanční dotace získané v soutěži
Obec přátelská seniorům 2018 vybavilo prostory
Klubu seniorů města Příbora, z. s., Místní
organizace Svazu tělesně postižených ČR, z. s., a
Klubu seniorů Hájov, v roce 2018 financovalo
Muzejní školu (nejen) pro seniory atd. Rada
města Příbora každoročně vyhlašuje Programy
veřejné finanční podpory na činnost a provoz a
granty, o které si místní organizace sdružující
seniory mohou požádat.

opatření
splněno

Místní organizace Svazu tělesně postižených ČR,
z. s., sdružující osoby se zdravotním postižením
využívá vybavené prostory společně s Klubem
seniorů města Příbora, z. s. Organizace sdružující
4.2. Podpora aktivit
organizací sdružující osoby se osoby se zdravotním postižením si mohou
požádat o veřejnou finanční podporu z Programů
zdravotním postižením ve
veřejné finanční podpory z rozpočtu města na
městě
činnost a provoz a o granty, které vyhlašuje Rada
města Příbora. Organizace mohou rovněž
využívat další prostory města k setkávání apod.

opatření
splněno

4.1. Podpora aktivit
organizací sdružující seniory
ve městě

4.3. Informovanost
veřejnosti o aktivitách
organizací sdružujících
seniory ve městě

Veřejnost je o aktivitách organizací sdružujících
seniory ve městě informována prostřednictvím
Měsíčníku města Příbora, webových stránek
města, prostřednictvím městské televize Local
TV, na veřejných akcích města atd.

4.4. Informovanost
veřejnosti o aktivitách
organizací sdružujících osoby
se zdravotním postižením

Veřejnost je o aktivitách organizací sdružujících
osoby se zdravotním postižením ve městě
informována prostřednictvím Měsíčníku města
Příbora, webových stránek města Příbora,
prostřednictvím městské televize Local TV,
na veřejných akcích města atd.
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Priority Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Tabulka 3 - Priority Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Název opatření

Způsob realizace

Plnění

Priorita R č. 1 – Podpora sociálního bydlení ve městě

1.1 Zajištění správce
budovy objektu Jičínská
čp. 245 a 247, Příbor.

Zastupitelstvo města Příbora dne 11.09.2019
rozhodlo o rekonstrukci objektu Radnice,
a proto jsou na přechodnou dobu do roku
2021 v přízemí a v části I. poschodí objektu
Jičínská čp. 247 kanceláře Městského úřadu
Příbor. Číslo popisné 245 bylo zrušeno, nyní se
jedná o objekt s čp. 247.

opatření
nesplněno

1.2 Zajištění provozu
ubytovny v objektu
Jičínská čp. 245 a 247,
Příbor.

Zastupitelstvo města Příbora dne 11.09.2019
rozhodlo o rekonstrukci objektu Radnice,
a proto na přechodnou dobu do roku 2021
jsou v přízemí a v části I. poschodí objektu
Jičínská čp. 247 kanceláře Městského úřadu
Příbor.

opatření
nesplněno

V přízemí a v části I. poschodí objektu na ul.
1.3 Stanovení
Jičínská čp. 247 jsou kanceláře Městského
ubytovacího a domovního
úřadu Příbor. Nájemníci sociálních bytů se řídí
řádu objektu Jičínská čp.
ustanoveními smlouvy o nájmu bytu uzavřené
245 a 247, Příbor.
v souladu s občanským zákoníkem.

opatření
nesplněno

1.4 Stanovení pravidel
pro přidělování bytů
určených k sociálním
účelům a startovacích
bytů.

Rada města Příbora dne 09.07.2019
usnesením č. 31/15/RM/2019 schválila
„Pravidla pro pronájem sociálních bytů
ve vlastnictví města Příbora č. 5/2019“.

1.5 Podpora
„prostupného“ bydlení a
zajištění terénní sociální
práce u osob se
specifickými potřebami a
s vysokou mírou
podpory.

Systém podpory „prostupného“ bydlení
ve městě je zpracován v „Pravidlech
pro pronájem sociálních bytů ve vlastnictví
města Příbora č. 5/2019“ schválených Radou
města Příbora dne 09.07.2019. Terénní
sociální práci zajišťují sociální pracovníci
odboru sociálních věcí Městského úřadu
Příbor.

opatření
splněno

1.6 Podpora funkčnosti
rodin s dětmi, u kterých
je ohrožen vývoj

Město Příbor má vyčleněno celkem 18
sociálních bytů, z nichž 5 bytů využívají rodiny
s dětmi. V rámci procesu přidělování
sociálních bytů a v rámci terénní sociální

opatření
částečně
splněno
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v důsledku dlouhodobě
krizové situace (viz
priorita č. 3).

práce a sociálně právní ochrany dětí jsou
jednotlivé krizové situace analyzovány
a vyhodnocovány a v případě potřebnosti
dochází k zintenzivnění sociální práce
a ke zprostředkování další pomoci.

Priorita R č. 2 – Humanitární pomoc pro občany v nepříznivé sociální situaci
2.1 Organizování jarního a
podzimního sběru
šatstva, obuvi a ložního
prádla a následně výdej
šatstva občanům města
v nepříznivé sociální
situaci.
2.2 Spolupráce
s potravinovou bankou,
charitativními
organizacemi a zajištění
potřebné pomoci
občanům města
v nepříznivé sociální
situaci.

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 2x ročně
(s výjimkou jara 2020 z důvodu koronavirové
pandemie) organizuje ve městě sběr
nepotřebného šatstva, obuvi, ložního prádla
atd., které také mimo jiné následně poskytuje
ve spolupráci s odborem sociálních věcí
Městského
úřadu
Příbor
občanům
v nepříznivé sociální situaci.
Potravinová
pomoc
je
poskytována
potřebným klientům odboru sociálních věcí
Městského úřadu Příbor ve spolupráci
s Diakonií ČCE – střediskem v Ostravě a ve
spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě,
z. s.

opatření
splněno

opatření
splněno

Priorita R č. 3 – Podpora rodin s dětmi, u kterých je ohrožen vývoj v důsledku dlouhodobé
krizové situace

3.1 Zjištění skutečných
potřeb ve spolupráci se
školskými zařízeními a
orgánem sociálně-právní
ochrany dětí.

3.2 Vyjednání závazku
s poskytovatelem
sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
s volnou kapacitou
formou terénní sociální
služby ve městě.

Od roku 2018 probíhala jednání se zástupci
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zástupci
základních škol a odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Městského úřadu Kopřivnice.
V roce 2020 bylo město Příbor osloveno
ze strany Armády spásy ČR, která provozuje
Sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi
Kopřivnice, ve věci žádosti o deklaraci
potřebnosti sociálně-aktivizační služby.
Zastupitelstvo města Příbora na svém jednání
dne 16.09.2020 projednalo a schválilo
deklaraci potřebnosti Sociálně-aktivizační
službě pro rodiny s dětmi Kopřivnice,
provozované Armádou spásy ČR.
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3.3 Podpora aktivit pro
zvýšení úrovně finanční
gramotnosti dětí a rodin
v oblasti finančního
hospodaření rodin.

V roce 2018 a 2019 proběhly tradičně
přednášky pro žáky dvou 8. tříd Základní školy
Jičínská v Příboře na téma finanční
gramotnosti.
Přednášky
realizovaly
pracovnice Občanské poradny Nový Jičín,
které
žáky
seznámily
především
s problematikou úvěrových smluv, s riziky při
jejich uzavírání a s tvorbou rodinného
rozpočtu. Žáci měli možnost praktického
vyzkoušení tvorby rodinného rozpočtu,
plánování příjmů a výdajů v souvislosti
s různými situacemi, které mohou rozpočet
značně ovlivnit. V roce 2020 z důvodu
koronavirové pandemie nebyly přednášky pro
školy realizovány.

opatření
splněno
částečně

Společné priority obou pracovních skupin komunitního plánování
Tabulka 4 - Společné priority obou pracovních skupin komunitního plánování

Název opatření

Způsob realizace

Plnění

Společná priorita č. 1 – Zajištění informovanosti o sociálních službách ve městě
Poskytovatelé sociálních služeb pro občany
města Příbora se prezentují na Dni děti
a rodiny, na webových stránkách města
Příbora, průběžně v Měsíčníku města Příbora,
v městské televizi Local TV, na veřejných
akcích města atd.

opatření
splněno

Občané města Příbora jsou o sociálních
službách ve městě a okolí informování
prostřednictvím Měsíčníku města Příbora,
městské televize Local TV, webových stránek
města, sociálních pracovníků odboru
1.2 Informovanost
sociálních věcí Městského úřadu Příbor.
veřejnosti o sociálních
V listopadu a v prosinci 2018 byla vydána dvě
službách ve městě a okolí. mimořádná čísla Měsíčníku města Příbora
s přehledem sociálních služeb ve městě a okolí
včetně souvisejících aktivit ve města, který byl
distribuován do všech domácnosti ve městě
zdarma.

opatření
splněno

1.1 Veřejné představení
poskytovatelů sociálních
služeb ve městě (1x ročně
v rámci kulturní akce
města).

1.3 Vydávání katalogu
„Průvodce sociálními
službami a souvisejícími

V listopadu a v prosinci 2018 byla vydána dvě
mimořádná čísla Měsíčníku města Příbora
s přehledem sociálních služeb ve městě a
okolí. Měsíčníky byly distribuovány do všech
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aktivitami ve městě“ co 2- domácnosti ve městě zdarma. Vydání
mimořádných Měsíčníků města Příbora bylo
3 roky.
hrazeno z dotace Obec přátelská seniorům
2018 a Obec přátelská rodině 2018, a proto
nebylo přistoupeno k vydání katalogu
hrazeného z rozpočtu města.
Společná priorita č. 2 - Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě

2.1 Podpora činnosti
pracovních skupin.

2.2 Informování Rady a
Zastupitelstva města
Příbora o průběhu
komunitního plánování a
plnění střednědobého
plánu 1x ročně, případně
dle potřeby.

Pracovní skupina pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, Pracovní skupina pro
rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním
vyloučením a Řídící skupina se aktivně scházejí
při tvorbě komunitních plánů, při monitoringu
plnění priorit a opatření se setkávají dle
potřeby.
Zastupitelstvo města Příbora schválilo III.
SPRSS dne 14.12.2017. Monitorování a
hodnocení plnění priorit a opatření v souladu
s plánem
je
pravidelně
každoročně
předkládáno a kontrolováno v Radě
a Zastupitelstvu města Příbora.

2.3 Vyčlenění finančních
prostředků z rozpočtu
města pro proces
komunitního plánování
včetně sledování
dotačních výzev na
podporu procesu
komunitního plánování.

Pro proces komunitního plánování je
v rozpočtu města Příbora každoročně
Zastupitelstvem města Příbora vyčleněna
potřebná
finanční
částka.
Komunitní
plánování je věc veřejná, jedná se o setkávání
a plánování komunity, proto členové
pracovních
skupin
nejsou
finančně
odměňováni. V průběhu procesu komunitního
plánování jsou zpracovávány střednědobé
plány rozvoje sociálních služeb. Rovněž
metodou komunitního
plánování byl
vypracován plán rodinné politiky ve městě,
který byl podmínkou účasti v soutěžích Obec
přátelská rodině 2018 a Obec přátelská
seniorům 2018.

2.4 Mapování situace
v sociální oblasti

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor
pravidelně sleduje situaci v sociální oblasti,
návrhy a novelizace zákonů v sociální oblasti,
které mají dopad na jednotlivé občany, ale i na
celou komunitu. Zároveň se odbor sociálních
věcí Městského úřadu Příbor s vedením města
a ve spolupráci s Městskou policii Příbor,
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odborem bytového a nebytového fondu,
některými poskytovateli sociálních služeb
zabývá sociální situaci v městě.
2.5 Aktualizace
dokumentu – III.
Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb
dle potřeby.

Nebyl zaznamenán žádný požadavek
na aktualizaci dokumentu, který by v souladu
s III. SPRSS podléhal principům komunitního
plánování včetně schvalovacího procesu
v Radě a Zastupitelstvu města Příbora.

opatření
splněno

Společná priorita č. 3 - Podpora udržení stávajících sociálních služeb ve městě Příboře
3.1 Průběžně (min. 1x
ročně) sledování
potřebnosti stávajících
sociálních služeb ve
městě ve spolupráci
s poskytovateli sociálních
služeb (výroční zprávy,
pracovní jednání, zprávy
o činnosti poskytovatelů
sociálních služeb).

Zástupci odboru sociálních věcí Městského
úřadu Příbor s vedením města Příbora se
v průběhu roku setkávají se zástupci
poskytovatelů sociálních služeb ve městě.
Společně projednávají potřebnost sociálních
služeb ve městě, spokojenost klientů
se sociální službou, finanční náročnost sociální
služby, potřeby a požadavky města
a poskytovatele sociálních služeb. Také
samotní poskytovatelé sociálních služeb
podávají veřejnosti zprávy o činnosti
a aktivitách organizace.

3.2 Každoroční vyčlenění
finančních prostředků
z rozpočtu města Příbora
na podporu potřebných
sociálních služeb pro
občany města Příbora.

Zastupitelstvo města Příbora každoročně
v rozpočtu města schvaluje finanční částku
více než 1 mil. Kč pro veřejnou finanční
podporu sociálních služeb, které jsou
poskytovány na území města Příbora
nebo v jiných městech občanům s trvalým
pobytem na území města Příbora.

opatření
splněno

3.3 Každoroční vyhlášení
Programu poskytování
veřejné finanční podpory
v oblasti sociálních
služeb.

Rada města Příbora každoročně vyhlašuje
Program veřejné finanční podpory z rozpočtu
města Příbora pro spolufinancování sociálních
služeb, poskytovaných občanům města
Příbora.

opatření
splněno

3.4 Zajištění analýzy
potřebnosti sociálních
služeb ve městě, potřeb
obyvatel ve městě a
spokojenosti uživatelů
sociálních služeb (cca co 3
roky).

Analýza potřebnosti sociálních služeb
ve městě, spokojenosti uživatelů a potřeb
veřejnosti je součásti přípravy nového
střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb. Dotazníkové šetření ve městě
probíhalo v I. pololetí 2020.
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Příloha č. 2 - Síť sociálních služeb na území města Příbora
Přehled poskytovatelů sociálních služeb, které jsou poskytovány na území města Příbora,
u nichž byla definována potřebnost v souladu s prioritami komunitních plánů rozvoje
sociálních služeb města Příbora a byly spolufinancovány z rozpočtu města Příbora v roce 2020.
Zároveň jsou tyto služby vedeny v krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje
a poskytovatelé služeb jsou pověřeni k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu
formou uzavření „Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon“.
Druh sociální
služby10

Název organizace

Identifikátor

Forma sociální
služby a její
kapacita

Převážná
cílová
skupina

Sociální poradenství
Odborné
sociální
poradenství

Centrum pro zdravotně
postižené
Moravskoslezského
kraje, o.p.s., Občanská
poradna Nový Jičín

1387326

ambulantní;
počet
intervencí - 1

osoby v krizi

Služby sociální péče
Pečovatelská
služba

Diakonie ČCE – středisko
v Ostravě, Pečovatelská
služba Příbor

9602799

ambulantní - 1
klient, terénní
- 5 klientů

senioři

Domov pro
seniory

Domov Příbor,
příspěvková organizace

1559512

pobytová; 68
lůžek

senioři

Raná péče

Společnost pro ranou
péči, pobočka Ostrava

4287928

ambulantní - 8
klientů,
terénní - 6
klientů

rodiny
s dětmi se
zrakovým
postižením

Terénní
program

Renarkon, o. p. s,
Terénní program na
Novojičínsku

2150312

terénní - 5
klientů

osoby závislé

3626997

terénní - 2
klienti,
ambulantní - 2
klienti

rodiny
s dětmi
v krizi

Služby sociální prevence

Sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny
s dětmi

Armáda spásy v České
republice, z.s.11

10

Dle zákona o sociálních službách.
Zařazení sociální služby v Síti sociálních služeb města Příbora je podmíněno vstupem sociální služby do Krajské
sítě sociálních služeb MSK, který se předpokládá od 01.01.2021.
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