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ÚVODNÍ SLOVO KOORDINÁTORKY  

STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB ALBRECHTICKA 
 

 

 
Vážení a milí občané, 
 
 
uplynuly již 2 roky, kdy byl zastupitelstvy spolupracujících obcí schválen 1. Střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb na období 2012 - 2016.  

Z důvodu nutnosti přesně reagovat na neustále se měnící potřeby našich občanů, které nelze 

přehlížet, se Vám dostává do rukou Aktualizace 1. SPRSS Albrechticka na období            

2014 - 2016.  

Předložený materiál vznikl na základě provedení aktuálních analýz potřebnosti sociálních 

služeb jednotlivých cílových skupin, na kterých se podílel celý tým střednědobého plánování. 

Rovněž se jedná o základní výstup projektu „Implementace a evaluace Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb Albrechticka,“ který je realizován a financován z prostředků 

Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje                   

a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Tímto bych velice ráda poděkovala celému týmu a všem účastníkům procesu plánování        

za podporu, obětavou, dlouholetou práci a za jejich maximální pracovní nasazení.  

Pevně věřím, že se bude spolupráce všech i nadále vyvíjet tím správným směrem a přispěje 

tak k naplnění stanovených cílů předkládaného materiálu a ke zkvalitnění života občanů 

Albrechticka. 

 

S úctou 

 

Lucie Zavadilová 

koordinátorka SPRSS Albrechticka  
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PREAMBULE 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka tvořený metodou komunitního 

plánování umožňuje, aby lidé žijící v oblasti mikroregionu Albrechticka mohli svobodně 

rozhodovat o důležitých otázkách života společnosti. Dává prostor ke zjišťování potřeb           

a hledání řešení v oblasti sociálních služeb tak, aby odpovídaly specifikům místa a potřebám 

celé komunity i jednotlivců. Základní podmínkou je zapojení všech a to jak zadavatelů, 

poskytovatelů, tak i uživatelů a v neposlední řadě i veřejnosti. Komunitní plánování poskytuje 

tvořivou, jedinečnou a přiměřenou platformu pro to, aby tato veřejná rozprava fungovala, 

navržené cíle odrážely konkrétní potřeby obcí dle sociodemografické struktury obyvatelstva      

a realizované služby byly pro obce a její obyvatele zajímavé jak po stránce kvality tak financí. 

Proces tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je tedy způsob, jak získat 

potřebné podklady, na základě kterých budou moci orgány obcí společně s poskytovateli 

sociálních služeb ve svých rozhodnutích akceptovat vůli a potřeby obyvatel, a v souladu s tím 

dále rozvíjet a poskytovat sociální služby. 
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KAPITOLA 1 
 

CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Komunitní plánování sociálních služeb je odvozeno z latinského slova communis, což 

v překladu znamená závazný ke stejným povinnostem, společný, pospolitý, obecný. Komunita 

z hlediska komplexního pohledu je společenství lidí, kteří žijí v geograficky definované 

oblasti a mezi nimiž existují vzájemné sociální vazby a kteří jsou citově vázáni k sobě 

navzájem a k místu, kde žijí. Komunita je skupina lidí, kteří mají stejný cíl nebo zájem. 

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda jak lze na úrovni obcí a krajů plánovat 

sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů.  

Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se 

podle potřeb těch, kdo je využívají a zajišťují. 

 

ÚČASTNÍCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Princip komunitního plánování předpokládá zapojení a úzkou spolupráci aktivních 

zainteresovaných občanů, přesněji tří subjektů tvořících tzv. triádu: 

- uživatelů sociálních služeb  

- poskytovatelů sociálních služeb  

- zadavatelů sociálních služeb  

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem dohody mezi zadavateli, 

poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Definuje a analyzuje potřeby daného regionu, 

mapuje současnou situaci a dává výhledy do budoucna. 

 

VÝHODY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Hlavním přínosem komunitního plánování je zapojení všech účastníků systému sociálních 

služeb do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb, zvyšuje podíl občanů                  

na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování. Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám a reagovaly        

na místní odlišnosti. 

Výsledkem komunitního plánování sociálních služeb je zejména systém sociálních služeb      

na místní úrovni, který odpovídá zjištěným potřebám, reaguje na lokální odlišnosti, zajišťuje, 

že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány. 

Cílem je vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na daném území.  
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POČÁTKY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

NA ALBRECHTICKU 
 

Komunitní plánování bylo na Albrechticku započato v roce 2008, kdy jsme se rozhodli oslovit 

obce spadající pod správní obvod Města Albrechtic a nabídnout jim spolupráci na tvorbě 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Byli osloveni starostové jednotlivých obcí        

a uskutečnily se 2 schůzky. Na zastupitelstvech obcí proběhlo schválení podpory tohoto 

procesu. Dalším krokem bylo počátkem roku 2009 uzavření smluv o partnerství a vzájemné 

spolupráci za účelem zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

Albrechticka. K této smlouvě byl na konci roku 2009 vypracován dodatek, který se týkal 

financování celého procesu. Finanční prostředky určené jako spolupodíl vychází z rozpočtu 

Města Město Albrechtice a jsou stanoveny dle počtu obyvatel jednotlivých obcí. Do konce 

listopadu daného kalendářního roku je obcím dle skutečných výdajů zaslán požadavek            

o příspěvek, který je snížen o získané dotace na daný rok. V roce 2010 byl vytvořen grantový 

systém na rozdělování finančních prostředků z rozpočtu Města Město Albrechtice v sociální 

oblasti a v roce 2011 poprvé proběhlo rozdělení a schválení grantů podle nových pravidel. 

Byly vytvořeny 2 pracovní skupiny, byla zřízena i řídící skupina. Město Město Albrechtice 

v roce 2010 získalo finanční prostředky na tvorbu SPRSS z Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost, díky kterým mohlo zřídit místo koordinátora, což je velkým přínosem 

pro celý proces plánování. Na období od 01. 06. 2012 – 31. 05. 2014 se Městu Město 

Albrechtice opět podařilo získat na tento proces finanční prostředky z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost, navázat tím na předchozí projekt a co je hlavní, zachovat místo 

koordinátora komunitního plánování. 
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ÚZEMNÍ PŮSOBNOST PLÁNU 
 

 

 

 

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem (dále jen Albrechticko) je tvořen                

9-ti obcemi: Heřmanovice, Holčovice a místní části Dlouhá Ves, Hejnov, Jelení u Holčovic, 

Komora a Spálené, Janov, Jindřichov a místní část Arnultovice, Liptaň a místní části 

Bučávka a Horní Povelice, Město Albrechtice a místní části Biskupice, Burkvíz, Česká Ves, 

Dlouhá Voda, Hynčice, Linhartovy, Opavice, Piskořov, Valštejn a Žáry, Petrovice, 

Třemešná a místní části Damašek a Rudíkovy, Vysoká a místní části Bartultovice a Pitárné.      

Albrechticko se rozkládá na rozloze 263,84 km², kde žije 8 173 obyvatel v průměrném věku 

39,9 let. 

 

 
 

 



 

 

 

 

  

 

9 

KAPITOLA 2 
 

SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ALBRECHTICKA 
 

POČET OBYVATEL KE DNI 31. 12. 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHYB OBYVATELSTVA NA ALBRECHTICKU 
 

Rok 
Živě 

narození 
Zemřelí 

Přirozený 

přírůstek 

(úbytek) 

Přírůstek 

(úbytek) 

stěhováním 

Celkový 

přírůstek 

(úbytek) 

1991 119 90 29 -58 -29 

1992 112 88 24 -12 12 

1993 113 95 18 36 54 

1994 94 98 -4 5 1 

1995 95 94 1 75 76 

1996 103 100 3 -23 -20 

1997 87 73 14 -16 -2 

1998 102 91 11 -22 -11 

1999 86 84 2 -7 -5 

2000 67 83 -16 -66 -82 

2001 72 81 -9 -41 -50 

2002 81 97 -16 -19 -35 

2003 72 92 -20 -34 -54 

2004 76 85 -9 16 7 

2005 76 83 -7 11 4 

2006 72 93 -21 -37 -58 

2007 82 86 -4 59 55 

2008 74 111 -37 -34 -71 

Název obce Muži   Ženy Celkem 

Heřmanovice 181 180 361 

Holčovice 371 329 700 

Janov 144 156 300 

Jindřichov 672 677 1 349 

Liptaň 239 235 474 

Město Albrechtice 1 774 1 847 3 621 

Petrovice 64 73 137 

Třemešná 487 423 910 

Vysoká 168 153 321 

Celkem 4 100 4 073 8 173 
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2009 66 84 -18 -35 -53 

2010 59 91 -32 -5 -37 

2011 64 84 -20 1 -19 

2012 66 99 -33 -68 -101 

  

Pohyb obyvatelstva uvádí změny počtu obyvatel na daném území za určité období. Je dán 

ukazatelem přirozený přírůstek (úbytek), který je tvořen počtem narozených a zemřelých 

osob. Na Albrechticku za období 1991 - 2012 činí přirozený úbytek -158 osob, lze říci, že 

počet zemřelých je za sledované období v jednotlivých letech stejný, ke zvýšení počtu 

zemřelých došlo až v roce 2008. Dále došlo k podstatnému snížení počtu narozených dětí, kdy 

tento rozdíl mezi rokem 1991 a rokem 2012 činí 53 dětí. V časovém rozpětí 20-ti let, jak je 

z předcházející tabulky zřejmé, byl v letech 1991 - 1999 vyšší počet narozených než 

zemřelých a v letech 2000 - 2012 byl již vyšší počet zemřelých než narozených. Tato situace 

souvisí se snižováním porodnosti, což je i celospolečenským jevem.  

Dalším ukazatelem je přírůstek (úbytek) stěhováním.  Přírůstek (úbytek) stěhováním, je taktéž 

nazýván saldo migrací, vyjadřuje součet počtu osob přistěhovaných a odstěhovaných.           

Za období 1991 - 2012 činí tento ukazatel -274 osob. Větší počet odstěhovaných souvisí 

s nezaměstnaností regionu a odcházením mladých lidí za prací do větších měst. 

 

 

VĚKOVÁ STRUKTURA ALBRECHTICKA K 31. 12. 2012 
 

 

Strukturu obyvatel Albrechticka znázorňuje plasticky věková pyramida obyvatel dle věku        

a pohlaví. Obyvatelstvo Albrechticka má stejně jako celá česká populace regresivní povahu. 

Dochází ke stárnutí obyvatelstva, populační proces stárnutí je stále rychlejší. Tento regresivní 

charakter mají populace ve většině evropských zemí. Obyvatelstvo Albrechticka stárne, rodí 

se méně dětí, přibývá seniorů, věk, jehož se lidé dožívají, narůstá.  

Název obce 
18 a méně 19 - 34 35 - 50 51 - 64 65 - 79 80 a více 

celkem 
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

Heřmanovice 28 29 44 45 39 33 43 39 25 23 2 11 361 

Holčovice 59 53 73 62 96 86 91 69 45 47 7 12 700 

Janov 16 16 34 30 30 30 35 37 25 31 4 12 300 

Jindřichov 120 132 153 131 173 149 125 127 91 112 10 26 1 349 

Liptaň 40 47 53 36 57 53 51 42 32 42 6 15 474 

Město Albrechtice 342 302 375 361 421 404 354 382 245 275 37 123 3 621 

Petrovice 7 11 13 14 10 14 17 13 14 17 3 4 137 

Třemešná 81 63 114 96 115 89 112 91 58 64 7 20 910 

Vysoká 38 27 35 31 38 33 37 29 18 27 2 6 321 

Celkem 731 680 894 806 979 891 865 829 553 638 78 229 8 173 
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VĚKOVÁ PYRAMIDA OBYVATELSTVA DLE VĚKU A POHLAVÍ 
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VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA ALBRECHTICKA K 26. 3. 2011 
 

 

Název obce 
Základní 

vzdělání 

Střední 

odborné 

Úplné střední 

s maturitou a 

vyšší odborné 

vzdělání 

Vysokoškolské 

vzdělání 

 

Bez 

vzdělání 

 

Heřmanovice 81 123 80 30 5 

Holčovice 141 260 142 29 7 

Janov 68 120 61 14 2 

Jindřichov 300 449 285 46 72 

Liptaň 95 179 102 10 2 

Město Albrechtice 611 1 148 881 249 74 

Petrovice 21 49 27 14 5 

Třemešná 167 340 197 45 7 

Vysoká 79 111 52 10 4 

Celkem 1 563 2 779 1 827 447 178 
 
Zdroj:ČSÚ Ostrava 

 

Z údajů o vzdělanosti obyvatelstva je zřejmé, že nejvíce obyvatel na území Albrechticka má 

střední odborné vzdělání a úplné střední vzdělání s maturitou. Tato situace vychází z velikosti 

obce. Dle statistických údajů se stupeň vzdělanosti zvyšuje v úměru k počtu obyvatel, z čehož 

vychází, že nejlepší vzdělaností strukturu má v ČR hlavní město Praha. 

 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ 
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SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KOMUNITNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ ALBRECHTICKA 
 

 

 

 

Zastupitelstvo města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROLE JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ V PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ: 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA: 
 

- schvaluje Základní listinu komunitního plánování 

- schvaluje střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

- schvaluje ustanovení řídící skupiny 
 

RADA MĚSTA: 
 

- bere na vědomí Základní listinu komunitního plánování 

- bere na vědomí střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

- rozhoduje o jmenování a zániku členství člena v řídící skupině 
 

Zastupitelstva obcí 

      Rada města 

    

Řídící skupina    Sociální odbor 

Pracovní skupina pro děti, mládež, etnické 

skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi 

a jiné 

Pracovní skupina pro seniory, osoby se 

zdravotním postižením a osoby pečující o 

osobu blízkou 
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ŘÍDÍCÍ SKUPINA: 
 

- má zodpovědnost za koordinaci činnosti celého procesu komunitního plánování 

- prezentuje komunitní plánování u představitelů obcí 

- kompletuje výstupy obou pracovních skupin 

- pracuje s návrhy pracovních skupin a vytváří konečné podoby materiálů komunitního 

 plánování 

 

SOCIÁLNÍ ODBOR: 
 

- předkládá výstupy ke schválení Radě Města Město Albrechtice a zastupitelstvům měst a obcí 

 

PRACOVNÍ SKUPINA 1, 2: 

 

ZODPOVĚDNOSTI: 
 

· stanovení cílů a opatření na úrovni pracovní skupiny 

· příprava střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb za cílovou skupinu 

· aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

· propagace komunitního plánování 

· poskytnutí prostoru pro názor veřejnosti 

· v odpovídající míře odpovědnost za realizaci cílů 

 

PRAVOMOCI: 
 

· navrhování postupů, opatření za pracovní skupinu a nové členství v pracovní skupině 

· připomínkování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

· podávání návrhů pro jednání pracovní i řídící skupiny 
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KAPITOLA 3 
 

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT 

PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 
 

 

CÍLOVÁ SKUPINA Č. 1 
 

SENIOŘI, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OSOBY 

PEČUJÍCÍ O OSOBU BLÍZKOU 

 
„Starý člověk potřebuje mít pocit osobní jistoty a spokojenosti v rámci určitého rodinného    

či jiného integrovaného společenství; toho je možné dosáhnout jen za předpokladu 

přiměřeného zdraví a jisté úrovně hmotné zajištěnosti. Paradoxně byla v dějinách lidstva 

nejprve řešena otázka přiměřeného materiálního zajištění, později byla akcentována péče         

o zdraví. Zatím jsme sledovali zápas o materiální sociální zabezpečení, posléze snahy rychle 

se rozvíjející lékařské péče. Teprve v posledních letech se stává aktuální problematika 

psychické pohody a sociální pospolitosti, a dodejme, že je tomu právě proto, že ty první dva 

předpoklady života ve stáří byly v podstatě splněny“. 

 Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc. 

 

 

PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODPOŘENÝCH V SPRSS 

ALBRECHTICKA  
 

 

Organizace Zřizovatel  Sociální služba 

Provozní výdaje 

za rok 2013/ 

jednotlivá 

služba 

Celkem 

organizace 

Harmonie, příspěvková 

organizace 

Moravskoslezský 

kraj 

sociálně terapeutická 

dílna 
2 228 000 Kč 

15 313 000 Kč 

    chráněné bydlení 13 085 000 Kč 

Help-in, o.p.s. - pečovatelská služba 479 500 Kč 479 500 Kč 

Charita Krnov 
Biskupství ostravsko 

- opavské 
pečovatelská služba 2 559 956 Kč 2 559 956 Kč 

Obec Jindřichov  - pečovatelská služba 228 562,28 Kč 228 562,28 Kč 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADch_v%C4%9Bd
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_filozofie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kandid%C3%A1t_v%C4%9Bd
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PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NEPODPOŘENÝCH V SPRSS 

ALBRECHTICKA  
 

 

Organizace Zřizovatel  Sociální služba 

Provozní výdaje 

za rok 2013/ 

jednotlivá služba 

Celkem 

organizace 

ČKCH - Charitní domov 

Město Albrechtice 

Česká biskupská 

konference, Praha 6 
domov pro seniory 9 439 000 Kč 9 439 000 Kč 

MANEMI o.p.s. MANEMI o.p.s. 
domov se zvláštním 

režimem 
9 121 518 Kč 9 121 518 Kč 

SZZ Krnov, p. o. 
Moravskoslezský 

kraj 
lůžka sociální péče 6 692 853 Kč 6 692 853 Kč 

 

 

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY  
 

 

Kontaktní osoba Organizace 

Bc. Marečková Yvona Harmonie, příspěvková organizace 

Bednaříková Šárka obec Jindřichov 

Čechová Miroslava Občanské sdružení Sebastián 

Dudová Monika Charita Krnov 

Helienková Jarmila obec Holčovice 

Hessová Miloslava obec Petrovice 

Ing. Hanusová Jitka Město Město Albrechtice 

Ing. Kocián Rostislav obec Třemešná 

Ing. Rousová Hana MěÚ Město Albrechtice 

Ing. Vykopal Ivo ČKCH - Charitní domov Město Albrechtice 

Kociánová Martina obec Liptaň 

Křížková Vlasta obec Vysoká 

Lišková Stella MěÚ Janov  

Mgr. Fofová Miroslava Harmonie, příspěvková organizace 

Mgr. Hančilová Jana Help-in, o.p.s., vedoucí pracovní skupiny 

Mgr. Jedelský Marcel Římskokatolická farnost Město Albrechtice 

Mgr. Popek Petr Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 

Motyčková Dagmar Help-in, o.p.s. 

Nosková Naděžda uživatel 

Petreková Helena veřejnost 

PhDr. Bakošová Beáta MANEMI o.p.s. 

Vondráková Květoslava uživatel 

Zavadilová Lucie koordinátor komunitního plánování 

Žilová Helena obec Heřmanovice 
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PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

 

Cíl / opatření Název 

Cíl 1 Posílit a rozšířit kapacitu terénních služeb 

Opatření 1.1 Udržení kapacity pečovatelské služby 

Opatření 1.2 Rozšíření místní dostupnosti pečovatelské služby 

Cíl 2 Udržet stávající služby Harmonie, příspěvková organizace 

Opatření 2.1 Udržení kapacity služby - chráněné bydlení 

Opatření 2.2 Udržení kapacity socioterapeutických dílen 

Cíl 3 Zřídit pobytové zařízení pro seniory 

Opatření 3.1 Zřízení domova pro seniory  

 

 

POPIS CÍLOVÉ SKUPINY A JEJICH POTŘEB 
 

Cílovou skupinu tvoří: 

senioři (obecně se za seniory považují osoby ve věku 65 let a více, kdy odcházejí                  

do důchodu. Někteří z nich pak mají větší potřebu zdravotní péče nebo postupně ztrácejí 

soběstačnost. Stáří lze označit jako poslední vývojovou fázi života. V poslední době se často 

uplatňuje následující členění:  

65 – 74 let „mladí senioři“ - převládá u nich problematika přizpůsobit se penzi, volnému 

času, aktivitám a seberealizaci 

75 – 84 let „staří senioři“ - v tomto věku dochází ke změně funkční zdatnosti, k atypickému 

průběhu chorob 

85 a více let „velmi staří senioři“ - na významu nabývá sledování soběstačnosti) 

lidé se zdravotním postižením (zdravotní postižení je určitá odchylka ve zdravotním stavu 

člověka, která jej omezuje v určité činnosti (pohyb, kvalita života, uplatnění ve společnosti). 

Pro účely zákona č. 108/2006 Sb., 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“) 

lidé s civilizačním postižením (jedná se o chronicky nemocné s poruchou autoimunitního 

systému, způsobenou dědičností, ale významně také životním prostředím) 
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VÝHLED STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY 

 

rok 

Věková skupina (absolutně i v % jako podíl z celkové populace) 
Celkem 

obyvatel 
60+ 65+ 70+ 85+ 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

2002 1 932 198 18,9 1 417 

962 

13,9 1 004 254 9,8 98 179 1 10 203 269 

2010 2 337 013 22,7 1 596 

812 

15,5 1 048 567 10,2 144 515 1,4 10 283 042  

2020 2 719 639 26,4 2 088 

333 

20,3 1 420 418 13,8 187 301 1,8 10 283 929 

2030 2 973 672 29,4 2 308 

073 

22,8 1 698 801  16,8 275 613 2,7 10 102 433 

2040 3 481 408  35,5 2 633 

554 

26,9 1 847 481 18,9 441 684  4,5 9 795 118 

2050 3 650 619 38,7 2 956 

079 

31,3 2 276 561 24,1 497 127 5,3 9 438 334 

Zdroj: Projekce obyvatelstva, 2004 

 

PŘIZNANÉ PŘÍSPĚVKY NA PÉČI K 06/2011 
 

Název obce 
Počet přiznaných PnP 

Celkem 
domácnosti zařízení 

Holčovice 14 - 14 

Heřmanovice 12 - 12 

Třemešná 19 - 19 

Jindřichov 30 35 65 

Janov 5 - 5 

Petrovice 3 - 3 

Město Albrechtice 65 95 160 

Vysoká 3 - 3 

 Liptaň 5 - 5 

 

 

Počet 35 PnP uvedených v tabulce pro zařízení v Jindřichově, představuje klienty bývalého 

Domova pro osoby se zdravotním postižením Naděje, p. o., kteří zde mají stále trvalý pobyt, 

přestože v rámci transformace pobytových zařízení  zde již nebydlí a přechodně jsou 

přemístěni do Krnova. V současné době není ještě zcela jasné kolik z nich setrvá ve službě     

(a získá trvalý pobyt), která bude poskytována na území Albrechticka. 

Počet 95 přiznaných PnP v zařízení v Městě Albrechticích představuje jak uživatele Harmonie, 

příspěvkové organizace tak ČKCH – Charitního domova Město Albrechtice. 

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. stanovuje, kdo má nárok na příspěvek na péči      

a postup jeho získání. Podle stupně závislosti se liší výše příspěvku. Příspěvek na péči podle 

zákona o sociálních službách náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého  
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zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a to zejména při péči o vlastní osobu               

a v soběstačnosti. 

PŘÍSPĚVKY PODLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI K 06/2011 
 

Rozdělení podle věku 
Stupeň 

závislosti 
Částka 

PnP 
Celkem 

domácnosti zařízení 

do 18 let  
I. 

3 000 2 - 2 

nad 18 let 800 28 114 142 

do 18 let  
II. 

5 000 2 - 2 

nad 18 let 4 000 26 60 86 

do 18 let  
III. 

9 000 5 - 5 

nad 18 let 8 000 17 31 48 

stejné pro obě věkové 

skupiny 
IV. 12 000 5 22 27 

 

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce příspěvků na péči pobírají na území Albrechticka občané      

s 1. stupněm závislosti, nejméně se 4. stupněm závislosti. 

 

Stupně závislosti: 

 

stupeň   I. – lehká závislost  

stupeň  II. – středně těžká závislost 

stupeň III. – těžká závislost 

stupeň IV. – úplná závislost  

 

 

VÝSTUPY PRACOVNÍ SKUPINY PRO SENIORY, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM       

A OSOBY PEČUJÍCÍ O OSOBU BLÍZKOU 
 

 

Stanovení potřeb – údaje o potřebách uživatelů dané cílové skupiny byly získány 

z dotazníkových šetření pro seniory a osoby se zdravotním postižením Albrechticka, které 

byly vytvořeny členy pracovní skupiny. 

VÝSTUPY Z AKTUÁLNÍ ANALÝZY POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO 

SENIORY A OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, KTERÁ ZAHRNOVALA TYTO 

PRŮZKUMY: 
 

1. u veřejnosti (dotazníkové šetření – vyplnilo 152 respondentů)  

2. u obcí (dotazníkové šetření – vyplnilo 9 obcí) 

3. u praktických lékařů (dotaz – 3 lékaři)  

1. Dotazníkové šetření - veřejnost (vzorek 152 respondentů): 
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Při dotazníkovém šetření bylo o spolupráci osloveno 9 obcí na Albrechticku, které dotazníky 

distribuovaly mezi své občany. Jedná se o tyto města a obce - Město Albrechtice, Holčovice, 

Heřmanovice, Třemešná, Liptaň, Vysoká, Jindřichov, Město Janov, Petrovice. 

 

Shrnutí nejdůležitějších výstupů dotazníkového šetření u veřejnosti: 

 

57 osob uvedlo, že budou během 2 let potřebovat podporu při zajišťování základních 

osobních potřeb, z toho 54 osob by tuto podporu chtělo zajistit rodinou, sousedy, přáteli, 

pečovatelkou doma nebo v domě s pečovatelskou službou a pouze 3 by se chtěli přestěhovat 

do pobytového zařízení. 

 

Veřejnost uvedla jako nejpotřebnější tato pobytová zařízení – uvádíme první tři v pořadí: 

1. Domov pro seniory (62 osob) 

2. Sociální lůžka v nemocnici (16 osob) 

3. Domov pro osoby se zdravotním postižením (10 osob)  

 

 

Otázka Možnosti odpovědi Vyhodnocení 

č. 1 – věk? 

18 - 65 let 68 

66 - 74 let 27 

75 - 85 let 41 

85 - 90 let 12 

90 let a více 4 

č. 2 - zdravotní a osobní stav? 

vyžaduje podporu každý den 22 

několikrát v týdnu 14 

občas 21 

nevyžaduje, ale do 2 let bude 10 

nevyžaduje, je soběstačný/á 84 

č. 3 - kdo Vám nyní zajišťuje 

podporu? 

rodina 62 

sousedi přátelé 16 

pečovatelka, asistentka 23 

personál domova kde trvale žiji 6 

č. 4 - kdo by Vám mohl podporu 

zajistit, když víte, že ji do 2 let 

budete potřebovat? 

rodina 27 

sousedi přátelé 12 

pečovatelka, asistentka - doma 10 

pečovatelka - v domě s peč. službou kde 

bych se chtěl/a přestěhovat 
5 

personál domova, kde bych se chtěl/a 

přestěhovat 
3 
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č. 5 - když situace nastane, kdo 

chcete, aby Vám podporu zajistil? 

rodina 81 

sousedi přátelé 17 

pečovatelka, asistentka - doma 43 

pečovatelka - v domě s peč. službou kde bych se 

chtěl/a přestěhovat 
14 

č. 6 - co momentálně potřebujete od 

pečovatelky zajistit? 

dovoz obědů celý týden, i svátky 21 

dovoz obědu v pracovní dny  19 

pravidelný úklid 20 

velký úklid 14 

praní prádla 11 

žehlení prádla 10 

pomoc při podání stravy 1 

zajištění nákupů 30 

pomoc při podání stravy (naložení jídla…) 1 

pomoc při přípravě stravy 1 

pochůzky 13 

pomoc s osobní hygienou 3 

doprovod (k lékaři…) 8 

odvoz autem 13 

společník pro volný čas 7 

jednoduché ošetřovatelské úkony 3 

jiné, uveďte - odběr krve 1 

nyní nic nepotřebuji 63 

č. 7 - jaké je podle Vás 

nejpotřebnější pobytové zařízení na 

Albrechticku? 

domov pro seniory  62 

domov pro osoby se zdrav. post. 10 

domov se zvláštním režimem 8 

chráněné bydlení 6 

sociální lůžka nemocnice 16 

č. 8 - v případě života v pobytovém 

zařízení dáváte přednost? 

jednolůžkovému pokoji 63 

dvoulůžkovému pokoji 21 

č. 9 - nejvýhodnější způsob 

získávání informací o soc. 

službách? 

na městském/obecním úřadě osobně 72 

na městském/obecním úřadě telefonicky 26 

u lékaře 44 

od organizací poskytujících soc. služby 32 

z informačních letáků 19 

na webových stránkách 14 

u příbuzných a přátel 13 

jinde, uveďte - soc. prac. nemocnice 1 
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č. 10 - kdo Vám 

poskytuje soc. služby, 

které využíváte? 

SZZ Krnov - sociální lůžka nemocnice 5 

Help-in 3 

Charita Krnov 1 

Slezská diakonie 1 

DPS Jindřichov 15 

č. 11 - jak jste se 

službami, které Vám 

organizace poskytuje 

spokojen? 

velmi spokojen 14 

spíše spokojen 11 

průměrně spokojen 2 

spíše nespokojen 2 

č. 12 - uveďte důvod, 

proč nejste se službou 

spokojeni? 

poskytována v menším rozsahu než potřebuji 2 

poskytována na nízké úrovni a v nedostatečné kvalitě 1 

je pro mě příliš finančně náročná 5 

časté střídání personálu 2 

špatné osobní vztahy s pracovníky 2 

pocit manipulace, nadřazenosti, diskriminace ze strany 

personálu 
0 

špatná dostupnost služby 1 

nejsou dostatečně řešeny připomínky, požadavky, stížnosti 1 

jiné důvody, uveďte - opadávání balkonu, jejich nezastřešení, 

celkové zanedbávání údržby domova (pravidelné sečení trávy, 

ořezávání ovocných keřů) 

2 

č. 13 - v jaké obci 

bydlíte? 

Město Albrechtice 63 

Holčovice  22 

Heřmanovice 3 

Třemešná 3 

Liptaň 6 

Vysoká 4 

Jindřichov 35 

Janov 6 

Petrovice 9 
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2. Dotazníkové šetření - obce Albrechticko (9 obcí): 

 

Při dotazníkovém šetření byli o spolupráci osloveni starostové z jednotlivých obcí, které 

s Městem Město Albrechtice komunitně plánují.  

Shrnutí nejdůležitějších výstupů dotazníkového šetření u obcí Albrechticka: 

 

Obce vyjádřily aktuálně  podporu  stávajícím cílům střednědobého plánu sociálních služeb 

pro cílovou skupinu senioři a osoby se ZP v tomto pořadí prvních tří: 

 

1. Posílit a rozšířit kapacitu terénních služeb (pečovatelská služba do všech obcí Albrechticka)     

    15 b 

2. Udržet stávající služby Harmonie (12 b) 

3. Zřídit domov pro seniory (11 b)  

 

Obce vyjádřily aktuální potřebnost péče pro 26 osob, z toho 10 terénní péče a 16  pobytové 

péče, přičemž z těchto 16 by 8 potřebovalo dle mínění obcí  péči v domově, pro seniory, 5 

v domově se zvláštním režimem, 2 v domově pro osoby se zdravotním postižením a 1 

v chráněném bydlení. 

V roce 2013 přispěly obce na všechny (tzn. i pro další cílové skupiny) registrované služby 

sociální služby 558.500 Kč. V roce 2014 je očekávaná skutečnost 560.000,- Kč. Vzhledem 

k tomu, že Město Město Albrechtice snížilo svůj příspěvek proti roku 2013 o 29,1%, je 

zřejmé, že ostatní obce naopak svůj příspěvek navýšily nebo zachovaly stejnou výši. 

 

Potřeby obyvatel obcí Albrechticka: 

 

a) počet osob, kteří potřebují pravidelnou péči v terénu a nemají ji 
zajištěnou, z toho 

10 

- v domě s pečovatelskou službou 1 

- ve své domácnosti  9 

b) počet osob, kteří potřebují trvalou péči v pobytovém  zařízení a 
nemají ji zajištěnou, z toho  

16 

       -  v domově pro seniory 8 

       -  v domově se zvláštním režimem (pro osoby s demencí) 5 

   -  v domově pro osoby se zdravotním postižením (mentálním, tělesným,    
      kombinovaným) 

2 

   -  v chráněném bydlení pro mentálně postižené 1 
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Vyjádření podpory cílům SPRSS pro cílovou skupinu ,,Senioři a osoby se ZP“: 

 

Posílit a rozšířit kapacitu terénních služeb (pečovatelská služba do všech obcí 
Albrechticka)    

15 

Udržet stávající služby Harmonie (chráněné bydlení, socioterapeutické dílny)  12 

Zřídit domov pro seniory  11 

Zřídit domov ze zvláštním režimem  3 

Transformovat služby Harmonie (vznik chráněného bydlení)  0 

 
Obce Liptaň a Třemešná tuto otázku nezodpověděly dle nastavených pravidel. 

 

 

Příspěvky obcí na registrované sociální služby v roce 2013 a plánované příspěvky na rok 

2014: 

Obec 
Příspěvek obce na sociální služby 

za rok 2013 

Příspěvek obce na sociální služby    

na rok 2014 

Heřmanovice 30 000 30 000 

Holčovice 54 000 do 50 000 

Janov 0 0 

Jindřichov 187 000 240 000 

Liptaň 0 0 

Město Albrechtice 282 000 200 000 

Petrovice 0 0 

Třemešná 5 500 do 30 000 

Vysoká 0 10 000 
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3. Dotazníkové šetření – praktičtí lékaři Albrechticko (3 lékaři): 

 

Při dotazníkovém šetření byli o spolupráci osloveni praktičtí lékaři v Městě Albrechticích        

a praktický lékař v obci Jindřichov. 

 

Shrnutí nejdůležitějších výstupů dotazníkového šetření u praktických lékařů 

Albrechticka: 

 

Praktičtí lékaři uvedli potřebnost 8 osob v domově pro seniory, 5 osob v domově se zvláštním 

režimem a doporučili vznik bezbariérového bydlení s pečovatelskou službou.  

Onemocnění Počet osob v evidenci 

1. Stařecká, Alzheimerová a ostatní typy demence 33 

z toho potřebnost pobytové sociální služby - domov se zvláštním 

režimem 
5 

2. Snížená soběstačnost z důvodu věku,  nepříznivého zdravotního 

    stavu… 
265 

z toho potřebnost pobytové sociální služby - domov pro seniory 8 
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SWOT ANALÝZA 

 
Znamená analýzu (rozbor) silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení (zkratka SWOT  

pochází z anglického jazyka a jedná se o počáteční písmena těchto slov - Strengths, 

Weaknesses, Opportunities a Threats). Cílem analýzy je definovat silné a slabé stránky 

současného stavu poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit a zároveň 

příležitostí a ohrožení, jaká mohou v budoucnosti nastat. SWOT analýza byla zpracována 

členy pracovní skupiny v rámci jednání. 

 

Výsledná tabulka SWOT analýzy: 

 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

 

• spolupráce obcí a poskytovatelů                                    • kapacita domova pro seniory v M. A. je pouze pro cílo-  

• pokračování procesu komunitního plánování   vou skupinu řeholní sestry a duchovní 

• registrované sociální služby – pečovatelská služba, chráněné • nedostatečná kapacita terénních sociálních služeb 

  bydlení, socioterapeutické dílny, sociální lůžka ve zdravot- • nedostatečná informovanost veřejnosti o komunitním 

  nickém zařízení, domov pro seniory (řeholní sestry a du-   plánování 

  chovní)  

• politická vůle                                  

• zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném zně-                                

  ní  

• dokončení transformace sociálních služeb Harmonie, p. o.                                

Příležitosti (Opportunities) Ohrožení (Threats) 

 

• pokračování ve vytváření optimálního systému sociálních                                   

 

• nedostatečné financování sociálních služeb 

  služeb v daném regionu na základě požadavků zadavatele,                       

 

• udržitelnost finančních zdrojů po ukončení podpory z EU 

  uživatelů a poskytovatele                           

 

• změna zastupitelstev po volbách 

• možnost získání dotací – EU, MPSV, MMR, MSK, obec                  

 

• nedostatečná podpora pobytových služeb pro seniory 

• vznik nových sociálních služeb nebo rozvoj stávajících                 

 

  z EU, státu a kraje 

• vytvoření nových pracovních míst                 

• zachování stávajících pracovních míst             

 

 
Dynamická část SWOT analýzy - SWOT matice: 

Jak pomocí silných stránek využít příležitostí 

díky spolupráci obcí a poskytovatelů pokračujeme na vytváření optimálního systému 

sociálních služeb v daném regionu na základě požadavků zadavatele, uživatelů                         

a poskytovatele 

díky stávajícím sociálním službám může nastat jejich rozvoj, případně vznik nových 

sociálních služeb 
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díky registrovaným sociálním službám se mohou zachovat stávající pracovní místa 

díky realizaci procesu dochází k postupnému vytváření optimálního systému sociálních služeb 

v daném regionu na základě požadavků zadavatele, uživatelů a poskytovatele 

 

Hledání příležitostí k překonání slabých stránek 

vytvořením optimálního systému sociálních služeb v daném regionu na základě požadavků 

zadavatele, uživatelů a poskytovatele zvýšíme dostupnost terénních sociálních služeb 

vznikem nové sociální služby domova pro seniory zajistíme kapacitu v pobytovém zařízení 

nejen pro řeholní sestry a duchovní 

součástí všech sociálních služeb je poskytování základního sociálního poradenství pro seniory 

a zdravotně postižené  

 

Jak pomocí silných stránek překonat vnější ohrožení 

zlepšením vzájemné komunikace poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů se budeme 

snažit o posílení financování sociálních služeb 

 

 

CÍLE ROZPRACOVANÉ DO OPATŘENÍ A AKTIVIT 
 

 

Pracovní skupina Pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o osobu 

blízkou při definování cílů vycházela z analytické části a to ze zpracované SWOT analýzy 

stávající sítě sociálních služeb, dále z dotazníkových šetření pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením a dotazníkového šetření pro obce zjišťující priority a možnosti obcí 

regionu. Skupina definovala 3 střednědobé cíle, které by chtěla zrealizovat v časovém 

horizontu 3 let, 2014 – 2016. 

 

 

Cíl 1 Posílit a rozšířit kapacitu terénních služeb 

Popis cíle 

Z analýz provedených v procesu SPRSS vyplývá potřeba rozšíření 

kapacity terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. Uživatelé chtějí co nejdéle setrvat ve svém přirozeném 

prostředí, využívat pečovatelskou službu a proto je nutné péči 

rozšířit tak, aby byla místně dostupná v dalších obcích Albrechticka, 

kde doposud služba nepůsobí. 

Opatření k naplnění cíle 
1.1 Udržení kapacity pečovatelské služby 

1.2 Rozšíření místní dostupnosti pečovatelské služby 
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Opatření 1.1  Udržení kapacity pečovatelské služby 

Popis opatření 

Je nutné podporovat seniory a osoby se zdravotním postižením 

zavedenými pečovatelskými službami tak, aby mohli zůstat nadále  

ve svém přirozeném prostředí a službu využívat právě tam.  

Aktivita 1.1.1 Zajištění financí pro provoz pečovatelské služby 

Podaktivita 1.1.1.1 Zajištění financí na provoz pečovatelské služby - poskytovatelé 

Předpokládaný termín realizace průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu 

Předpokládané zdroje financování 
1 000 000 Kč na kalendářní rok, jde o celkové náklady                   

na pečovatelskou službu 

Předpokládaní realizátoři poskytovatelé poskytující v současné době pečovatelskou službu 

Předpokládaný postup 

budou zajištěny finanční prostředky - poskytovatelé podají žádost      

o granty a dotace, úhrady uživatelů, příspěvek obce, která službu 

zřizuje 

Předpokládané výstupy 
zajištěné finance, uzavřené smlouvy o finančních příspěvcích          

ve výši 100% plánovaného rozpočtu 

Podaktivita 1.1.1.2 
Finanční spoluúčast obcí - stanovená dle počtu uživatelů z dané 

obce 

Předpokládaný termín realizace každoročně při plánování rozpočtů obcí 

Předpokládané zdroje financování 
jiné prostředky obcí např. symbolický pronájem, poskytnutí 

nebytových prostor a vybavení 

Předpokládaní realizátoři vedení obcí 

Předpokládaný postup zařazení odpovídajících nákladů do rozpočtů obcí na daný rok 

Předpokládané výstupy 

schválené rozpočty obcí (částka na 1 klienta) obsahující příspěvek 

na úhradu pečovatelské služby v souladu s počtem občanů, kteří 

službu využívají 

Aktivita 1.1.2 Poskytování pečovatelské služby 

Předpokládaný termín realizace průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu 

Předpokládané zdroje financování 1 000 000 Kč ročně 

Předpokládaní realizátoři poskytovatel 

Předpokládaný postup poskytování registrované sociální služby 

Předpokládané výstupy nabídka stávající kapacity pečovatelské služby 

 

 

Opatření 1.2 Rozšíření místní dostupnosti pečovatelské služby 

Popis opatření 

Zavedené pečovatelské služby dle poptávky seniorů a osob              

se zdravotním postižením je nutno rozšířit. Jedná se o rozšíření do 

obcí, kde pečovatelská služba doposud nepůsobí. 

Aktivita 1.2.1 Oslovení stávajících poskytovatelů 

Předpokládaný termín realizace 
průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu dle potřeb 

občanů Albrechticka 

Předpokládané zdroje financování náklad poskytovatele a spoluúčast obce 

Předpokládaní realizátoři obce a řídící skupina 

Předpokládaný postup individuální výběr poskytovatele v obcích 

Předpokládané výstupy písemná dohoda mezi zadavateli a poskytovateli 

Aktivita 1.2.2 Zajištění provozu pečovatelské služby 

Předpokládaný termín realizace průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu 

Předpokládané zdroje financování konkrétní částka od poskytovatelů  

Předpokládaní realizátoři poskytovatelé vybraní v rámci individuálního výběru obce 

Předpokládaný postup 

budou zajištěny finanční prostředky - poskytovatelé podají žádost     

o granty a dotace, úhrady uživatelů, příspěvek obce, která službu 

zřizuje, pak poskytování služby v souladu s registrací 

Předpokládané výstupy 
zajištěné finance, uzavřené smlouvy o finančních příspěvcích ve výši 

100% plánovaného rozpočtu 

Podaktivita 1.2.2.1  Zajištění personální odbornosti u nových pracovníků 

Předpokládaný termín realizace 3/2014-12/2016 
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Předpokládané zdroje financování náklad poskytovatele 

Předpokládaní realizátoři poskytovatelé 

Předpokládaný postup 
výběrová řízení na nové pracovníky, vzdělávací plány poskytovatelů 

a individuální vzdělávací plány pracovníků v sociálních službách 

Předpokládané výstupy vyškolení kvalifikovaní pracovníci 

Podaktivita 1.2.2.2 Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatelů 

Předpokládaný termín realizace průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu 

Předpokládané zdroje financování náklad poskytovatelů 

Předpokládaní realizátoři poskytovatelé 

Předpokládaný postup 
dotační a grantová řízení, úhrady uživatelů, návrh rozpočtu 

poskytovatele, který je současně i zadavatelem 

Předpokládané výstupy 

smlouvy o poskytnutí dotace, smlouvy s uživateli, schválení 

rozpočtu zadavatele, který je současně poskytovatelem, darovací 

smlouvy 

Podaktivita 1.2.2.3 
Materiálová spoluúčast jednotlivých obcí - stanovená dle počtu 

uživatelů z dané obce 

Předpokládaný termín realizace každoročně při plánování rozpočtů obcí 

Předpokládané zdroje financování 
materiálové a jiné prostředky obcí např. poskytnutí vybavení, 

pomůcek, nebytových prostor 

Předpokládaní realizátoři vedení obcí 

Předpokládaný postup zařazení nákladů materiálové spoluúčasti do rozpočtů obcí 

Předpokládané výstupy 

schválené rozpočty zadavatelů a obcí, (částka na 1 klienta) 

obsahující příspěvek na úhradu pečovatelské služby v souladu 

s počtem občanů, kteří službu využívají 

materiálová spoluúčast obcí - materiálové příspěvky obcí 

 

 

Cíl 2 Udržet stávající služby Harmonie, příspěvkové organizace 

Popis cíle 

Harmonie, příspěvková organizace poskytuje celoroční pobytové 

služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením (ženy           

a muži) od 18 let a více, kteří vzhledem ke svému postižení 

nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Udržitelnost těchto 

služeb je nezbytná. 

Opatření k naplnění cíle 
2.1 Udržení kapacity služby - chráněné bydlení 

2.2 Udržení kapacity socioterapeutických dílen 

 

Opatření 2.1 Udržení kapacity služby - chráněné bydlení 

Popis opatření 

Jedná se o pobytovou službu pro osoby, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. Cílem této služby je podpora při vedení 

domácnosti včetně hospodaření a připravit tak uživatele                  

na samostatné bydlení. 

Aktivita 2.1.1 Zajištění financí pro provoz chráněného bydlení 

Předpokládaný termín realizace průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu 

Předpokládané zdroje financování 13 997 000 Kč 

Předpokládaní realizátoři zřizovatel 

Předpokládaný postup 
dotační a grantová řízení, úhrady uživatelů, příspěvek zřizovatele, 

který službu zřizuje 

Předpokládané výstupy 
zajištěné finance, uzavřené smlouvy o finančních příspěvcích          

ve výši 100% plánovaného rozpočtu 

Aktivita 2.1.2 Poskytování služby 
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Předpokládaný termín realizace průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu 

Předpokládané zdroje financování 13 997 000 Kč 

Předpokládaní realizátoři zřizovatel 

Předpokládaný postup poskytování registrované sociální služby 

Předpokládané výstupy naplnění smluv klientů 

 

Opatření 2.2 Udržení kapacity socioterapeutických dílen 

Popis opatření 
Cílem této služby je vytváření a rozvoj pracovních návyků, 

dovedností u osob s mentálním a kombinovaným postižením. 

Aktivita 2.2.1 Zajištění financí pro provoz socioterapeutických dílen 

Předpokládaný termín realizace průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu 

Předpokládané zdroje financování 2 486 000 Kč 

Předpokládaní realizátoři zřizovatel 

Předpokládaný postup poskytování registrované sociální služby 

Předpokládané výstupy vznik socioterapeutických dílen 

Aktivita 2.2.2 Poskytování služby socioterapeutická dílna  

Předpokládaný termín realizace průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu 

Předpokládané zdroje financování 2 486 000 Kč 00 Kč 

Předpokládaní realizátoři poskytovatel 

Předpokládaný postup poskytování registrované sociální služby 

Předpokládané výstupy naplnění smluv klientů 

 
 

Cíl 3 Zřídit pobytové zařízení pro seniory 

Popis cíle 

Z analýz procesu SPRSS vyplývá nutnost zřízení pobytového 

zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

potřebují 24 hodinovou péči. Tato služba na území chybí. 

Opatření k naplnění cíle 3.1 Zřízení domova pro seniory 

 

Opatření 3.1 Zřízení domova pro seniory  

Popis opatření 
Na základě analýz je nutné zřízení domova pro seniory, jejichž 

zdravotní stav vyžaduje zvýšenou celodenní péči. 

Aktivita 3.1.1 
Rekonstrukce vybraného objektu a zajištění finančních 

prostředků na základě výsledků nabídkového řízení 

Předpokládaný termín realizace 2014 - 2015 

Předpokládané zdroje financování 5 mil. Kč - náklady na rekonstrukci 

Předpokládaní realizátoři Charita Krnov 

Předpokládaný postup dodavatelsky na základě výběrového řízení 

Předpokládané výstupy zrekonstruovaný objekt 

Aktivita 3.1.2 Registrace služby 

Předpokládaný termín realizace od 01. 01. 2016 

Předpokládané zdroje financování náklad poskytovatele 

Předpokládaní realizátoři Charita Krnov 

Předpokládaný postup písemná forma podání žádosti k registračnímu orgánu 

Předpokládané výstupy rozhodnutí o registraci 

Aktivita 3.1.3 Zajištění finančních prostředků na provoz služby 

Předpokládaný termín realizace 
od 01. 01. 2016 – 01. 07. 2016, do 6 měsíců od registrace musí být 

provoz služby zahájen 

Předpokládané zdroje financování 
vícezdrojové - úhrady klienta, zdravotní pojišťovny, příspěvek        

na péči, dotace MPSV, podíl obcí 
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Předpokládaní realizátoři vedení obcí, poskytovatel 

Předpokládaný postup 

dotační řízení MPSV, zařazení nákladů do rozpočtu obcí (příspěvek 

dle počtu uživatelů  z dané obce), platby klientů na základě 

smlouvy, platby pojišťoven za výkony 

Předpokládané výstupy přiznané dotace, schválené rozpočty 

Aktivita 3.1.4 Pořízení vstupního vybavení 

Předpokládaný termín realizace do 01. 01. 2016 

Předpokládané zdroje financování 
vícezdrojové - vlastní vybavení klientů, náklad poskytovatele            

a případných sponzorů 

Předpokládaní realizátoři Charita Krnov 

Předpokládaný postup vlastní vybavení klientů, grantová řízení nadací, sponzorské dary 

Předpokládané výstupy vybavený objekt 

Aktivita 3.1.5 Personální zajištění služby 

Předpokládaný termín realizace do 01. 01. 2016 

Předpokládané zdroje financování náklad poskytovatele 

Předpokládaní realizátoři Charita Krnov 

Předpokládaný postup výběrová řízení na pracovní pozice 

Předpokládané výstupy uzavřené pracovní smlouvy 

Aktivita 3.1.6 Poskytování služby 

Předpokládaný termín realizace nejpozději do 01. 07. 2016 

Předpokládané zdroje financování 25 000 Kč/klient/měsíc 

Předpokládaní realizátoři Charita Krnov 

Předpokládaný postup 
poskytování služby v souladu se zákonem o sociálních službách             

s registrací 

Předpokládané výstupy 
poskytnutí kvalitní služby - nabízení požadované kapacity služby 

poskytované v souladu se zákonem o sociálních službách s registrací 
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CÍLOVÁ SKUPINA Č. 2 
 

 

RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ, ETNICKÉ SKUPINY, OSOBY                   

BEZ PŘÍSTŘEŠÍ, OSOBY V NOUZI A JINÉ 
 

 

PŘEHLED POSKYTOVATELŮ PODPOŘENÝCH V SPRSS ALBRECHTICKA 
 

 

 

 

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY 
 

 

Kontaktní osoba Organizace 

Bc. Olejková Svatava Slezská diakonie Krnov, Poradna rané péče MATANA 

Bc. Polišenská Andrea 
Slezská diakonie, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Albrechticko 

Blažková Helena Mateřská škola Město Albrechtice 

Čechová Miroslava Občanské sdružení Sebastián 

Havlová Olga obec Jindřichov 

Hazan Zuzana Slezská diakonie, vedoucí pracovní skupiny 

Helienková Jarmila obec Holčovice 

Hudeczová Zdeňka uživatel 

Ing. Hanusová Jitka Město Město Albrechtice 

Ing. Kocián Rostislav obec Třemešná 

Ing. Rousová Hana MěÚ Město Albrechtice 

Kociánová Martina obec Liptaň 

Lišková Stella město Janov 

Mgr. Surovková Katrin Slezská diakonie 

Papajová Veronika Slezská diakonie, sociální asistence pobočka Město Albrechtice  

Zahradníková Věra veřejnost 

Zavadilová Lucie koordinátor komunitního plánování 

Žilová Helena obec Heřmanovice 

 

Organizace Zřizovatel  Sociální služba 

Provozní výdaje 

za rok 2013/ 

jednotlivá služba 

Celkem 

organizace 

Slezská diakonie Slezská diakonie, Český Těšín sociální asistence 1 275 622 Kč 

2 770 201,2 Kč 
    raná péče 1 165 142,20 Kč 

    

nízkoprahové 

zařízení pro děti 

a mládež 329 437 Kč 
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PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

 

Cíl / opatření Název 

Cíl 1 Zajistit sociální služby pro rodiny s dětmi 

Opatření 1.1 
Udržitelnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

v nepříznivé sociální situaci; poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE 

Opatření 1.2 
Udržitelnost služby raná péče pro rodiny s dítětem se specifickými 

potřebami; poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE 

Cíl 2 Zajistit sociální služby pro rizikovou skupinu dětí a mládeže  

Opatření 2.1 
Udržitelnost klubovny registrované jako nízkoprahové zařízení pro děti      

a mládež ve věku 6 - 20 let; ambulantní a terénní forma 

 
 

POPIS CÍLOVÉ SKUPINY A JEJICH POTŘEB 
 

 

Cílovou skupinu tvoří: 

 

rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci (potýkají se s obtížemi při výchově a vzdělávání 

dětí, hospodaření a plánování rodinného rozpočtu, bydlení a vedení domácnosti, komunikaci 

s úřady) 

rodiny s dítětem se specifickými potřebami (zdravotním postižením) 

děti a mládež ohrožená sociálně patologickými jevy 

dospělí lidé ohrožení sociálně patologickými jevy (kriminalita, experiment nebo závislost 

na návykových látkách) 

rodiny a jednotlivci ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení (ztráta 

bydlení, dluhové problémy, dlouhodobě nezaměstnaní, příslušníci etnických menšin, jiné 

obtížné sociální situace) 
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POČET NEZAMĚSTNANÝCH NA ÚZEMÍ ALBRECHTICKA V JEDNOTLIVÝCH LETECH 

 

Název obce 

2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 14. 03. 2014 

počet % počet % počet % počet % počet  % počet  % počet  % počet  
z toho 

ženy 

Heřmanovice 26 12,8 35 15,8 22 8,9 24 10,8 51 24,6 42 20,2 39 18,2 44 21 

Holčovice 83 22,1 83 19,4 39 10,1 48 11,7 52 13 65 17 70 17,3 76 41 

Janov 45 26,8 45 26,2 32 18,4 19 11,3 40 23,2 38 20,2 39 22,6 38 16 

Jindřichov 168 24,6 141 19,3 90 12 97 13,5 140 19,8 165 23,1 157 21,5 175 77 

Liptaň 55 26,6 42 19,3 28 11,6 28 13 41 18,4 45 20,3 49 22,2 46 25 

M. Albrechtice 294 16,1 272 13,8 165 8,5 189 9,6 270 14,2 260 13,4 263 13,4 310 134 

Petrovice 17 27,9 11 18 8 13,1 7 9,8 5 8,2 11 16,4 11 13,1 8 3 

Třemešná 115 24,2 123 24 64 12,2 55 11 84 16,6 99 20 91 17,9 104 41 

Vysoká 45 31,3 41 26,4 19 12,5 22 13,9 39 27,1 37 25,7 29 19,4 33 12 

Albrechticko Ʃ 848 20,5 793 17,8 467 10,2 489 11,1 722 16,7 762 17,5 748 16,8 834 370 

Bruntálsko Ʃ 9 940 18,2 8 615 15,9 5 873 10,7 5 829 11,1  8 273  14,1 9 092 17,9 8 750 16,5 nezj. nezj. 

 

 

Z tabulky je zřejmé, že nejvyšší počet nezaměstnaných na území Albrechticka byl v roce 2003 

a to 848 nezaměstnaných. Nejnižší nezaměstnanost byla zaznamenána v roce 2007 s počtem 

467 nezaměstnaných. V roce 2011 se nezaměstnanost snížila oproti roku 2010 o 14 uchazečů. 

Na území Albrechticka je k 14. 03. 2014 evidováno 834 uchazečů o zaměstnání. 

 

PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ NEZAMĚSTNANÝCH NA ALBRECHTICKU A BRUNTÁLSKU 
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KRIMINALITA - TRESTNÉ ČINY NA ÚZEMÍ ALBRECHTICKA 
 

 

Trestné činy 2011 2012 2013 

Obecná kriminalita 200 183 219 

Hospodářská kriminalita 14 20 20 

Loupeže 8 0 4 

Vloupání do RD, bytů a chat 30 27 34 

Znásilnění 0 2 2 

Vraždy  0 0 1 

Domácí násilí (jen s vykázáním) 0 0 2 

Kriminalita celkem 266 249 275 

Objasněnost (v %) 69,17% 57,03% 60% 
 
Zdroj: OOP ČR Město Albrechtice 

 
 

Nejvyšší počet trestných činů byl spáchán v roce 2013, kdy bylo zaznamenáno 219 trestných 

činů v obecné kriminalitě. Nejméně a to 0 případů bylo spácháno v roce 2011 v trestných 

činech na znásilnění, vraždách a domácím násilí. Dále 0 případů v roce 2012 na loupežích, 

vraždách a domácím násilí. Nejvyšší objasněnost trestných činů byla v roce 2011, kdy bylo 

objasněno 69,17% z celkových 266 případů na trestných činech. 

 

POČTY VYPLACENÝCH DÁVEK POMOCI V HMOTNÉ NOUZI V LETECH 2007 - 2011 
 

 

Vyplacené dávky hmotné 

nouze 
2007 2008 2009 2010 2011 

Příspěvek na živobytí 1 392 1 248 1 610 2 022 2 445 

Doplatek na bydlení  401 405 468 620 691 

Mimořádná okamžitá pomoc 103 59 93 95 113 

Celkem 1 896 1 712 2 171 2 737 3 249 

 

 

Počet vyplacených dávek se v jednotlivých letech zvyšuje. Největší nárůst je evidován v roce 

2011, kdy bylo celkem vyplaceno 3 249 dávek. 
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POČTY NEZAMĚSTNANÝCH PODLE VĚKU A POHLAVÍ 
 

 Věková kategorie 
k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 k 14. 03. 2014 

muži ženy Ʃ   muži ženy Ʃ Ʃ 

do 19 let 15 13 28 16 11 27 13 

20-24 let 47 40 87 48 48 96 104 

25-29 let 35 37 72 39 38 77 84 

30-34let 30 41 71 26 37 63 113 

35-39 let 42 67 109 30 67 97 72 

40-44 let 40 45 85 30 47 77 117 

45-49 let 37 43 80 35 55 90 71 

50-54 let 50 55 105 56 51 107 115 

55-59 let 67 28 95 74 25 99 93 

nad 60 let 30 0 30 15 0 15 52 

Albrechticko celkem 393 369 762 369 379 748 834 

 

 

POČET NEZAMĚSTNANÝCH SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ  

Albrechticko 
k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 k 14. 03. 2014 

muži ženy Ʃ muži ženy Ʃ muži ženy Ʃ 

Změněná pracovní schopnost 64 34 98 63 31 94 46 35 81 

 

 

AGENDA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A RODINY NA ÚZEMÍ ALBRECHTICKA  

V LETECH 2006 – 2013 
 

Případy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výchovné problémy 12 9 11 21 13 23 18 7 

Jednání mající znaky přestupku u dětí do 15 let 1 11 8 10 9 11 8 9 

Čin jinak trestný (do 15 let) 6 11 10 2 1 3 2 0 

Přestupky mladistvých 2 4 4 11 6 11 9 6 

Provinění (trestná činnost mladistvých) 1 6 11 4 5 10 5 12 

Stanovené dohledy 5 3 1 8 8 1 0 3 

Ústavní výchova 0 0 2 4 4 2 1 4 

Rodinné zázemí klientů 
úplná rodina 14 16 20 nezjišť. nezjišť. nezjišť. nezjišť. nezjišť. 

neúplná rodina 6 20 22 nezjišť. nezjišť. nezjišť. nezjišť. nezjišť. 
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GRAF AGENDY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A RODINY 2006 – 2013  
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Ústavní výchova RZK - úplná rodina RZK - neúplná rodina

 
 

 
Graf zřetelně ukazuje, jak se vyvíjely případy v jednotlivých letech. Nejvíce jich bylo 

zaznamenáno ve výchovných problémem v roce 2011 a to 23 případů. Naopak 0 případů bylo 

zaznamenáno v letech 2013 v činech jinak trestných (do 15 let), 0 případů v roce 2012          

ve stanovených dohledech a 0 případů v roce 2006 a 2007 v ústavní výchově. 

 

VÝSTUPY PRACOVNÍ SKUPINY PRO RODINU, DĚTI, MLÁDEŽ, ETNICKÉ SKUPINY, 

OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ, OSOBY V NOUZI A JINÉ 

 

 
Stanovení potřeb – údaje o potřebách uživatelů dané cílové skupiny byly získány 

z dotazníkových šetření pro děti a mládež Albrechticka, které byly vytvořeny členy pracovní 

skupiny. 

 

Dotazníkové šetření pro děti a mládež: 

 

Při dotazníkovém šetření byly o spolupráci osloveny Základní škola a Základní škola 

Hašlerova Město Albrechtice, Základní škola Třemešná, Základní škola Jindřichov a Základní 

škola Holčovice, Střední odborné učiliště, Střední škola a Odborné učiliště v Městě 

Albrechticích. Ze základních škol se celkem vrátilo 673 vyplněných dotazníků, z SOU, OU       

a SŠ 147 vyplněných dotazníků. 
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Výsledky dotazníkového šetření I. stupně základních škol Albrechticka (322 

dotázaných): 

 

1.  děti nejčastěji tráví svůj volný čas doma, venku anebo v zájmovém kroužku  

2.  děti nejčastěji tráví svůj volný čas hraním s kamarády, sledováním TV, sportem 

3.  nejvíce dětí tráví volný čas s kamarády a sourozenci 

4. 235 dětí navštěvuje zájmový kroužek 

5. děti základních škol nejvíce postrádají bazén, kino 

 

Výsledky dotazníkového šetření II. stupně základních škol Albrechticka (351 

dotázaných): 

 

1.  242 dětí navštěvuje zájmový kroužek – převládají sportovní hry, kroužek PC a taneční  

2.  dětem na Albrechticku nejvíce chybí bazén, kino a posilovna 

3.  zkušenosti s kouřením má 200 žáků, alkoholem 155 a drogami 64 dětí, přičemž převládají 

 experimenty s cigaretami a marihuanou 

4. 304 dětí uvedlo, že tráví volný čas s rodiči a to nejčastěji způsobem víkendů, dovolených, 

 sledováním TV a společenskými hrami  

 

Výsledky dotazníkového šetření Odborného učiliště Město Albrechtice (19 dotázaných): 

 

1.  5 studentů navštěvuje zájmový kroužek 

2.  jako zájmový kroužek převládají taneční 

3. ve volném čase se nejvíce věnují svým přátelům 

4.  studentům ve škole chybí nejvíce bazén, kino a kamarádi 

5. s kouřením má zkušenost 13 studentů 

6. s alkoholem má zkušenost 13 studentů 

7. s drogami má zkušenost 5 studentů 

8.  studenti experimentují nejvíce s marihuanou 

9. volný čas s rodiči tráví 14 dotázaných a to nejčastěji aktivitami – povídání o škole               

 a rodině, procházky, společenské hry 
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Výsledky dotazníkového šetření Středního odborného učiliště Město Albrechtice (93 

dotázaných): 

 

1.  17 studentů navštěvuje zájmový kroužek 

2.  jako zájmový činnost převládá sportovní kroužek 

3. ve volném čase se studenti nejvíce věnují svým přátelům, PC a příteli 

4.  studentům ve škole chybí nejvíce bazén, klub a kino 

5. s kouřením má zkušenost 75 studentů 

6. s alkoholem má zkušenost 70 studentů 

7. s drogami má zkušenost 46 studentů 

8.  studenti experimentují nejvíce s marihuanou, pak s lysohlávkou, pervitinem a extází 

9. volný čas s rodiči tráví 60 dotázaných a to nejčastěji aktivitami – povídání, společná práce, 

 výlety a sport 

 

Výsledky dotazníkového šetření Střední školy Město Albrechtice (35 dotázaných): 

 

1.  9 studentů navštěvuje zájmový kroužek 

2.  jako zájmový činnost převládá sportovní kroužek 

3. ve volném čase se studenti nejvíce věnují svým přátelům, PC, rodině, četbě a sportu 

4.  studentům ve škole chybí nejvíce bazén, klub a posilovna 

5. s kouřením má zkušenost 22 studentů 

6. s alkoholem má zkušenost 28 studentů 

7. s drogami má zkušenost 22 studentů 

8.  studenti experimentují nejvíce s marihuanou, cigaretami a alkoholem 

9. volný čas s rodiči tráví 29 dotázaných a to nejčastěji aktivitami – sport, společná zábava 

 a výlety  

 

Výsledky dotazníkových šetření v plném znění naleznete na webové adrese: 

www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani/ 
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PŘESAHOVÁ TÉMATA 

 
Při aktualizace 1. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka byla 

identifikována další témata, která byla označena jako přesahová. Potřeby, jež byly 

identifikovány, jsou uspokojitelné i jinými zdroji pomoci a podpory, než sociálními službami.  

 

Oblast volného času mládeže: 

 

• Byla identifikována potřeba rozšíření nabídky, případně zatraktivnění zájmových 

aktivit pro děti, kluby apod.  

Občanské sdružení Sebastián, obec Třemešná: 

K pravidelným akcím patří klub pro děti a mládež od první do deváté třídy (ve čtvrtek 

 14-18 hod), klubíčko pro rodiče s menšími dětmi (středa 16 - 19 hod.), myslivecký 

kroužek (pondělí 14 - 15 hod.), rukodělné dílny (pletení košíků z pedigu (úterý 16 – 19 

hod.) a paličkování 1x za 14 dní (úterý 16 – 19 hod.). K nepravidelným akcím patří, 

setkávání s řezbářkou, Velikonoční a Vánoční tvoření, smažení vaječiny, víkendové 

pobyty, výlety mládeže do okolí. Centrum volnočasových aktivit využívají 

k příležitostné rekreaci a sportu děti a mládež z jiných obcí a měst 

v Moravskoslezském kraji (víkendové pobyty převážně v jarním a letním období). 

Konají se zde setkání zájmových skupin – skautů, hasičů, animátorů. Prázdninových 

aktivit se účastní i chataři nebo rodinní příslušníci přijíždějící na návštěvu. Všechny 

akce jsou pořádané pro všechny zájemce, nezáleží jestli jsou nebo nejsou věřící. 

 

Oblast prorodinných aktivit: 

 

• Byla identifikována potřeba rozšíření nabídky prorodinných aktivit a aktivit                 

na podporu sociálního začleňování rodiny, a to formou např. mateřských center         

při MŠ nebo klubů pro rodiče s dětmi.  

 

Bytová politika: 

 

• Byla zjištěna potřeba zajištění bydlení v malometrážních bytech zvláštního určení      

pro seniory a osoby v nepříznivé sociální situaci - jednotlivci, maminky s dětmi, 

rodiny (Město Albrechtice 10, Liptaň 6, Jindřichov 15, Holčovice 6, Petrovice 5). 

Potřeba malometrážních bytů i nadále trvá. Malometrážní byty zvláštního určení 

vznikly v roce 2013 v Městě Albrechticích (4 byty zvláštního určení), v obci Liptani 

(6 bytů zvláštního určení) a v obci Holčovice (8 bytů zvláštního určení). Dále se        

na území Města Albrechtic plánuje vznik podporovaných bytů a to v její místní části – 

obci Hynčice (8 bytů s pečovatelskou službou) a v Městě Albrechticích (8 bytů 

s pečovatelskou službou). Rizikem pro využití těchto bytů cílovou skupinou může být 

cena za nájem bytu. Obec Jindřichov v prostorech zámku, v časovém horizontu           
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2 – 5 let plánuje vznik 15 – 20 bytů zvláštního určení pro cílovou skupinu senioři, 

které budou financovány z rozpočtu obce. U těchto bytů tak nehrozí riziko nenaplnění 

danou cílovou skupinou z důvodu vysoké ceny za nájem bytu. 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, JEJICHŽ POTŘEBA JE IDENTIFIKOVANÁ, ALE NENÍ VÝZNAMNÁ 

NATOLIK, ABY BYLA ZAHRNUTA DO PRIORIT. 

 
Zajistit dostupnost služeb pro osoby v krizi -  azylové domy, terénní program pro osoby 

ohrožené drogovou závislostí a experimentem. 
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SWOT ANALÝZA 
 

Znamená analýzu (rozbor) silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení (zkratka SWOT  

pochází z anglického jazyka a jedná se o počáteční písmena těchto slov - Strengths, 

Weaknesses, Opportunities a Threats). Cílem analýzy je definovat silné a slabé stránky 

současného stavu poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit a zároveň 

příležitostí a ohrožení, jaká mohou v budoucnosti nastat. SWOT analýza byla zpracována 

členy pracovní skupiny v rámci jednání. 

 

Výsledná tabulka SWOT analýzy: 

 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

• spolupráce obcí, institucí a dalších resortů (školství, • nedostatečné zapojení občanů do komunitního plánování 

  církev, učiliště), odborné veřejnosti a veřejnosti   • nedostatečná spolupráce školy nezapojené do pracovní 

• schopnost získání financí (OP LZZ, kraj)   skupiny 

• kvalita sociální služby, aktivní zapojení Slezské diakonie  • nedostatečná informovanost odborné veřejnosti 

  do procesu komunitního plánování   a veřejnosti (zastupitelé, učitelé, lékaři, spoluobčané) 

• zapojení sociálních služeb do akcí města   o sociálních službách ústí v nezájem malé podpory  

• vytvořený grantový systém na rozdělení financí   v nespolupráci 

  z městského rozpočtu pro sociální služby, role řídící  

  skupiny při rozdělování grantů  

• zapojení místostarostky MěÚ Město Albrechtice     

  do školského výboru na kraji, členství vedoucí   

  soc. odboru MěÚ Město Albrechtice v pracovní skupině    

  pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem   

Příležitosti (Opportunities) Ohrožení (Threats) 

• příležitost pro uplatnění sociálních služeb (nárůst  • nedostatek financí na provozování sociálních služeb 

  potencionálních uživatelů, zadluženosti, nezaměstnanosti) • odchod mladých lidí z oblasti  

   => příležitost nových pracovních míst   • nedostatek bytů s přiměřeným nájmem 

• závazek obcí ke spolupráci uzavřením partnerských • nepodchycení většiny potřebné klientely (rodiny 

   smluv o spolupráci, vytvoření podmínek MSK      v nepříznivé životní situaci, děti, mládež) => nečekaný 

  (podpora kraje, spolupráce svazků obcí)   nárůst, prohlubování sociálně negativních jevů 

• nové politické uskupení a zájem stávajících • chystané negativní změny legislativy 

• okolní obce disponují volnými prostory  • politické uskupení v některých obcích (nedostatečná 

  a zároveň běží oprava bývalé knihovny v Městě     podpora zastupitelstva) nepochopení zainteresované  

  Albrechticích se zájmem nabídnout je sociálním službám   veřejnosti (zastupitelé, starostové…) 

• možnost zapojení odborné veřejnosti (Policie ČR,  • Slezská diakonie je jediným poskytovatelem 

  lékaři, ÚP, hosté na speciální témata)   pro pracovní skupinu Rodina, děti, mládež… 

• prezentace sociálních služeb v tiskovinách, na webových  

  stránkách obcí   

• využití financí z EU    
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Dynamická část SWOT analýzy - SWOT matice: 

Jak pomocí silných stránek využít příležitostí 

kvalita sociální služby, aktivní zapojení Slezské diakonie do procesu komunitního plánování 

je příležitostí pro uplatnění  sociálních služeb (nárůst potencionálních uživatelů, zadluženosti, 

nezaměstnanosti) => příležitost nových pracovních míst 

 

Hledání příležitostí k překonání slabých stránek 

prezentací sociálních služeb v tiskovinách, na webových stránkách obcí zlepšíme 

nedostatečnou  informovanost odborné veřejnosti a veřejnosti  o sociálních službách 

 

CÍLE ROZPRACOVANÉ DO OPATŘENÍ A AKTIVIT 
 

 

Pracovní skupina Pro rodinu, děti, mládež, etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi 

a jiné při definování cílů vycházela z analytické části a to ze zpracované SWOT analýzy 

stávající sítě sociálních služeb, dále z dotazníkových šetření pro děti a mládež. Skupina 

definovala 2 střednědobé cíle, které by chtěla zrealizovat v časovém horizontu 3 let,           

2014 – 2016. 

 

 

Cíl 1 Zajistit sociální služby pro rodiny s dětmi 

Popis cíle 
Z analýz provedených v procesu SPRSS vyplývá potřeba udržet sociální 

služby pro rodiny s dětmi a zajistit jejich dostupnost na další období. 

Opatření k naplnění cíle 

1.1 Udržitelnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

       v nepříznivé sociální situaci; poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE 

1.2 Udržitelnost služby raná péče pro rodiny s dítětem se specifickými 

       potřebami; poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE  

 

Opatření 1.1  

Udržitelnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

v nepříznivé sociální situaci; poskytovatel SLEZSKÁ 

DIAKONIE 

Popis opatření 

Služba je poskytována terénní formou sociální práce v přirozeném 

prostředí nebo ambulantně. Služba zahrnuje sociální asistenci 

v rodinách, asistenci u předávání nebo kontaktu rodiče s dítětem, 

psychologickou a terapeutickou pomoc rodičům a dětem, začlenění 

sociálně ohrožených rodin do společnosti. 

Aktivita 1.1.1 Zajištění finančních prostředků pro provoz služby 

Předpokládaný termín realizace každoročně - grantové výzvy 

Předpokládané zdroje financování 
946 000 Kč = 80% plánovaných nákladů (roční rozpočet) ; MPSV ČR a 

MSK 88%, obce 7%, 5% další zdroje 

Předpokládaní realizátoři poskytovatel 

Předpokládaný postup poskytovatel podá žádosti na grantové výzvy 
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Předpokládané výstupy 
zajištěné finance - uzavřené smlouvy o finančních příspěvcích ve výši 

100% plánovaného rozpočtu 

Podaktivita 1.1.1.1  Finanční spoluúčast obcí 

Předpokládaný termín realizace každoročně při plánování rozpočtů obcí 

Předpokládané zdroje financování 

7% z ročního rozpočtu služby celkem za všechny obce, příspěvky obcí 

podle počtu uživatelů z jednotlivých obcí, předpoklad M. Albrechtice 

4,2%, Třemešná 1,05%, Holčovice 0,7 %, Jindřichov 1,05% 

Předpokládaní realizátoři vedení obcí 

Předpokládaný postup zařazení nákladu do rozpočtu obcí 

Předpokládané výstupy 

finanční příspěvky obcí ve výši 7% z ročního rozpočtu služby celkem  

za všechny obce nebo jiné formy příspěvku (např. symbolický 

pronájem, prostor pro zázemí služby) 

Aktivita 1.1.2 Poskytování služby 

Předpokládaný termín realizace průběžně 

Předpokládané zdroje financování 
946 000 Kč – 80% plánovaných nákladů (roční rozpočet), MPSV ČR a 

MSK 88%, obce 7%, 5% další zdroje 

Předpokládaní realizátoři poskytovatel 

Předpokládaný postup poskytování registrované sociální služby 

Předpokládané výstupy 
odborně a kvalitně poskytovaná služba na území Albrechticka                  

s kapacitou 20 rodin/rok  

Podaktivita1.1.2.1 Zajištění informovanosti veřejnosti, cílové skupiny 

Předpokládaný termín realizace průběžně 

Předpokládané zdroje financování náklad poskytovatele (obsažen v ročním rozpočtu) 

Předpokládaní realizátoři poskytovatel 

Předpokládaný postup ve spolupráci s obcemi bude zajištěna informovanost o nabídce služby 

Předpokládané výstupy zveřejněná nabídka služby 

 

Opatření 1.2 
Udržitelnost služby raná péče pro rodiny s dítětem se 

specifickými potřebami; poskytovatel SLEZSKÁ DIAKONIE 

Popis opatření 

Raná péče SD je terénní služba pro rodiny pečující o dítě s mentálním, 

pohybovým, příp. kombinovaným postižením nebo s opožděným či 

ohroženým vývojem v raném věku. Služba podporuje a provází rodinu   

v období po narození dítěte s postižením nebo po zjištění rizika            

ve vývoji. Cílem služby je pomoci nalézt rodině takové vnitřní zdroje, 

které jí umožní vychovávat dítě v přirozeném prostředí a v co nejvyšší 

míře zachovat dosavadní způsob života.   

Aktivita 1.2.1 Zajištění finančních prostředků pro provoz služby 

Předpokládaný termín realizace každoročně - grantové výzvy 

Předpokládané zdroje financování 
98 000 Kč (roční rozpočet); MPSV ČR a MSK 80%, obce                     

na Albrechticku 15%, ostatní zdroje 5% 

Předpokládaní realizátoři poskytovatel 

Předpokládaný postup 
poskytovatel podá žádosti na grantové výzvy: MPSV ČR 65%, obce 

15%, 20% další zdroje 

Předpokládané výstupy 
zajištěné finance - uzavřené smlouvy o finančních příspěvcích ve výši 

100% plánovaného rozpočtu 

Podaktivita 1.2.1.1 Finanční spoluúčast obcí  

Předpokládaný termín realizace každoročně při plánování rozpočtů obcí 
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Předpokládané zdroje financování 15% z ročního rozpočtu služby celkem za všechny obce, tj. 14 700 Kč 

Předpokládaní realizátoři vedení obcí 

Předpokládaný postup zařazení nákladu do rozpočtu obcí 

Předpokládané výstupy 
finanční příspěvky obcí ve výši 15% z ročního rozpočtu služby celkem 

za všechny obce 

Aktivita 1.2.2 Poskytování služby 

Předpokládaný termín realizace průběžně 

Předpokládané zdroje financování 98 000 Kč (roční rozpočet) 

Předpokládaní realizátoři poskytovatel 

Předpokládaný postup poskytování registrované sociální služby 

Předpokládané výstupy 
odborně a kvalitně poskytovaná služba na území Albrechticka                  

s kapacitou 3 rodin/1 rok  

Podaktivita 1.2.2.1 Zajištění informovanosti veřejnosti, cílové skupiny 

Předpokládaný termín realizace průběžně 

Předpokládané zdroje financování náklad poskytovatele (obsažen v ročním rozpočtu) 

Předpokládaní realizátoři poskytovatel 

Předpokládaný postup ve spolupráci s obcemi bude zajištěna informovanost o nabídce služby 

Předpokládané výstupy zveřejněná nabídka služby 

 

 

Opatření 2.1 

Udržitelnost klubovny registrované jako nízkoprahové 

zařízení   pro děti a mládež ve věku 6-20 let; ambulantní a 

terénní forma  

Popis opatření 

Nízkoprahové zařízení je určeno pro cílovou skupinu děti a mládež ve 

věku 6 až 20 let. Jedná se o terénní a ambulantní formu služby, jehož 

hlavním posláním je sociální prevence a socializace jedince. Zařízení se 

snaží svými službami naplnit volný čas aktivitami přispívajícími k 

osobnostnímu růstu dítěte a zabránit tak různým formám delikventního 

chování. 

Předpokládaný postup nabídkové řízení 

Aktivita 2.1.1 Zajištění finančních prostředků pro provoz služby 

Předpokládaný termín realizace každoročně - grantové výzvy 

Předpokládané zdroje financování 1 004 000 Kč (roční rozpočet) 

Předpokládaní realizátoři Slezská diakonie 

Předpokládaný postup 
poskytovatel podá žádosti na grantové výzvy: MPSV ČR 70%, obce 

25%, 5% další zdroje 

Předpokládané výstupy 
zajištěné finance - uzavřené smlouvy o finančních příspěvcích ve výši 

100% plánovaného rozpočtu 

Podaktivita 2.1.1.1 Finanční spoluúčast obcí  

Předpokládaný termín realizace každoročně při plánování rozpočtů obcí 

Cíl 2 Zajistit sociální služby pro rizikovou skupinu dětí a mládeže  

Popis cíle 

Z analýz provedených v procesu SPRSS vyplývá potřeba udržet sociální 

služby pro rizikovou skupinu dětí a mládeže, které jsou na území 

Albrechticka poskytovány od 09/2013.  

Opatření k naplnění cíle 

2.1 Udržitelnost klubovny registrované jako nízkoprahové zařízení           

pro děti a mládež ve věku 6-20 let; ambulantní a terénní forma 
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Předpokládané zdroje financování 25 % z rozpočtu, tj. 251 000 Kč 

Předpokládaní realizátoři vedení obcí 

Předpokládaný postup zařazení nákladu do rozpočtu obcí 

Předpokládané výstupy finanční příspěvky všech 9 obcí  

Aktivita 2.1.2 Poskytování služby 

Předpokládaný termín realizace od 9/2013 

Předpokládané zdroje financování 1 004 000 Kč (roční rozpočet) 

Předpokládaní realizátoři Slezská diakonie 

Předpokládaný postup poskytování registrované sociální služby 

Předpokládané výstupy 

ambulantní forma: 
otevírací doba 14-18h, 1x týdně v každé obci, M. Albrechtice 2x týdně 

kapacita: 

M. Albrechtice 20, Holčovice 10, Jindřichov 10, Třemešná 10 

terénní forma: 
40 h/měsíc ve všech obcích 

Podaktivita 2.1.2.1 Zajištění informovanosti veřejnosti, cílové skupiny 

Předpokládaný termín realizace průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu 

Předpokládané zdroje financování náklad KP, poté poskytovatel (obsažen v ročním rozpočtu) 

Předpokládaní realizátoři pracovní skupina, poté poskytovatel 

Předpokládaný postup ve spolupráci s obcemi 

Předpokládané výstupy zveřejněná nabídka služby 
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ŘÍDÍCÍ SKUPINA 

 

SPOLEČNÉ CÍLE A OPATŘENÍ PRO OBĚ CÍLOVÉ SKUPINY 

 
PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODPOŘENÝCH V SPRSS 

ALBRECHTICKA  
 

 

 

Organizace Zřizovatel  Sociální služba 

Help – in, o.p.s. - finanční poradna 

 

 

Sociální služba finanční poradna je v Městě Albrechticích financována v rámci projektu            

z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost společně s finanční poradnou ve Vrbně 

pod Pradědem a v městě Bruntál. 

 

 

SEZNAM ČLENŮ ŘÍDÍCÍ SKUPINY 
   

 

Kontaktní osoba Organizace 

Hazan Zuzana 
Slezská diakonie, vedoucí PS Pro rodinu, děti, mládež, etnické skupiny, 

osoby bez přístřeší, osoby v nouzi a jiné 

Helienková Jarmila zástupce spolupracujících obcí 

Ing. Hanusová Jitka Město Město Albrechtice 

Ing. Rousová Hana MěÚ Město Albrechtice 

Mgr. Fofová Miroslava Harmonie, příspěvková organizace 

Mgr. Hančilová Jana 
Help-in, o.p.s., vedoucí PS Pro Seniory, osoby se zdravotním postižením   

a osoby pečující o osobu blízkou 

Vella Ondřej uživatel 

Zavadilová Lucie koordinátor komunitního plánování 
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PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ  
 

 

Cíl / opatření Název 

Cíl 1 Zlepšit informovanost o nabídce sociálních služeb 

Opatření 1.1 Zajištění informovanosti občanů v rámci jednotlivých obcí 

Cíl 2 Rozvíjet kvalitu sociálních služeb 

Opatření 2.1 Rozvoj kvality stávajících a nově vzniklých sociálních služeb 

Cíl 3 
Udržet odborné sociální poradenství pro občany Albrechticka 

v nepříznivé životní situaci  

Opatření 3.1 Poskytování sociální služby - finanční poradna 

Cíl 4 
Dodržovat systém sledování, hodnocení, zapracování změn 

SPRSS 

Opatření 4.1 Sledování změn - monitoring 

Opatření 4.2 Hodnocení - evaluace 

Opatření 4.3 Aktualizace 

 

 

SWOT ANALÝZA 
 

 

Znamená analýzu (rozbor) silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení (zkratka SWOT  

pochází z anglického jazyka a jedná se o počáteční písmena těchto slov - Strengths, 

Weaknesses, Opportunities a Threats). Cílem analýzy je definovat silné a slabé stránky 

současného stavu poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit a zároveň 

příležitostí a ohrožení, jaká mohou v budoucnosti nastat. SWOT analýza procesu realizace 

plánování sociálních služeb na území Albrechticka byla zpracována členy řídící skupiny          

v rámci jednání. 
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Výsledná tabulka SWOT analýzy: 

 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

• politická podpora vyjádřena usneseními ZO • nedostatečná zpětná vazba od veřejnosti o procesu KP 

  všech spolupracujících obcí v roce 2008 • zapojení uživatelů a veřejnosti 

• kvalita a motivace účastníků ŘS • dlouhodobost procesu (s M. A. plánuje 8 obcí, práce s veřejností, 

• spolupráce s obcemi   četnost jednání zastupitelstev) 

• ochota poskytovatelů zapojit se do procesu • informovanost zastupitelů 

• zpracované a schválené základní dokumenty  

• kabelová televize, zpravodaj  

• zmapované potřeby určených cílových skupin  

• schválení 1. SPRSS Albrechticka  

Příležitosti (Opportunities) Ohrožení (Threats) 

• noví lidé v pracovních skupinách • změna složení zastupitelstev po volbách, informovanost o procesu 

• možnost využití evropských zdrojů   novým zastupitelům 

• podpora kraje • udržitelnost procesu výstupů po skončení projektu  

• příklady dobré praxe (spolupráce s dalšími    (finanční prostředky, spolupráce obcí, zrušení místa koordinátora) 

  plánujícími obcemi) • úsporná legislativní opatření ovlivňující realizaci procesu 

• využívání místních zdrojů (podnikatelé,    (úbytek personálních zdrojů, nemotivovanost) 

  dobrovolníci, školy) • ztráta politické podpory 

  • zajištění financí na další proces KP 

     

 

Dynamická část SWOT analýzy - SWOT matice: 

Jak pomocí silných stránek využít příležitostí 

díky dobré spolupráci s obcemi dochází do procesu kvalitní a noví lidé, kteří aktivně pracují 

v pracovních skupinách 

díky kvalitním a motivovaným účastníkům řídící skupiny můžeme dosáhnout na finance z EU 

prostřednictvím žádosti o dotaci a získávat podporu kraje (účast člena řídící skupiny v procesu 

komunitního plánování kraje) 

na základě kabelové televize a zpravodajů je možné oslovit k podpoře plánování místní zdroje 

(podnikatelé, dobrovolníci, školy) 

zapojením uživatelů a veřejnosti do procesu plánování můžeme natáhnout nové lidi               

do pracovních skupin 

zapojením poskytovatelů do procesu plánování můžeme zkvalitnit sociální služby  
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Jak pomocí silných stránek překonat vnější ohrožení 

kvalitní a motivovaní účastníci procesu komunitního plánování mohou informováním 

politické reprezentace předejít ohrožení při změně zastupitelstev po volbách 

na základě kvalitních a motivovaných účastníků procesu komunitního plánování  můžeme 

posílit politickou podporu a udržet proces po skončení projektu 

 

Hledání příležitostí k překonání slabých stránek 

využitím příkladů dobré praxe můžeme zkrátit proces komunitního plánování 

 

Jak pomocí silných stránek překonat stránky slabé  

díky kabelové televizi a zpravodajům můžeme zlepšit informovanost veřejnosti 

 

SWOT analýza současného stavu zapojování veřejnosti do procesu SPRSS 

Členy pracovních skupin byla vytvořena tato SWOT analýza, kdy z jejich ohodnocení vzešlo 

z každé stránky analýzy (ze silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení) 5 prioritních 

bodů. Výsledná SWOT analýza poté poslouží jako podklad pro vytvoření metodiky 

zapojování veřejnosti, která bude dále využívána v praxi. 

 

CÍLE ROZPRACOVANÉ DO OPATŘENÍ A AKTIVIT 
 

 

Řídící skupina při definování cílů vycházela z analytické části a to ze zpracované SWOT 

analýzy procesu realizace plánování sociálních služeb na území Albrechticka. Řídící skupina 

definovala 4 střednědobé cíle, které by chtěla zrealizovat v časovém horizontu 3 let,           

2014 – 2016. 

 

Cíl 1 Zlepšit informovanost o nabídce sociálních služeb 

Popis cíle 

Z analýzy procesu SPRSS vyplývá potřeba větší informovanosti občanů 

Albrechticka o sociálních službách. Tento cíl se dotýká obou 

pracovních skupin. 

Opatření k naplnění cíle 1.1 Zajištění informovanosti občanů v rámci jednotlivých obcí 

 

Opatření 1.1  Zajištění informovanosti občanů v rámci jednotlivých obcí 

Popis opatření 

Zajistit informovanost občanů Albrechticka o sociálních službách a to 

prostřednictvím médií – kabelové televize, zpravodaje obcí, webových  

stránek, informačních letáků a tabulí, prezentacemi poskytovatelů         

na akcích obcí a Dni sociálních služeb. 
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Aktivita 1.1.1 

Pravidelná aktualizace webové stránky, obecní zpravodaje, 

informační tabule, letáky obsahující informace o poskytovaných 

sociálních službách 

Předpokládaný termín realizace průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu 

Předpokládané zdroje financování náklady obcí 

Předpokládaní realizátoři vedení obcí 

Předpokládaný postup zařazení nákladů do rozpočtů obcí, dodavatelé 

Předpokládané výstupy 
aktualizované webové stránky, distribuované zpravodaje obcí a letáky, 

aktuální informace na vývěskách 

Aktivita 1.1.2 
Využití stávající kabelové televize, případné rozšíření v dalších 

obcích 

Předpokládaný termín realizace průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu 

Předpokládané zdroje financování náklady obcí 

Předpokládaní realizátoři vedení obcí 

Předpokládaný postup zařazení nákladů do rozpočtů obcí, dodavatelé 

Předpokládané výstupy zveřejněné aktuální informace v kabelové televizi 

Aktivita 1.1.3 
Prezentace poskytovatelů na Dnech sociálních služeb, kulturních      

a společenských akcích obcí 

Předpokládaný termín realizace průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu 

Předpokládané zdroje financování náklady obcí a poskytovatelů  

Předpokládaní realizátoři vedení obcí a poskytovatele 

Předpokládaný postup 
oslovení poskytovatelů, zajištění prostor a potřebného zázemí             

pro prezentaci poskytovatelů, realizace akce  

Předpokládané výstupy realizované akce a účast na nich  

Aktivita 1.1.4 Tvorba propagačních materiálů a vlastní prezentace poskytovatelů 

Předpokládaný termín realizace průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu 

Předpokládané zdroje financování náklad poskytovatele 

Předpokládaní realizátoři poskytovatel 

Předpokládaný postup zařazení nákladů do rozpočtů poskytovatelů, dodavatelé 

Předpokládané výstupy 
funkční webové stránky, distribuované letáky, počet realizovaných akcí 

a účast na nich 

 

 

Cíl 2 Rozvíjet kvalitu sociálních služeb 

Popis cíle 

Jedná se o průřezový cíl společný pro obě pracovní skupiny. Kvalitu 

sociálních služeb na území Albrechticka je potřeba rozvíjet a to tak, aby 

odpovídaly standardům kvality. 

Opatření k naplnění cíle 2.1 Rozvoj kvality stávajících a nově vzniklých sociálních služeb 

 

Opatření 2.1  Rozvoj kvality stávajících a nově vzniklých sociálních služeb 

Popis opatření 

Rozvíjet kvalitu stávajících a nově vzniklých sociálních služeb             

na území Albrechticka tak, aby odpovídaly standardům kvality sociální 

služby. 

Aktivita 2.1.1 Rozvoj kvality stávajících služeb  

Předpokládaný termín realizace průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu 
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Předpokládané zdroje financování náklad poskytovatele 

Předpokládaní realizátoři poskytovatel 

Předpokládaný postup 
dodržování standardů kvality služby, vzdělávání pracovníků, realizace 

cvičných auditů kvality apod. 

Předpokládané výstupy vnitřní a vnější audity, už získaná zpětná vazba od uživatelů 

Aktivita 2.1.2 Rozvoj kvality nově vzniklých služeb 

Předpokládaný termín realizace průběžně a to po celou dobu trvání střednědobého plánu 

Předpokládané zdroje financování náklad poskytovatele 

Předpokládaní realizátoři poskytovatel 

Předpokládaný postup dodržování standardů kvality služby 

Předpokládané výstupy vnitřní a vnější audity, už získaná zpětná vazba od uživatelů 

 

 

Cíl 3 
Udržet odborné sociální poradenství pro občany 

Albrechticka v nepříznivé životní situaci  

Popis cíle 

V roce 2013 vznikla na území Albrechticka nová sociální služba 

finanční poradna, která je poskytována na území Albrechticka od 

09/2013 a je potřeba tuto službu i nadále udržet. 

Opatření k naplnění cíle 3.1 Poskytování sociální služby – finanční poradna 

 

Opatření 3.1  Poskytování sociální služby – finanční poradna 

Popis opatření 

Udržení poskytované sociální služby - finanční poradna zaměřené např. 

na finanční poradenství, rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, 

dávkové systémy, bydlení, komerční zneužívání seniorů a jiné.  

Aktivita 3.1.1 Udržení poskytované služby 

Předpokládaný termín realizace po celou dobu procesu SPRSS 

Předpokládané zdroje financování 5 000 Kč, náklad poskytovatele  

Předpokládaní realizátoři Help-in, o.p.s. 

Předpokládaný postup poskytování registrované sociální služby 

Předpokládané výstupy poskytování sociální služby 

  

 

Cíl 4 
Dodržovat systém sledování, hodnocení a zapracování změn 

SPRSS 

Popis cíle 
Tento cíl byl vytvořen v rámci řídící skupiny a jedná se o dodržování   

systému sledování, hodnocení a zapracování změn SPRSS. 

Opatření k naplnění cíle 

4.1 Sledování změn - monitoring 

4.2 Hodnocení - evaluace 

4.3 Aktualizace 

 

Opatření 4.1  Sledování změn - monitoring 

Popis opatření 

Jde o sledování a dohled nad procesem SPRSS, využívání již vytvořené 

a schválené metodiky monitoringu, kontrola plnění opatření a aktivit 

plánu. 

Aktivita 4.1.1 Využívání metodiky monitoringu 

Předpokládaný termín realizace po celou dobu procesu SPRSS 

Předpokládané zdroje financování mzda koordinátora, zázemí pro práci řídící skupiny 
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Předpokládaní realizátoři koordinátor, řídící skupina 

Předpokládaný postup dle metodiky monitoringu  

Předpokládané výstupy zápisy z monitorovacích návštěv 

 

Opatření 4.2  Hodnocení - evaluace  

Popis opatření 
Znamená hodnocení procesu SPRSS, využívání již vytvořené  a 

schválené metodiky evaluace. 

Aktivita 4.2.1 Využívání metodiky evaluace  

Předpokládaný termín realizace po celou dobu procesu SPRSS 

Předpokládané zdroje financování mzda koordinátora, zázemí pro práci řídící skupiny 

Předpokládaní realizátoři koordinátor, řídící skupina 

Předpokládaný postup dle metodiky evaluace 

Předpokládané výstupy využívání již vytvořené a schválené metodiky evaluace 

 

Opatření 4.3 Aktualizace 

Popis opatření 

Zapracování změn včetně vytvoření pravidel finanční spoluúčasti 

jednotlivých obcí v rámci SPRSS, využívání již vytvořené a schválené 

metodiky aktualizace. 

Aktivita 4.3.1 Využívání metodiky aktualizace  

Předpokládaný termín realizace po celou dobu procesu SPRSS 

Předpokládané zdroje financování mzda koordinátora, zázemí pro práci řídící skupiny 

Předpokládaní realizátoři koordinátor, řídící skupina 

Předpokládaný postup dle metodiky aktualizace 

Předpokládané výstupy využívání již vytvořené a schválené metodiky aktualizace 
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„Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.“ 

 
Thomas Alva Edison 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

 

ČSÚ – Český statistický úřad 

DD – domov důchodců 

DPS – dům s pečovatelskou službou 

EU – evropská unie 

KP – komunitní plánování 

Měú – městský úřad 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MSK – Moravskoslezský kraj 

MŠ – mateřská škola 

o. p. s. – obecně prospěšná společnost 

o. s. – občanské sdružení 

OOP ČR – Obvodní oddělení Policie České republiky 

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OU – odborné učiliště 

OZP – osoby se zdravotním postižením 

p. o. – příspěvková organizace 

PnP – příspěvek na péči 

PS – pracovní skupina 

RZK – rodinné zázemí klientů 

ŘS – řídící skupina 

SD – Slezská diakonie 

SOU – střední odborné učiliště 
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SPRSS – střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

SŠ – střední škola 

SWOT – analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení 

ÚP – úřad práce 

ÚSP – ústav sociální péče 

VPP – veřejně prospěšné práce 

ZP – zdravotně postižení 

ZŠ – základní škola 
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY  
 

 

 

KONTAKTY NA SPOLUPRACUJÍCÍ MĚSTA A OBCE 
 

 

Kontaktní osoba Organizace Telefon/email 

Adámek Vlastimil starosta obce Jindřichov 
554 641 744  

starosta@obecjindrichov.cz 

Bc. Boháček Jiří 
vedoucí sociálního odboru MěÚ 

Město Albrechtice 

777 781 198, 554 637 361 

j.bohacek@mesto-albrechtice.cz 

Hrancová Marcela starosta obce Vysoká 
554 625 892  

ouvysoka.starostka@tiscali.cz 

Ing. Hanusová Jitka 
místostarosta Města Město 

Albrechtice 

777 781 901, 554 637 393 

mistostarosta@mesto-albrechtice.cz 

Ing. Kaloč Milan starosta města Janov 
554 625 280 

starosta@mestojanov.cz 

Ing. Kocián Rostislav starosta obce Třemešná 
554 652 571 

starosta@tremesna.cz 

Mgr. Klimošková Blanka starosta obce Liptaň 
554 650 012, 554 625 667  

info@liptan.cz 

Mgr. Šprinz Pavel starosta obce Holčovice 
554 644 108 

starosta@obecholcovice.cz  

Mertová Markéta starosta obce Petrovice 
554 658 150 

starosta@petrovicebr.cz 

Tomalský Jan starosta obce Heřmanovice 
554 612 635 

starosta@hermanovice.cz 

Volek Luděk starosta Města Město Albrechtice 
554 637 390  

starosta@mesto-albrechtice.cz 

Zavadilová Lucie koordinátor komunitního plánování 
554 637 362 

l.zavadilova@mesto-albrechtice.cz 

 

 

KONTAKTY NA POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

 

 
Kontaktní osoba Organizace Telefon/email 

Adámek Vlastimil Obec Jindřichov – pečovatelská služba 
554 641 744 

starosta@obecjindrichov.cz 

Dudová Monika Charita Krnov 
554 611 366 

dudovamona@seznam.cz 

Hazan Zuzana Slezská diakonie 
737 226 687 

z.hazan@sdk.cz 

Ing. Vykopal Ivo ČKCH - Charitní domov Město Albrechtice 
554 652 142 

albrechtice@boromejky.cz 

Mgr. Fofová Miroslava Harmonie, příspěvková organizace 
777 005 771 

reditel@po-harmonie.cz 

Mgr. Hančilová Jana Help-in, o.p.s. 
554 219 210, 733 525 580 

helpinops@atlas.cz 
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                                  JANOV                                           JINDŘICHOV                             PETROVICE 
 


