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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13, konaného dne 25. 9. 2017  

v 18:00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích č.p. 136 

  

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec, 

 ing. Mária Skopalíková, Mgr. Hana Kováčová, p. Robert Sütto  

Omluvení zastupitelé: Ing. Libor Petřík  

 

Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, ing. M. Skopalíková 

Ověřovateli zápisu byli schváleni: p. Josef Kubinec, p. Robert Sütto 

 

 

1. Zastupitelstvo obce schválilo tento program jednání: 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu  

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  

3. Kontrola usnesení z minulého ZO  

4. Projednání a schválení II. střednědobého plánu sociálních služeb Albrechticka 2017 – 2020 a 

příspěvku na mzdu koordinátora  

5. Záměry prodeje a pronájmu pozemků  

6. Prodeje a pronájmy pozemků  

7. Různé  

 

 

2. Zastupitelstvo obce schválilo, aby návrhová komise pracovala ve složení RNDr. Hynek 

Sekanina, ing. Mária Skopalíková, a ověřovateli zápisu byli: p. Josef Kubinec a p. Robert Sutto 

 

 

3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva obce 

(dále i jen ZO) bylo zjištěno, že není nic k projednání pro dnešní ZO. 

 

 

4. Zastupitelstvo obce schválilo: 

a)  

1. Zastupitelstvo obce schvaluje 2. SPRSS Albrechticka na období 2017 - 2020.  

2. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na mzdu koordinátora dle počtu obyvatel SPRSS 

Albrechticka.  

Schválený II. střednědobý plán sociálních služeb Albrechticka 2017 – 2020 je Přílohou č. 1 

usnesení.  

 

b) záměr prodeje p. č. 3385, 165 m2, jako zahrada k domu 

 

c) prodej pozemku panu Romanu Laghiasovi, č. p. 457, 793 74 Heřmanovice, a to část pozemku 

3281/2 trvalý travní porost dle GP, část k prodeji o výměře asi 340m2 je vymezena v příloze č. 5 k 

usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.6.2017, cena činí 56,- Kč/m2 

 

d) ) pronájem pozemku p. Soňi Valečkové, jde o pozemek p. č. 1662/2, 46 m2, zahrada, a to za 

cenu 0,56 Kč/m2 
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e) příspěvek včelařům ve výši 8 tis. Kč. O tento příspěvek včelaři obec písemně požádali. 

 

 

Bližší informace k projednávaným bodům a průběhu celého jednání zastupitelstva jsou uvedeny 

v Zápisu z jednání tohoto zasedání.  

 

 

        

 

.............................................    ................................... 

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 
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ÚVODNÍ SLOVO MÍSTOSTAROSTY 

 

 

 

Vážení a milí občané, 

 

 do rukou se Vám dostává dokument, a to tzv. Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb Albrechticka na období 2017–2020. 

 Sociální služby představují významnou oporu pro občany v nepříznivých situacích, 

kteří si sami nemohou z různých důvodů pomoci, ať již z důvodu stáří, zdravotních 

komplikací a nebo krizové životní situace. 

 Od počátků spolupráce na střednědobém plánování rozvoje sociálních služeb 

Albrechticka se až do dneška daří zajišťovat kvalitu dostupných a efektivních služeb pro 

všechny potřebné občany, nejen seniory, osoby se zdravotním postižením, ale také děti a 

rodiny. Je potřeba si uvědomit, že než začne něco fungovat, stojí to mnoho úsilí a času 

všech dotčených pracovníků sociálních služeb i úřadů spolupracujících obcí. Tito lidé se 

snaží vykonávat práci, která pomáhá potřebným občanům. 

 Zajistit co nejširší a nejkvalitnější síť sociálních služeb je úkol náročný a dlouhodobý, 

který se pomalými krůčky daří naplňovat. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří se na 

přípravě nového Střednědobého plánu podíleli. Bez jejich vytrvalé práce, nadšení a 

schopnosti společně komunikovat, by se tento plán nepodařilo vytvořit. 

  

 

 Přeji vám všem pevné zdraví, hodně optimismu a mnoho krásně prožitých dní. 

 

 

Martin Špalek 

Místostarosta města Město Albrechtice 
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VIZE STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU PRO OBDOBÍ 2017 - 2020 

 

 Síť sociálních služeb Albrechticka odpovídá zjištěným potřebám občanů daném území 

a pružně reaguje na změny těchto potřeb. 

 Služby zařazené v síti mají veřejného zadavatele a jsou poskytovány v souladu 

s požadavky na zajištění kvality, odbornosti a efektivity. Působí aktivně, spolupracují 

s uživateli i zadavateli na řešení nepříznivé sociální situace, předcházejí a brání sociálnímu 

vyloučení občanů, kteří potřebují poradenství, podporu a péči při řešení své situace.  

 

 Základní podmínkou je zapojení všech a to jak zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a v 

neposlední řadě i veřejnosti.  

 

 Komunitní plánování poskytuje jedinečnou platformu pro to, aby tento „veřejný dialog“ 

fungoval, aby navržené cíle odrážely konkrétní potřeby obcí a jejich obyvatel a tyto se dařilo 

prostřednictvím sociálních služeb úspěšně naplňovat.  

 

 

 

OBCE ALBRECHTICKA, PODÍLEJÍCÍ SE NA KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ 

A TVORBĚ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

  

                                           

 

  Město Albrechtice            Holčovice                  Třemešná    Heřmanovice 

 

 

                                     

 

Jindřichov                   Janov                  Petrovice                Vysoká           Liptaň 
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I. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 

 jedná se o metodu, uloženou obcím zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

kterou lze na úrovni obcí a krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním 

specifikům i potřebám jednotlivých občanů, žijících v daném území 

 

 průběžný proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejvhodnějších řešení v oblasti 

sociálních služeb tak, aby: 

 

 

o podpořil sociální začleňování 
 

o předcházel sociálnímu vyloučení 
 

o posiloval sociální soudržnost komunity 

 

 

Charakteristickým znakem KP je důraz kladený: 

 

 na zapojování všech, kterých se sociální problematika týká, tj.:  

 

o zástupců poskytovatelů sociálních služeb 

o uživatelů sociálních služeb  

o veřejnosti  

o zástupců samosprávy (tj. zadavatelů)   

 

 

 na dialog a vyjednávání 

 na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků KP 

 

 

Účastníci komunitního plánování 

Princip komunitního plánování předpokládá zapojení a úzkou spolupráci aktivních 

zainteresovaných občanů, přesněji tří subjektů tvořících tzv. triádu: 

 

o uživatelů sociálních služeb 

o poskytovatelů sociálních služeb  

o zadavatelů sociálních služeb  
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Co je cílem komunitního plánování? 

 

 vytvořit síť sociálních služeb na místní úrovni, která odpovídá zjištěným místním 

potřebám a reaguje na lokální odlišnosti  

 

 zvyšovat dostupnost a kvalitu sociálních služeb v dané lokalitě 

 

 rozšiřovat v případě zjištěné potřeby jejich nabídku 

 

 efektivně investovat finanční prostředky a vynakládat je pouze na ty sociální služby, 

které jsou skutečně potřebné 

 

 sdružovat v mikroregionech, které společně komunitně plánují (jako např. Albrechticko) 

stávající zdroje a zvyšovat efektivitu jejich využití a financování  

 

 za uvedenými účely vypracovat a realizovat střednědobý plán 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. 

 

Dostupná a efektivní síť sociálních služeb, která dokáže předcházet sociálnímu vyloučení 

osob a podporuje jejich začleňování do běžného života ve společnosti (v závislosti na míře 

sociálních problémů a na demografickém vývoji obyvatelstva na daném území), je hlavním 

výsledkem procesu komunitního plánování sociálních služeb.  
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II. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ  NA ALBRECHTICKU 

 

Komunitní plánování bylo na Albrechticku započato v roce 2008, kdy byli poprvé 

osloveni starostové obcí regionu s nabídkou spolupráce na přípravě střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb. Spolupráce byla schválena zastupitelstvy obcí a v roce 2009 byly 

uzavřeny smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zpracování prvního 

střednědobého plánu. Vznikly dvě pracovní skupiny /PS pro rodinu, děti, mládež, etnické 

skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi aj. a PS pro seniory, osoby se zdravotním 

postižením a osoby pečující o osobu blízkou/ a řídící skupina.  

V roce 2010 získalo Město Albrechtice finanční prostředky na tvorbu SPRSS 

z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Díky tomuto dotačnímu projektu bylo 

realizováno školení členů pracovních skupin, společná jednání s krajskými koordinátory KP a 

dalšími osobnostmi, působícími v oblasti sociálních služeb, byla zřízena pracovní pozice  

koordinátora komunitního plánování a především byla díky těmto prostředkům 

zafinancována propagace místních sociálních služeb a procesu komunitního plánování 

směrem k veřejnosti prostřednictvím řady společenských akcí – dny sociálních služeb, dny 

dětí, vánoční jarmarky a další.  

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. Revize grantového systému byla 

provedena v roce 2015 a sociální služby jsou od roku 2016 financovány z rozpočtu Města 

Město Albrechtice na základě "Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Město 

Albrechtice v sociální oblasti" (viz webové stránky města – Občan – Veřejná finanční 

podpora pro rok 2016). Hlavní změnou byla změna grantů na dotace a změna některých lhůt. 

Ostatní obce Albrechticka postupují na základě svých pravidel. Obecně se dá říci, že se 

obce Albrechticka v průběhu několika let seznámily s problematikou financování sociálních 

služeb a snaží se v rámci svých možností poskytnout potřebné finanční zdroje na 

financování sociálních služeb. Kromě finanční podpory se jedná také o podporu formou 

bezplatného užívání prostor a energií, které sociální služby využívají. 
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III. ÚZEMNÍ PŮSOBNOST PLÁNU 

 

 

 

 

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

9ti 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 8 271 obyvatel v průměrném 

věku 40,2 let. 

    Na komunitním plánování rozvoje sociálních služeb se podílí všech 9 obcí regionu.  
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IV. SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ALBRECHTICKA 

 

Počet obyvatel obcí regionu 

 

 

*zdroj: ČSÚ Ostrava 

 

 

Pohyb v počtu obyvatelstva (přírůstek, úbytek) 

 

 
Obec  Narození Zemřelí 

Přírůstek / 
úbytek 

stěhováním 

Přirozený 
přírůstek 
/ úbytek 

Celkový 
přírůstek 
/ úbytek 

2010 

Město 
Albrechtice  

34 39 -4 -5 -9 

Holčovice  4 8 -1 -4 -5 

Heřmanovice  2 7 5 -5 - 

Třemešná  4 9 13 -5 8 

Vysoká  2 5 -3 -3 -6 

Jindřichov  5 18 -20 -13 -33 

Janov  3 2 -6 1 -5 

Petrovice 1 1 7 - 7 

Liptaň  4 2 4 2 6 

2011 

Město 
Albrechtice  

33 45 14 -12 2 

Holčovice  6 6 3 - 3 

Heřmanovice 5 7 -11 -2 -13 

Třemešná 4 13 -7 -9 -16 

Vysoká 4 4 -17 - -17 

Jindřichov 6 15 -42 -9 -51 

Janov 2 2 -10 - -10 

Petrovice 4 2 -1 2 1 

Liptaň 2 5 3 -3 - 

2012 
Město 
Albrechtice 

27 32 28 -5 23 
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Holčovice 5 7 -14 -2 -16 

Heřmanovice 3 5 -8 -2 -10 

Třemešná 7 11 8 -4 4 

Vysoká 3 1 2 2 4 

Jindřichov 10 16 -7 -6 -13 

Janov 1 4 -8 -3 -11 

Petrovice 2 3 2 -1 1 

Liptaň 6 5 -2 1 -1 

2013 

Město 
Albrechtice 

36 44 -50 -8 -58 

Holčovice 4 4 19 - 19 

Heřmanovice 3 4 2 -1 1 

Třemešná 4 11 -13 -7 -20 

Vysoká 2 1 -1 1 - 

Jindřichov 10 14 -19 -4 -23 

Janov 1 4 8 -3 5 

Petrovice 1 1 -3 - -3 

Liptaň 3 5 15 -2 13 

2014 

Město 
Albrechtice 

28 34 -33 -6 -39 

Holčovice 2 6 1 -4 -3 

Heřmanovice 3 6 -8 -3 -11 

Třemešná 6 6 -2 - -2 

Vysoká 5 2 -7 3 -4 

Jindřichov 14 10 -7 4 -3 

Janov 3 4 -1 -1 -2 

Petrovice 1 2 -4 -1 -5 

Liptaň 2 4 -11 -2 -13 

2015 

Město 
Albrechtice 

35 50 3 -15 -12 

Holčovice 8 8 -1 - -1 

Heřmanovice 2 3 -2 -1 -3 

Třemešná 7 13 9 -6 3 

Vysoká 5 4 -7 1 -6 

Jindřichov 9 22 -21 -13 -34 

Janov  2 5 -2 -3 -5 

Petrovice 3 1 3 2 5 

Liptaň 2 5 -10 -3 -13 

 

*zdroj: ČSÚ Ostrava 

 

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.  
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Tabulka mapuje stavy obyvatelstva od roku 2010. Vyjma několika výjimek v některých  

obcích jednoznačně převažuje úbytek obyvatelstva nad přírůstkem, ať již přirozeným – 

počtem živě narozených a nebo přírůstkem stěhováním. Z předcházející dekády 2000 – 

2010 také nadále přetrvává do uplynulého roku 2016 převažující počet zemřelých obyvatel 

nad živě narozenými, což souvisí s kontinuálním úbytkem obyvatelstva v regionu a celkovým 

snižováním porodnosti v ČR.  

Z následující tabulky jasně vyplývá stálý úbytek obyvatelstva v produktivním věku 

/cca 18 – 64 let/ a narůstající počet seniorů /od 65 let výše/ a to v každé z obcí regionu bez 

výjimky.  

 

 

Věková struktura obyvatel Albrechticka 

 

 

*zdroj: ČSÚ Ostrava 
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V. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ ALBRECHTICKA 

 

 

 

 

 

ROLE JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ V PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ: 

 

Zastupitelstvo města: 

- schvaluje ustanovení řídící skupiny 

- schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

 

Rada města: 

- bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

- rozhoduje o jmenování a zániku členství člena v řídící skupině 

 

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 
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Sociální odbor: 

- předkládá výstupy ke schválení Radě města Město Albrechtice a zastupitelstvům měst a  

  obcí 

 

Pracovní skupiny: 

- stanovení cílů a opatření pro jednotlivé cílové skupiny obyvatelstva 

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

- podávání návrhů pro jednání pracovní i řídící skupiny 

- propagace komunitního plánování  

- poskytnutí prostoru pro názor veřejnosti; realizace dotazníkových šetření, analýz aj. 

- přiměřená odpovědnost za realizaci cílů 

- příprava a průběžná aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
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Seznam členů pracovní skupiny pro seniory, osoby ze zdravotním postižením a 
osoby, pečující o osobu blízkou  k 1. 1. 2017 

kontaktní osoba organizace 

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

Mgr. Lucie Škanderová vedoucí pečovatelské služby Help-in o.p.s. 

Mgr. Monika Dudová ředitelka Charity Krnov 

Bc. Daniel Jurčík sociální pracovník, Dům dobré vůle Žáry, Charita Krnov 

Mgr. Daniela Houdková 
vedoucí sociální pracovník, Lůžka sociální péče, SZZ 
Krnov 

Mgr. Lenka Jedelská vedoucí charitního domova, Česká katolická charita 

Helena Petreková koordinátorka chráněného bydlení, Harmonie p.o. 

Šárka Bednaříková zástupce Pečovatelské služby, Obec Jindřichov 

Jarmila Helienková Obec Holčovice 

Helena Žilová Obec Heřmanovice 

Ilona Biličková Obec Petrovice 

Miluše Hessová Obec Petrovice 

Stella Lišková Město Janov 

Šárka Bednaříková Obec Jindřichov 

Marcela Hrancová Obec Vysoká 

Ing. Rostislav Kocián Obec Třemešná 

Vlasta Gavlasová zástupce veřejnosti Město Albrechtice 

Naděžda Nosková zástupce veřejnosti Město Albrechtice 

Martin Špalek místostarosta, Město Město Albrechtice 

Bc. Jiří Boháček Vedoucí odboru sociálního, Město Město Albrechtice 

Mgr. Hana Hlisnikovská 
koordinátor komunitního plánování, Město Město 
Albrechtice 
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Seznam členů pracovní skupiny pro rodinu, děti, mládež, osoby bez přístřeší a 
osoby v nouzi k 1. 1. 2017 

kontaktní osoba organizace 

Mgr. Bc. Lucie Myslikovjanová 
vedoucí střediska Sociální asistence Krnov - Rýmařov,  
Slezská diakonie 

Šárka Richtárová, DiS. sociální pracovník, Sociální asistence, Slezská diakonie 

Bc. Jan Šperl 
koordinátor, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Slezská diakonie 

Mgr. Gabriela Komendová sociální pracovník, Raná péče, Slezská diakonie 

Jiří Loskot Ředitel, Armáda Spásy 

Mgr. Katrin Surovková Sociální pracovnice, Armáda Spásy  

Mgr. Petra Večerková Ředitelka, Eurotopia CZ, o.p.s. 

Jaroslav Večerka 
koordinátor mimoškolního doučování,  
Krnovsko, Albrechticko 

Mgr. Pavel Novák Krystal Help, z.s. 

Mgr. Andrea Černá Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice 

Mgr. Pavlína Kostelníková Základní škola Město Albrechtice 

Helena Blažková Mateřská škola Město Albrechtice 

Mgr. Pavla Hlaváčková Základní a Mateřská škola Třemešná 

Mgr. Alena Grossová Základní a Mateřská škola Jindřichov 

Jarmila Helienková Obec Holčovice 

Helena Žilová Obec Heřmanovice 

Ilona Biličková Obec Petrovice 

Miluše Hessová Obec Petrovice 

Stella Lišková Město Janov 

Šárka Bednaříková Obec Jindřichov 

Marcela Hrancová Obec Vysoká 

Ing. Rostislav Kocián Obec Třemešná 

 
zástupce veřejnosti Město Albrechtice 

Martin Špalek místostarosta, Město Město Albrechtice 

Bc. Jiří Boháček Vedoucí odboru sociálního, Město Město Albrechtice 

Mgr. Hana Hlisnikovská 
koordinátor komunitního plánování, Město Město 
Albrechtice 
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VI. SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH FINANCOVÁNÍ 

 

Součástí základní sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji jsou registrované 

sociální služby (Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV), které:  

 

 mají veřejného zadavatele 

 jsou součástí procesu komunitního plánování na úrovni obce a nebo kraje 

 veřejný zadavatel se podílí na jejich financování ve stanovené výši 

 jsou financovány z veřejných zdrojů prostřednictvím dotačního řízení kraje 

 naplňují definované parametry kvality služeb 

 poskytují podporu, pomoc, péči a poradenství v rozsahu daném definovanými 

činnostmi 

 

Prostřednictvím sociálních služeb je poskytována podpora, péče a pomoc lidem 

v nepříznivé sociální situaci za účelem jejich začlenění do společnosti, v níž žijí a zamezení 

jejich možného sociálního vyloučení v této společnosti.  

Sociální služby jsou poskytovány na základě těchto hlavních zásad: 

 

Dostupnost 

Sociální služby jsou časově, místně i finančně dostupné občanům v nepříznivé 

sociální situaci. Dostupnost vyplývá z plánování místních samospráv, které průběžné 

reflektují rizika a nepříznivé sociální jevy na svém území.  

 

Sociální začlenění 

 Poskytovatelé sociálních služeb a sociální pracovníci důsledně podporují člověka 

v nepříznivé soc.situaci tak, aby měl možnost využít všechny dostupné služby a zdroje na 

příslušném území. Cíleně jej vedou tak, aby využívání sociální služby bylo poslední možností 

při řešení jeho situace a pokud možno nevedlo k závislosti na ní.  

 

Zaměření na člověka 

 Sociální služby se prioritně zaměřují na identifikaci a zajišťování potřeb člověka.  

Rozsah poskytnuté služby odpovídá jeho aktuálním a skutečným potřebám.  

 

Efektivita 

 Sociální služba se orientuje na řešení. Poskytování sociálních služeb musí vést 

k řešení nepříznivé sociální situace člověka.  
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Síť sociálních služeb Albrechticka tvoří služby v níže uvedeném přehledu: 

 

Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a 

osoby, pečující o osobu blízkou: 

 

ORGANIZACE ZŘIZOVATEL/ZAKLADATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

Charitní domov  Česká katolická charita domov pro seniory 

Dům dobré vůle Žáry Charita Česká republika domov se zvláštní režimem 

Harmonie p.o. Moravskoslezský kraj 
chráněné bydlení  

sociálně terapeutická dílna 

Help-in o.p.s. 
 Petr Hovadík 

Ing. Miroslav Geryk 
pečovatelská služba 

Lůžka sociální péče SZZ Krnov pobytová sociální služba ve zdravotnictví 

Pečovatelská služba obce 
Jindřichov 

Obec Jindřichov pečovatelská služba 

 

 

Poskytovatelé sociálních služeb pro rodinu, děti, mládež, osoby bez přístřeší, osoby 

v nouzi a jiné 

 

ORGANIZACE ZŘIZOVATEL/ZAKLADATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

Slezská diakonie 
Slezská církev evangelická 
augsburského vyznání a.v. 

sociální aistence 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

raná péče 

Armáda Spásy 
Armáda Spásy v České republice, 

z.s. 

azylový dům 

noclehárna 

nízkoprahové denní centrum 

Eurotopia CZ, o.p.s. 
Eurotopia o.p.s. 

Ing. Martin Beran 

Asistenční, mediační a terapeutické centrum 

Poradenské středisko 

doučování dětí základních škol 

Krystal Help, z.ú. Krystal Help, z.ú. nízkoprahové kontaktní centrum 

 

 

 Financování sociálních služeb je v České republice založeno na principu 

vícezdrojového financování. Mezi hlavní zdroje patří: 
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 veřejné rozpočty 

 úhrady uživatelů služeb 

 úhrady zdravotních pojišťoven 

 prostředky strukturálních fondů EU 

 fondy, nadace, sbírky 

 

Ze státního rozpočtu plyne významný objem finančních prostředků na provozní a 

osobní náklady sociálních služeb a to na základě každoročního dotačního řízení MPSV. 

Zásadní měrou se podílí dále rozpočty samospráv (krajů a obcí) - tyto přispívají nejen jako 

zřizovatelé na provoz příspěvkových organizací, ale také podporují poskytování sociálních 

služeb nestátními neziskovými organizacemi.  

Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách rozlišuje služby za plnou úhradu, 

částečnou úhradu a bez úhrady. Maximální výše úhrad uživatelů je stanovena vyhláškou 

505/2006 Sb. (legislativním záměrem je chránit uživatele služeb před stanovením 

nepřiměřených cen úhrad s ohledem na jeho nepříznivou situaci). Maximální cena za 

jednotku vykonané práce se ovšem pohybuje na mnohem nižší úrovni, než je skutečná 

celková cena – na pokrytí nákladů na zajištění služby je tedy nutné využívat i další finanční 

zdroje.  

Nedílnou součástí systému financování je příspěvek na péči – dávka, určená  na 

zajištění podpory, pomoci a péče při prokázané potřebnosti a míře nesoběstačnosti 

(příspěvek mohou nárokovat pouze služby zákonem definované jako služby za částečnou či 

plnou úhradu). 

 Některé obce podporují sociální služby i jinak, než přímou finanční dotací. Jedná se o 

tzv. nepeněžní plnění, kdy je poskytovateli služby nabídnut zdarma např. pronájem prostor, 

využití různých prostředků a potřeb k jejich činnosti a jiná podpora. Těchto forem využívá 

Město Albrechtice, Holčovice, Jindřichov a Liptaň. 

 Tabulka níže uvádí přehled příspěvků obcí na sociální služby od r. 2012 do 2016.   
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A. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

A OSOBY, PEČUJÍCÍ O OSOBU BLÍZKOU NA ALBRECHTICKU 

 

ORGANIZACE ZŘIZOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

Charitní domov  Česká katolická charita domov pro seniory 

Dům dobré vůle Žáry Charita Česká republika domov se zvláštní režimem 

Harmonie p.o. Moravskoslezský kraj 
chráněné bydlení  

sociálně terapeutická dílna 

Help-in o.p.s.  -  pečovatelská služba 

Lůžka sociální péče SZZ Krnov pobytová sociální služba ve zdravotnictví 

Pečovatelská služba obce 
Jindřichov 

Obec Jindřichov pečovatelská služba 

  

 

 

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb si pro nadcházející období 2017 – 

2020 klade za hlavní prioritu udržet stávající síť sociálních služeb na Albrechticku 

v odpovídající kvalitě a zajistit dostatečné finanční prostředky pro jejich provoz – a to 

nejen prostřednictvím dotační podpory jako takové, ale také prostřednictvím funkční a 

udržitelné spolupráce poskytovatelů a zadavatelů a finanční spoluúčasti všech obcí 

Albrechticka.  

 Pro cílovou skupinu seniorů, osob se zdravotním postižením a osob, pečujících o 

osobu blízkou byla v minulém období 2012 – 2016 vytvořena stabilní síť dostupných 

terénních a pobytových sociálních služeb. Na území fungují dvě pečovatelské služby – Help-

in o.p.s. a Pečovatelská služba Obce Jindřichov, služba Harmonie p.o. prošla úspěšnou 

transformací svých služeb a spolu s Lůžky sociální péče, Domem dobré vůle Žáry a 

Charitním domovem ČKCH jsou místními nezastupitelnými poskytovateli dlouhodobé 

pobytové péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. Byť se nejedná přímo o sociální 

službu, nelze opomenout význam vybudování několika nových bytových domů pro seniory 

z dotačních prostředků EU, které v mnoha případech přispěly k řešení bytové otázky či 

krizové životní situace.  

 V nadcházejícím období bude nutné věnovat pozornost chybějícím službám, jejichž 

potřebnost je deklarována nejen aktuálně provedeným dotazníkovým šetřením v cílové 

skupině, ale také výstupy jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb (viz příloha „Hodnotící 
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zprávy“) a průběžnými výstupy z jednání pracovní skupiny. Jedná se především o 

pobytovou službu Domov pro seniory/Domov pro osoby se zdravotním postižením, 

Odlehčovací službu a zdravotnickou terénní Ošetřovatelskou službu.  
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I. PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM A OSOBY, PEČUJÍCÍC O OSOBU BLÍZKOU 

 

 Pracovní skupina se v uplynulém období zabývala nejen vytvořením stávající sítě 

služeb, ale také koordinací procesu komunitního plánování, pořádáním akcí, které 

napomohly propagaci KP i sociálních služeb mezi veřejností (Dny sociálních služeb, Dny 

dětí, vánoční jarmarky), evaluací plánu prostřednictvím monitorovacích návštěv u všech 

poskytovatelů sociálních služeb aj.  

 

 

Seznam členů pracovní skupiny k 1. 1. 2017 

kontaktní osoba organizace 

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

Mgr. Lucie Škanderová vedoucí pečovatelské služby Help-in o.p.s. 

Mgr. Monika Dudová ředitelka Charity Krnov 

Bc. Daniel Jurčík sociální pracovník, Dům dobré vůle Žáry, Charita Krnov 

Mgr. Daniela Houdková 
vedoucí sociální pracovník, Lůžka sociální péče, SZZ 
Krnov 

Mgr. Lenka Jedelská vedoucí charitního domova, Česká katolická charita 

Helena Petreková koordinátorka chráněného bydlení, Harmonie p.o. 

Šárka Bednaříková zástupce Pečovatelské služby, Obec Jindřichov 

Jarmila Helienková Obec Holčovice 

Helena Žilová Obec Heřmanovice 

Ilona Biličková Obec Petrovice 

Miluše Hessová Obec Petrovice 

Stella Lišková Město Janov 

Šárka Bednaříková Obec Jidnřichov 

Marcela Hrancová Obec Vysoká 

Ing. Rostislav Kocián Obec Třemešná 

Vlasta Gavlasová zástupce veřejnosti Město Albrechtice 

Naděžda Nosková zástupce veřejnosti Město Albrechtice 

Martin Špalek místostarosta, Město Město Albrechtice 

Bc. Jiří Boháček Vedoucí odboru sociálního, Město Město Albrechtice 

Mgr. Hana Hlisnikovská 
koordinátor komunitního plánování, Město Město 
Albrechtice 
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II. VYHODNOCENÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, 

STANOVENÝCH I. SPRSS NA OBDOBÍ 2012 – 2016 

 

 

Cíl 1.     Posílení a rozšíření kapacity terénních služeb 

Opatření 1.1    Udržení kapacity Pečovatelské služby 

Opatření 1.2    Rozšíření časové a místní dostupnosti pečovatelské služby 

 

 V pečovatelské službě Help-in o.p.s. působí od roku 2016 2 pečovatelky na 1,75 

úvazku. Služba tak plně pokrývá potřeby osob v cílové skupině v obcích Město Albrechtice, 

Holčovice a Heřmanovice. Kapacita služby byla v celém uplynulém období udržena na 

minimálním počtu 40 klientů ročně, v roce 2016 dosáhla nejvyššího počtu za uplynulé období 

– 54 klientů.  

 Místní dostupnost je v současné době plně vyhovující – služba působí v těch obcích, 

které o ni projevily zájem a navázaly prostřednictvím KP spolupráci. 

 Časovou dostupnost by bylo možné ještě více rozšířit v případě, že by služba měla 

k dispozici pro Albrechticko druhé vozidlo.  

 V pečovatelské službě obce Jindřichov působí jedna pečovatelka na 1,0 úvazek, 

služba plně pokrývá potřeby v cílové skupině své obce  

 

Cíl 2.     Udržení stávajících služeb Harmonie p.o. 

Opatření 2.1    Udržení kapacity služby chráněné bydlení 

Opatření 2.2    Udržení kapacity služby sociálně terapeutické dílny 

 

 Cíle a opatření byly splněny. Kapacita služby Chráněné bydlení byla od roku 2012 

navýšena o 18 klientů – v r. 2012 ji využívalo 62 klientů, v současné době je kapacita 80 

klientů. Kapacita služby sociálně terapeutické dílny setrvává od roku 2012 i v současné době 

na počtu 30 klientů. 

 

Cíl 3.     Zajištění pobytové sociální služby pro seniory 

Opatření 3.1    Zřízení domova pro seniory 

 

 Cíl a opatření se nepodařilo z důvodu nedostatečných finančních prostředků realizovat. 

Nadále probíhají jednání s vedením Kongregace sester sv.Karla Boromejského v Praze 

ohledně budoucí spolupráce za předpokladu dostupných finančních prostředků /především 

z evropských a jiných dotačních fondů/.  
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III. ANALÝZA POTŘEB VEŘEJNOSTI 2016 

 

 Dotazníkové šetření mezi veřejností, provedené v průběhu roku 2016, zasáhlo z cílové 

skupiny ve výsledku především seniory (123 ze 140 osob). Osoby se zdravotním postižením 

a pečující osoby byly zastoupeny v menšině.  

 V rámci uvedené cílové skupiny byly rovněž osloveny praktické lékařky, působící ve 

v obvodech všech obcí Albrechticka a byť dotazníky jim určené byly ve srovnání s veřejnými 

stručnější (tj. více zaměřené na konkrétní problémy seniorů a zdravotně postižených osob), 

přinesly také zásadní informace.  

 Celkem se šetření zúčastnilo 140 respondentů ze 7 obcí Albrechticka (do šetření se 

nazapojila Liptaň a Třemešná). Na distribuci a zpracování dotazníků se společně 

s respondenty (především osoby nad 70 let měly s porozuměním některým dotazům potíže) 

podíleli jak zástupci obcí (komunitního plánování), tak obou pečovatelských služeb.  

 

Shrnutí nejvýznamnějších výstupů dotazníkového šetření:  

 

 Polovina respondentů uvedla, že v uplynulých dvou letech došlo ke zhoršení jejich 

zdravotního stavu, více než polovina uvedla, že pokud by se v důsledku této situace o sebe 

nemohla již dále sama postarat, chtěla by co nejdéle setrvat ve vlastním domácím 

prostředí, menší polovina by upřednostnila buďto dům s pečovatelskou službou a nebo 

pobytovou službu domova pro seniory.  

 Dvě třetiny respondentů uvedly, že o dostupných sociálních službách jsou 

informovány dostatečně a nebo orientačně, ale v tomto případě ví, kde získají potřebné 

informace. Nejvýznamnějším zdrojem informací o sociálních službách jsou obecní úřady a 

sociální odbor ORP, obecní zpravodaje a praktičtí a odborní lékaři.  

 Mezi úkony a činnosti, s nimiž potřebují respondenti nejvíce pomoci, patří zajištění 

nákupů, doprava k lékařům, na úřady aj., úklid domácnosti a dovoz stravy.  

 Mezi nejvíce chybějící sociální a podpůrné služby zařadili respondenti domov pro 

seniory, senior taxi, odlehčovací službu a obecně problém (bez)bariérovosti.  
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Následující tabulky uvádějí souhrn otázek a odpovědí v použitém dotazníku 

 

Dotazník zodpovědělo: 

celkem: 140 

z toho počtu žen: 97 

z toho počtu mužů: 43 

 

Jednalo se o respondenty ve věku: 

18-44 let 2 

45-49 let 8 

60-69 let 52 

70-79 let 37 

80 a více let 22 

 

Respondenti uvedli: 

jsem senior 123 

žiji sám 49 

s partnerem(-kou) / s manželem(-kou) 49 

s rodinou / jinými osobami 22 

pečuji o rodinného příslušníka a nebo o osobu blízkou: 7 

mám zdravotní postižení a nebo omezení 16 

 

Bydlím ve: 

vlastním domě 66 

vlastním bytě 4 

nájemním bytě 35 

obecním bytě 25 

 

Hlavním zdrojem mých příjmů je: 

příjem ze zaměstnání x OSVČ 3 

starobní důchod 113 

invalidní důchod 6 

dávky hmotné nouze 1 

dávky st.soc.podpory 4 

 

Jsem příjemcem příspěvku na péči: 12 

Osoba, o níže pečuji, je příjemcem příspěvku na péči: 3 

I.stupně (800 Kč/měsíc) 5 

II. stupně (4 000 Kč/měsíc) 7 

III. stupně (8 000 Kč/měsíc) 2 

IV. Stupně (12 000 Kč/měsíc) 1 

 

Jsem příjemcem příspěvku na mobilitu: 

ano 10 

ne 76 

Osoba, o níže pečuji, je příjemcem příspěvku na mobilitu: 

ano 1 

ne   
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Využíváte některou z dostupných sociálních a zdravotních služeb? 

pečovatelská služba –Help-in o.p.s. 9 

pečovatelská služba –Obec Jindřichov 17 

lůžka sociální péče – SZZ Krnov 1 

Dům dobré vůle Žáry - Charita Krnov   

denní stacionář pro seniory v Krnově - Charita Krnov    

ošetřovatelská služba – Charita Krnov 1 

charitní domov řeholnic – Česká katolická charita  2 

půjčovna kompenzačních pomůcek - Help-in o.p.s. x Charita Krnov 2 

chráněné bydlení – Harmonie p.o.    

jinou:   

nejsem uživatelem žádné ze sociálních služeb 91 

 

Využívá Váš rodinný příslušník / blízká osoba, o níž pečujete, některou z dostupných sociálních služeb? 

pečovatelská služba –Help-in o.p.s. 4 

jak často?    

lůžka sociální péče – SZZ Krnov 1 

Dům dobré vůle Žáry - Charita Krnov   

denní stacionář pro seniory v Krnově - Charita Krnov    

ošetřovatelská služba – Charita Krnov   

charitní domov řeholnic – Česká katolická charita    

půjčovna kompenzačních pomůcek - Help-in o.p.s. x Charita Krnov 1 

chráněné bydlení – Harmonie p.o.  1 

není uživatelem žádné ze sociálních služeb 1 

 

O nabídce sociálních služeb: 

jsem informován(a) dostatečně 63 

nemám dostatek informací, chtěl(a) bych se dovědět víc 4 

jsem informován(a) jen orientačně, ale vím, kde informace v případě potřeby najdu/zjistím 34 

nejsem informován(a) a nevím, kde informace najdu 1 

nejsem informován(a), nyní tyto služby nepotřebuji 30 

 

Nejvhodnějším zdrojem informací o dostupných sociálních službách je pro Vás: 

zpravodaj města 44 

webové stránky města 25 

kabelová televize 21 

zaměstnanci sociálního odboru MÚ / zaměstnanci OÚ 58 

praktičtí x odborní lékaři 31 

informace příbuzných či známých, kteří již některou ze služeb potřebovali/využili 29 

katalog sociálních služeb 6 

letáky sociálních služeb v ordinacích lékařů x na MÚ 10 

vývěsky, informační tabule 21 

akce – den sociálních služeb, dětský den, vánoční jarmark aj. 7 

Pokud jste uvedli, že využíváte Vy a nebo blízká osoba, o níž pečujete, některou z dostupných sociálních 
služeb, uveďte, jak jste s ní spokojeni. 

celkem PS Help-in: 6 

celkem PS Jindřichov: 11 

celkem ČKCH: 2 

prostředí, v němž je služba poskytována  1- 2-
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(např. úroveň vybavení, bezbariérovost, hygienické podmínky aj.) 3x 2x 

kvalita poskytované péče 
1-
6x   

komunikace s personálem služby 
1-
3x 

2-
2x 

kvalita stravy 
1-
3x 

2-
2x 

časová dostupnost služby (je poskytována tak často, jak potřebujete?) 
1-
2x   

místní dostupnost služby (je v dosahu z Vašeho domova?) 
2-
5x   

cena služby 
2-
5x   

řešení připomínek, požadavků, stížností 
1-
2x 

2-
1x 

celková spokojenost: 
1-
3x 

2-
2x 

 

Řešili jste v uplynulých cca 2 letech v rodině a nebo blízkém okolí nějaké události a potíže sociálního 
charakteru?  

zhoršení zdravotního stavu (fyzické, duševní) 63 

závislost na cizí pomoci při běžné péči o svou osobu a domácnost 8 

ztráta životního partnera 17 

ztráta bydlení 1 

potřeba změny bydlení v důsledku zhoršení zdravotního stavu a nebo závažné rodinné/osobní situace 5 

ztráta zaměstnání 1 

finanční potíže, zadlužení, exekuce 8 

agresivita ze strany blízkých osob, fyzická i psychická 1 

závislostní chování (závislost na alkoholu, drogách, automatech…) 3 

 

Lidé se zdravotním postižením mívají v produktivním věku často problém najít adekvátní pracovní uplatnění. 
Jaký typ (nejen) pracovního uplatnění by, podle Vašeho názoru, měl být  nejvíce podporován?                            
(můžete uvést více možností) 

práce na částečný úvazek 35 

práce doma 39 

běžné zaměstnání  7 

chráněné dílny 22 

pracovně právní poradenství 7 

vzdělávací kurzy  6 

rekvalifikace 5 

podpora zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením 25 

 

Vyžaduje Váš současný zdravotní a osobní stav podporu a pomoc jiné osoby? 

ano, denně 13 

ano, několikrát týdně 8 

pouze občas 24 

prozatím ne, ale výhledově budu pomoc potřebovat (přibližně do 2-3 let) 24 

nevyžaduje, zatím jsem zcela soběstačný 57 

Pokud jste uvedli, že potřebujete podporu a pomoc – jakkoli často -, kdo Vám ji v současné době poskytuje? 

rodina, blízcí příbuzní 46 

sousedi, přátelé 13 

pečovatelská služba doma 12 

personál zařízení (domova), kde žiji   
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Uveďte, prosím, s jakými činnostmi a úkony potřebujete v současné době pomoci? 

zajištění nákupů 31 

doprava k lékaři, na úřady, na nákupy aj.  31 

úklid domácnosti 28 

praní a žehlení prádla 11 

dovoz obědů 29 

příprava a podání stravy (nejen obědů) 6 

pomoc s osobní hygienou 7 

jednoduché ošetřovatelské úkony                                                                                                                                                                                             
(aplikace, injekcí, inzulínu, měření tlaku, ošetření a převazy, ran, rehabilitační cvičení, masáže aj.)  4 

pochůzky (vyřízení záležitostí na úřadech aj., vyzvednutí léků, pochůzky ve městě aj.) 10 

doprovod 8 

společnost ve volném čase 11 

 

Máte představu, jak byste řešil(a) svou situaci při náhlém zhoršení zdravotní stavu,  

který by Vám nedovolil se o sebe zcela samostatně postarat? 

chtěl(a) bych žít co možná nejdéle ve vlastním bytě/domě za pomoci rodiny 75 

chtěl(a) bych žít co možná nejdéle ve vlastním bytě/domě za pomoci sociálních služeb  
(např. pečovatelské, ošetřovatelské aj.) 24 

chtěl(a) bych žít nadále s rodinou s využitím např. denního / týdenního stacionáře 1 

chtěl(a) bych žít v bytovém domě s pečovatelskou službou 34 

chtěl(a) bych se přesunout do zařízení pro dlouhodobý pobyt (např. domova pro seniory) 26 

 

Jaká služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením / omezením Vám ve vašem městě / v obci a nebo na 
Albrechticku chybí? 

odlehčovací služba  
(krátkodobá dočasná péče o osobu v době, kdy jí nemůže zajistit rodina ve svém domácím prostředí) 15 

nájemní bezbariérové bydlení s podporou pečovatelské x asistenční služby 8 

celodenní + víkendová terénní pečovatelská služba 4 

denní stacionář (pobyt pouze během denní pracovní doby pečující osoby) 1 

domov pro seniory 42 

senior taxi 35 

poradenské služby, zaměřené na uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce  2 

 (vzdělávání, rekvalifikace, orientace na trhu práce, komunikace se zaměstnavateli, úřady aj.)   

služby dobrovolníků (osobní asistence, společné trávení volného času, doprovázení…) 8 

terénní hospicová péče 4 

 (zdravotní (paliativní), sociální a duchovní péče o nevyléčitelně nemocné v jejich domácím prostředí)   

hospic (zařízení pro nevyléčitelně nemocné, poskytující zdravotní, sociální a duchovní péči) 9 

bezbariérovost 17 

 

Jak nejčastěji trávíte volný čas? (vyberte maximálně 5 možností): 

sleduji televizi 108 

čtu knihy, časopisy 82 

jezdím na výlety 29 

jezdím do kina, divadla 4 

pracuji na zahradě 66 

věnuji se ručním pracím, kutilství 29 

věnuji se turistice, sportu 14 

starám se o vnoučata 17 

chodím do klubu seniorů 12 

 



 

 

29 

 

Jaké příležitosti a možnosti pro trávení svého volného času ve městě postrádáte?  

více společenských akcí (plesy, taneční večery, zábavy) 23 

kino, výstavy, koncerty 9 

kavárna, cukrárna, čajovna a nebo jiné místo pro vzájemné setkávání 54 

veřejně přístupný internet 5 

odpočinkové zóny mimo městský park 19 

cyklostezky, turistické trasy 8 

posílení dopravy za uvedenými možnostmi mimo město 37 

 

Plné znění dotazníků pro jednotlivé cílové skupiny a souhrnné výsledky dotazníkových šetření v plném znění naleznete na 

webové adrese: www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani/strednedoby-plan-socialnich-sluzeb-tzv-komunitni-plan/ 

 

 

Následující tabulky uvádějí souhrn otázek a odpovědí v dotazníku, určeném praktickým 

lékařkám Albrechticka: 

 

Přibližný počet osob s diagnózou demence při Alzheimerově chorobě: 
15 

Z toho počet osob, vyžadující v současné a nebo blízké době využití pobytové sociální služby, tj. 
domov se zvláštním režimem: 2 

 

Přibližný počet osob s diagnózou demence při Parkinsonově chorobě: 
6 

Z toho počet osob, vyžadující v současné a nebo blízké době využití pobytové sociální služby, tj. 
domov se zvláštním režimem: 1 

 

Přibližný počet osob s diagnózou demence v důsledku abúzu alkoholu: 
30 

Z toho počet osob, vyžadující v současné a nebo blízké době využití pobytové sociální služby, tj. 
domov se zvláštním režimem: 

4 

 

Přibližný počet osob s psychiatrickou diagnózou jiného, než výše uvedeného závažného duševního 
onemocnění: 

7 

Z toho počet osob, vyžadující v současné a nebo blízké době využití pobytové sociální služby, tj. 
domov se zvláštním režimem: 

5 

 

Přibližný počet osob, jejichž soběstačnost z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu je 
antolik snížena, že jejich současná situace vyžaduje pravidlenou pomoc jiné osoby: 

35 

Z toho počet osob, vyžadující v současné a nebo blízké době využití pobytové sociální služby, tj. 
domov pro seniory / dmov se zvláštním režimem: 7 

 

http://www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani/strednedoby-plan-socialnich-sluzeb-tzv-komunitni-plan/
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IV. STATISTICKÉ ÚDAJE 2012 – 2016 

 

 

 

 

*zdroj: ČSÚ Ostrava 

 

  

Přehled vyplacených dávek - Příspěvek na péči - Albrechticko 

2014 2015 2016 ** 

I. II.  III. IV. I. II.  III. IV. I. II.  III. IV. 

Heřmanovice   52  21  39  11  49  25  28  16  62  42  11  24 

Holčovice  85  72  31  23  72  102  36  22  92  100  34  24 

Janov  34  56  11  0  36  70  15  4  44  53  38  4 

Jindřichov  194  95  141  82  196  91  145  93  201  88  161  72 

Liptaň  96  24  11  0  106  55  16  0  85  66  23  11 

Město 
Albrechtice 

 611  583  368  228  609  680  345  313  589  674  393  322 

Petrovice  11  0  0  5  12  5  0  1  8  7  0  13 

Třemešná  28  78  72  33  30  74  84  37  63  78  71  59 

Vysoká  22  34  7  22  26  43  9  35  43  36  0  19 

CELKEM 1 133  963  680  404 1 136 1 145  678  521 1 187 1 144  731  548 

 

 

*   zdroj: ÚP Bruntál 

**  údaje platné k 31.8.2016 
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Přehled vyplacených dávek –  
Příspěvek na mobilitu - Albrechticko 

  2014 2015 2016 ** 

Heřmanovice  134  129  147 

Holčovice  177  161  164 

Janov  89  102  116 

Jindřichov  294  303  325 

Liptaň  102  131  155 

Město Albrechtice  685  721  678 

Petrovice  11  17  24 

Třemešná  243  220  202 

Vysoká  40  56  52 

CELKEM 1 775 1 840 1 863 

 

*zdroj: ÚP Bruntál 

**  údaje platné k 31.8.2016 

 

 

muži ženy S muži ženy S muži ženy S

47 12 59 40 19 59 36 19 55

2016

Albrechticko

Počet žadatelů  - OZP - o zprostředkování zaměstnání na ÚP 

2014 2015

 

 

*zdroj: ÚP Bruntál 

**  údaje platné k 31.8.2016 
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V. CÍLE A OPATŘENÍ PRO POSKYTOVATELE A ZDAVATELE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM A OSOBY, PEČUJÍCÍ O OSOBU BLÍZKOU NA OBDOBÍ 2017 - 

2020  

 

 

 Z výstupů jednání pracovní skupiny pro seniory, OZP a osoby, pečující o osobu blízkou 

v předcházejícím období 2012 – 2016 a z dotazníkového šetření, provedeného v roce 2016 

jednoznačně vyplynuly dva hlavní cíle: 

 

1. Udržitelnost a rozvoj stávající sítě služeb pro cílovou skupinu 

 

ORGANIZACE ZŘIZOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

Charitní domov  Česká katolická charita domov pro seniory 

Dům dobré vůle Žáry Charita Česká republika domov se zvláštní režimem 

Harmonie p.o. Moravskoslezský kraj 
chráněné bydlení  

sociálně terapeutická dílna 

Help-in o.p.s.  -  pečovatelská služba 

Lůžka sociální péče SZZ Krnov pobytová sociální služba ve zdravotnictví 

Pečovatelská služba 
obce Jindřichov 

Obec Jindřichov pečovatelská služba 

 

 

2. Podpora vzniku nových služeb, reagujících na nárůst a změny potřeb cílové 

skupiny 

 

ORGANIZACE ZŘIZOVATEL NOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

Charitní domov  Česká katolická charita 
domov pro seniory                                  

domov pro osoby se zdravotním postižením 

  

odlehčovací služba 

KOMERČNÍ SLUŽBY aj. 

doprava seniorů 

bariéry 
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Podpora a péče o občany v uvedené cílové skupině se bude i v následujícím období dále 

zaměřovat na následující priority: 

 

   Zajištění plnohodnotného života seniorů a osob se zdravotním postižením ve 

stávajícím domácím prostředí po maximální dobu /dokud to dovoluje jejich 

zdravotní stav/. 

 

   Maximální oddálení využití pobytové služby – vytvoření podmínek pro setrvání 

v domácím prostředí i při změně zdravotního stavu.  

 

   Pobytová služba poskytuje zázemí a odbornou péči až v případě, kdy je to 

nevyhnutelné a nezbytné.  
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CÍL 1.    

UDRŽITELNOST A ROZVOJ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU 

SENIOŘI, OZP A OSOBY, PEČUJÍCÍ O OSOBU BLÍZKOU 

 

 

Pečovatelská služba Help-in: 

opatření: 

   zajištění finančních prostředků pro provoz služby  

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r. 2020 

- granty, dotace, úhrady uživatelů 

- v odpovědnosti poskytovatele služby a zadavatele 

 

   finanční spoluúčast obcí 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r. 2020 

- dotace, příspěvky z rozpočtu zadavatelů 

- v odpovědnosti vedení obcí a pracovního týmu komunitního plánování 

/zařazení odpovídajících nákladů do rozpočtů obcí na daný rok/ 

 

   zajištění informovanosti cílové skupiny a veřejnosti obecně 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r. 2020 

- dle Metodiky informování a zapojování veřejnosti do procesu SPRSS 

- náklady poskytovatele, rozpočty zadavatelů 

- v odpovědnosti vedení obcí, pracovního týmu komunitního plánování, 

pracovníků poskytovatele a praktického lékaře místního obvodu 

 

   rozšíření místní dostupnosti služby  

- v případě zájmu obcí, v nichž není pečovatelská služba dosud poskytována 

(pouze za podmínky rozšíření registrace MSK) 

- případná realizace vyplyne z relevantních výstupů komunitního plánování 

v období 2017 – 2020 
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Pečovatelská služba Obec Jindřichov: 

Opatření: 

 

 zajištění finančních prostředků pro provoz služby 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r. 2020 

- rozpočet samosprávy, úhrady uživatelů 

- v odpovědnosti poskytovatele služby 

 

 zajištění informovanosti cílové skupiny a veřejnosti obecně 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r. 2020 

- dle Metodiky informování a zapojování veřejnosti do procesu SPRSS 

- náklady poskytovatele služby 

- v odpovědnosti zadavatele – člena týmu KP, pracovníka služby a praktického 

lékaře místního obvodu 

 

   rozšíření místní dostupnosti služby  

- v případě zájmu obcí, v nichž není pečovatelská služba dosud poskytována 

(pouze za podmínky rozšíření registrace MSK) 

- případná realizace vyplyne z relevantních výstupů komunitního plánování 

v období 2017 – 2020 

 

 

Dům dobré vůle Žáry, Domov se zvláštním režimem, Charita Krnov: 

Opatření: 

 

   zajištění finančních prostředků pro provoz služby  

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- granty, dotace 

- v odpovědnosti poskytovatele služby 

 

   finanční spoluúčast obcí při využití pobytové služby jejich občany 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- dotace, příspěvky z rozpočtu zadavatelů 

- v odpovědnosti vedení obcí a pracovního týmu komunitního plánování 

/zařazení odpovídajících nákladů do rozpočtů obcí na daný rok/ 
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 zajištění informovanosti cílové skupiny a veřejnosti obecně 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r. 2020 

- dle Metodiky informování a zapojování veřejnosti do procesu SPRSS 

- náklady poskytovatele, rozpočty zadavatelů 

- v odpovědnosti zadavatele – člena týmu KP, pracovníků služby a praktického 

lékaře místního obvodu 

 

 

ČKCH Charitní domov Město Albrechtice: 

 spolupráce při případném zřízení nové pobytové služby 

 

   finanční spoluúčast obce Město Albechtice 

- v případě žádosti poskytovatele služby  

(služba doposud o dotace z rozpočtu obce nežádala) 

 

 

Lůžka sociální péče, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov: 

Opatření:  

   zajištění finančních prostředků pro provoz služby  

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r. 2020 

- granty, dotace, úhrady uživatelů 

- v odpovědnosti poskytovatele služby 

 

   finanční spoluúčast obcí 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r. 2020 

- dotace, příspěvky z rozpočtu zadavatelů 

- v odpovědnosti vedení obcí a pracovního týmu komunitního plánování 

/zařazení odpovídajících nákladů do rozpočtů obcí na daný rok/ 

 

 zajištění informovanosti cílové skupiny a veřejnosti obecně 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- dle Metodiky informování a zapojování veřejnosti do procesu SPRSS 

- náklady poskytovatele, rozpočty zadavatelů 

- v odpovědnosti zadavatele – člena týmu KP, pracovníků služby a praktického 

lékaře místního obvodu 
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Harmonie p.o.: 

 zajištění finančních prostředků pro provoz služby 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r. 2020 

- rozpočet zřizovatele, granty, dotace, rozpočet samosprávy, úhrady uživatelů 

- v odpovědnosti poskytovatele služby a týmu komunitního plánování 

 

 zajištění informovanosti cílové skupiny a veřejnosti obecně 

- náklady poskytovatele služby 

- v odpovědnosti pracovníků poskytovatele, člena týmu KP 
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CÍL II.  

PODPORA VZNIKU NOVÝCH SLUŽEB, REAGUJÍCÍCH NA NÁRŮST A ZMĚNY 

POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY SENIORŮ, OZP A OSOB, PEČUJÍCÍCH O OSOBU 

BLÍZKOU 

 

ORGANIZACE ZŘIZOVATEL NOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

Charitní domov  Česká katolická charita 
domov pro seniory                                  

domov pro osoby se zdravotním postižením 

  

odlehčovací služba 

KOMERČNÍ SLUŽBY aj. 

doprava seniorů 

bariéry 

 

 

 Z výstupů jednání pracovní skupiny pro seniory, OZP a osoby, pečující o osobu blízkou 

v předcházejícím období 2012 – 2016 a zejména pak z dotazníkového šetření, provedeného 

v roce 2016, vyplynula potřebnost některých sociálních a jiných služeb, které: 

 

 jsou mimo náš region a obtížně dostupné; 

 některé z nich dlouhodobě nemají volnou kapacitu, jak v rámci regionu, tak kraje; 

 nejsou v našem regionu a jeho okolí dostupné vůbec;  

 

 První dva aspekty se vztahují především na potřebnost pobytové sociální služby 

domova pro seniory. V šetření mezi veřejností se pro ni vyslovilo téměř 30% respondentů. 

Jednání o realizaci této služby bylo vedeno s Českou katolickou charitou a Kongregací 

milosrdných sester sv. Karla Boromejského již v období 2012 – 2014. Organizace provozuje 

ve Městě Albrechticích Charitní domov pro řeholnice a duchovní, jehož kapacita je 

dlouhodobě snížena. V uvedeném období se ovšem nepodařilo získat dostačující finanční 

prostředky a realizace byla proto odložena. Nejen na základě prokázané místní potřebnosti, 

ale také vzhledem ke stále narůstajícímu věku obyvatelstva regionu, budou tato jednání i 

v nadcházejícím období pokračovat. 

 Zástupci obcí, zapojení do pracovní skupiny KP a téměř 25% respondentů dále vnímají 

jako chybějící odlehčovací službu pro osoby, pečující o osobu blízkou a osoby v této péči. 

V předcházejícím období bylo zváženo zřízení této služby v rámci Domova se zvláštním 

režimem Dům dobré vůle Žáry, ale vzhledem k tomu, že by DZR byl nucen snížit stávající 
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kapacitu, bylo od plánu upuštěno. Je možné vyjednávat o službě ve spojení s plánovaným 

domovem pro seniory, SZZ Krnov a nebo jiným poskytovatelem.  

 Z dotazníkového šetření velmi výrazně vyplynuly dva problémy, s nimiž se senioři a 

zdravotně postižené osoby v regionu potýkají a tím je doprava a bariérovost. Dostupnost 

veřejné dopravy na Albrechticku odráží její současný stav v celém okresu Bruntál. Jak 

autobusová, tak železniční doprava za posledních 10 let doznala značných změn, bohužel 

především ve smyslu ekonomických úspor a následného úbytku spojů. Problémem je také 

počet nízkopodlažních vozů vlaků i autobusových linek.  

 Byť je doprava jedním z úkonů, které poskytuje pečovatelská služba, není možné s ní 

uzavřít smlouvu pouze za tímto jediným účelem. Vzhledem k výši a závažnosti poptávky 

mezi cílovou skupinou obyvatel je nutné, aby vedení obcí v budoucnu zvážilo, zda ji nevyřeší 

zřízením komerčním služby - hrazené dopravy, např. formou senior taxi apod. 

 Velkou pozornost si zaslouží také problém bariérovosti v jednotlivých obcích. Mnoho 

míst je pro řadu seniorů a osob se zdravotním postižením i v dnešní době velmi obtížně 

dostupných, např. budovy úřadů, ordinace některých lékařů aj. Stále nemáme bezbarierové 

úpravy komunikací, především běžných chodníků, v mnoha místech chybí přechody pro 

chodce, signalizace pro zpomalení dopravy či chodníky samotné. Je velmi nutné zohlednit 

tyto skutečnosti v souvislosti se stavebními úpravami, rekonstrukcemi či jinými změnami, 

plánovaných v obcích regionu. 
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B. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI, MLÁDEŽ, OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ A 

OSOBY V NOUZI 

 

ORGANIZACE ZŘIZOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

Slezská diakonie 
Krnov 

Slezská církev evangelická 
augsburského vyznání a.v. 

sociálně aktivizační služba 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

raná péče 

Armáda Spásy 
Armáda Spásy v České republice, 

z.s. 

azylový dům 

noclehárna 

nízkoprahové denní centrum 

Eurotopia CZ, o.p.s. 
Eurotopia o.p.s. 

Ing. Martin Beran 

Asistenční, mediační a terapeutické centrum 

Poradenské středisko 

doučování dětí základních škol 

Krystal Help, z.ú. Mgr. Martina Nováková, DiS. nízkoprahové kontaktní centrum 

 

 

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb si pro nadcházející období 2017 – 

2020 klade za hlavní prioritu udržet stávající síť sociálních služeb na Albrechticku 

v odpovídající kvalitě a zajistit dostatečné finanční prostředky pro jejich provoz – a to 

nejen prostřednictvím dotační podpory jako takové, ale také prostřednictvím funkční a 

udržitelné spolupráce poskytovatelů a zadavatelů a finanční spoluúčasti všech obcí 

Albrechticka.  

 Pro cílovou skupinu rodina, děti, mládež, osoby bez přístřeší a osoby v nouzi byla 

v minulém období 2012 – 2016 vytvořena stabilní síť dostupných sociálních služeb, 

zaměřených především na práci s rodinou v krizové situaci, práci s dětmi a mládeží a na 

práci s osobami v krizové situaci, zapříčiněné především nezaměstnaností, zadlužením, 

ztrátou bydlení, nízkým příjem.  

 Nejdéle působící službou na území regionu je Slezská diakonie, zajišťující asistenci 

a poradenství rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, zaměřené na zlepšení sociálních 

a rodičovských kompetencí, celkové životní situace (hospodaření s penězi, bydlení, 

prevence zadlužení), zlepšení školního prospěchu dětí a případné hrozící odebrání dítěte 

z rodiny do náhradní výchovy. Službu doplňuje a souběžně s ní funguje Nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež, zaměřené na smysluplné trávení volného času dětí a 

volnočasové aktivity, prevenci sociálního selhávání, motivaci ke školní přípravě a vzdělávání, 

prevenci sociálně patologických jevů (kriminalita, užívání drog, šikana a kyberšikana aj.).  

 V roce 2014 se ke komunitnímu plánování a týmu pracovní skupiny připojila Armáda 

Spásy, provozující v Krnově azylový dům, noclehárnu a nízkoprahové denní centrum. 
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Uvedené služby byly dlouhodobě využívány občany Albrechticka, především z důvodu 

nejbližší dostupnosti a ojedinělosti služby. Služba nabízí pomoc a podporu občanům, 

nacházejícím se v krizové situaci, spojené se ztrátou bydlení, sociálních kompetencí, nízkým 

příjmem apod. Těmto osobám poskytuje bydlení, stravu, hygienické zázemí, doprovod na 

úřady, k lékařům, zprostředkovává sociální poradenství, optimálně vedoucí k nalezení 

trvalejšího bydlení, zaměstnání, lékařské péče a celkové stabilizaci jejich životní situace.  

 V témže roce se zúčastnil pracovní skupiny také zástupce krnovské organizace 

Krystal Help, zaměřující se na práci s uživateli návykových látek a prevenci drogových 

závislostí a informoval o narůstajícím počtu uživatelů služby na Albrechticku. Vzhledem 

k tomu, že jejich podíl na celkovém počtu klientů služby již přesahuje 15%, požádal Krystal 

Help v roce 2015 poprvé o dotace na provoz služby z rozpočtu Města Albrechtic a spolu s  

Armádou Spásy byl zařazen do sítě služeb pro nadcházející období platnosti II. SPRSS. 

 V roce 2015 se na základě dohody na společném setkání zástupců základních škol 

Albrechticka a krnovského Orgánu sociálně právní ochrany připojily ke komunitnímu 

plánování a pracovní skupině také zástupkyně základních škol,  především výchovné 

poradkyně a metodičky prevence. Zastoupení škol ve skupině citelně chybělo od počátku 

působení pracovní skupiny. Ve spojitosti s výše uvedeným jednáním OSPOD a škol byla 

navázána spolupráce s další službou, jelikož uvedení zástupci upozornili na velkou potřebu 

mimoškolního doučování dětí a potřebu zvýšené podpory a motivace nejen dětí, ale  i rodičů 

ke školní přípravě a vzdělávání. Mimoškolní doučování začala od roku 2016 realizovat 

Eurotopia CZ Krnov ve Městě Albrechticích, Třemešné a Jindřichově. 
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I. PRACOVNÍ SKUPINA PRO RODINU, DĚTI, MLÁDEŽ, OSOBY BEZ 

PŘÍSTŘEŠÍ A OSOBY V NOUZI 

 

 Pracovní skupina se v uplynulém období zabývala nejen vytvořením stávající sítě 

služeb, ale také koordinací procesu komunitního plánování, pořádáním akcí, které 

napomohly propagaci KP i sociálních služeb mezi veřejností (Dny sociálních služeb, Dny 

dětí, vánoční jarmarky), evaluací plánu prostřednictvím monitorovacích návštěv u všech 

poskytovatelů sociálních služeb aj.  

 

 

Seznam členů pracovní skupiny k 1. 1. 2017 

kontaktní osoba organizace 

Mgr. Bc. Lucie Myslikovjanová 
vedoucí střediska Sociální asistence Krnov - Rýmařov,  
Slezská diakonie 

Šárka Richtárová, DiS. sociální pracovník, Sociální asistence, Slezská diakonie 

Bc. Jan Šperl 
koordinátor, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Slezská diakonie 

Mgr. Gabriela Komendová sociální pracovník, Raná péče, Slezská diakonie 

Jiří Loskot ředitel, Armáda Spásy 

Mgr. Katrin Surovková sociální pracovnice, Armáda Spásy  

Mgr. Petra Večerková ředitelka, Eurotopia CZ, o.p.s. 

Jaroslav Večerka 
koordinátor mimoškolního doučování,  
Krnovsko, Albrechticko 

Mgr. Pavel Novák Krystal Help, z.s. 

Mgr. Andrea Černá Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice 

Mgr. Pavlína Kostelníková Základní škola Město Albrechtice 

Helena Blažková Mateřská škola Město Albrechtice 

Mgr. Pavla Hlaváčková Základní a Mateřská škola Třemešná 

Mgr. Alena Grossová Základní a Mateřská škola Jindřichov 

Jarmila Helienková Obec Holčovice 

Helena Žilová Obec Heřmanovice 

Ilona Biličková Obec Petrovice 

Miluše Hessová Obec Petrovice 

Stella Lišková Město Janov 

Šárka Bednaříková Obec Jindřichov 
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Marcela Hrancová Obec Vysoká 

Ing. Rostislav Kocián Obec Třemešná 

 
zástupce veřejnosti Město Albrechtice 

Martin Špalek místostarosta, Město Město Albrechtice 

Bc. Jiří Boháček Vedoucí odboru sociálního, Město Město Albrechtice 

Mgr. Hana Hlisnikovská 
koordinátor komunitního plánování, Město Město 
Albrechtice 
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II. VYHODNOCENÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, 

STANOVENÝCH I. SPRSS NA OBDOBÍ 2012 – 2016 

 

 

Cíl 1.     Zajištění sociálních služeb pro rodiny s dětmi 

Opatření 1.1    Udržitelnost Sociálně aktivizační služby Slezské diakonie pro  

    rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci 

Opatření 1.2    Udržitelnost služby Raná péče Slezské diakonie pro rodiny  

    s dětmi se specifickými potřebami 

 

 Cíle a opatření byly splněny. V období platnosti I. SPRSS se podařilo udržet působení 

obou uvedených služeb na území Albrechticka. Služby Sociální asistence využilo 

každoročně 15 – 24 rodin (2012 - 16, 2013 - 22, 2014 - 24, 2015 - 19, 2016 – 15). Služba 

působí terénně, místní i časová dostupnost je plně vyhovující.  

 Služby Raná péče využilo za uplynulé období celkem 5 rodin.  

 

 

Cíl 2.     Zajištění sociální služby pro rizikovou skupinu dětí a mládeže 

Opatření 2.1    Udržitelnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku  

    6 – 20 let (ambulantní a terénní forma) 

 

 Cíle a opatření byly splněny. V období 2012 – 2016 využilo služeb nízkoprahového 

klubu 201 dětí, z toho největší počet ve Městě Albrechticích (90), Holčovicích (30) a 

Jindřichově (27). Službě se podařilo působit ve všech obcích regionu, vyjma Petrovic, což 

bylo velkým přínosem.  
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III. ANALÝZA POTŘEB VEŘEJNOSTI ALBRECHTICKA 2016 

 

 Dotazníkové šetření v cílové skupině bylo v roce 2016 provedeno na jedné střední a 

čtyřech základních školách regionu – ve Městě Albrechticích (ZŠ a SŠZS), Třemešné, 

Jindřichově a Holčovicích. Zaměřilo se především na děti a mládež ve věku 9 – 20 let (na 

SŠZS byli někteří respondenti i starší) a na rodiny s dětmi. Šetření proběhlo v úzké 

spolupráci s vedením a učiteli škol, kteří měli velký podíl na vysoké návratnosti dotazníků a 

zapojila se také Slezská diakonie a některé s ní spolupracující rodiny.   

 

Shrnutí nejvýznamnějších výstupů dotazníkového šetření:  

 

 Šetření se zúčastnilo 321 dětí ze základních škol, 60 ze Střední školy zemědělství a 

služeb a 142 respondentů ze skupiny „rodiny s dětmi“.  

 75% respondentů z řad rodičů („rodiny s dětmi“) uvedlo, že jsou zaměstnaní, pouze 7% 

zvažuje odchod z místa bydliště kvůli práci a nebo bydlení (6%). Na otázku, zda řešili 

v minulých 2 letech nějaký závažný problém v rodině, uvedlo téměř 30% „péči o osobu 

blízkou“, 17% zadlužení a nebo exekuci a 15% špatný prospěch dětí ve škole. Jako 

hlavní zdroj informací o možnostech volnočasových aktivit, zájmových kroužcích, o kulturním 

a nebo sportovním vyžití, a stejně tak o službách (nejen sociálních), na které je možné se 

obrátit při řešení problémů, uvedla více než třetina respondentů základní a nebo mateřskou 

školu v obci a po té rodinu a přátele.  

 Jako chybějící sociální a jiné dílčí služby pro rodiny s dětmi uvedli respondenti 

pracovní poradenství při hledání zaměstnání (17%), vzdělávání a rekvalifikaci, pomoc 

rodinám v krizové situaci (13%), s ohroženým vývojem dětí a bydlení pro občany 

s nízkým příjmem a nebo v tísnivé situaci (15%). Nejen děti, ale i respondenti z řad rodičů 

shodně uváděli, že v místě, kde žijí, jim nejvíce chybí kino, kavárna a nebo cukrárna, 

víceúčelové sportovní hřiště, park a nebo jiná místa pro pohyb a odpočinek. Děti 

nejčastěji uvedly kino, fitness, skate park/U-rampy a klub a nebo diskotéku. 

 Dotazník pro děti a mládež (celkem 321 respondentů) se zaměřil také na výskyt 

sociálně patologických jevů, s nimiž se děti setkávají ve škole, v rodině nebo jinde. I přes 

mnohem závažnější možnosti v celkovém výčtu, z něhož vybíraly, na základních školách 

nejčastěji uvedly problémy spojené se zesměšňováním, ubližováním, nadávkami 

(negativní vztahy mezi spolužáky) (54%), závislost na hře na počítači (34%) a 

obtěžování přes facebook a internet (28%). 22% dále uvedlo občasné popíjení alkoholu 

a sebepoškozování.  

 V dotazníkovém šetření na Střední škole zemědělství a služeb uvedli respondenti 

nejčastěji užívání marihuany, občasné popíjení alkoholu a poruchu příjmu potravy. 
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Všechny tyto jevy označilo pouhých pět respondentů z celkových 60, což vypovídá o tom, že 

dotazníková forma je pro mapování některých témat zcela nedostačující a nevhodná a to 

nejen pro tuto vyšší věkovou kategorii . Problematiku by bylo vhodné zmapovat profesionální 

formou se zapojením odborníků.  

 V příštím období je nutné spolupracovat se školami na posílení primární prevence, na 

níž není kladen dostatečný důraz, především z důvodu chybějících zdrojů financování. 

V současné době je možné zajistit programy primární prevence prostřednictvím řady 

lokálních neziskových organizací, jejichž práce s dětmi je systematická (průběžně po dobu 

celého školního roku, nikoli formou jednorázových besed) a financování je školám více 

nakloněno.  
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Následující tabulky uvádějí souhrn otázek a odpovědí v použitém dotazníku, nejdůležitější 

informace jsou výrazně označeny. (původní znění dotazníku je v plném rozsahu uvedeno 

v přílohách II. SPRSS) 

 

I. Dotazníkové šetření – Rodiny s dětmi 

 

1.   Uveďte, prosím, stručné informace o sobě: 

celkem 142 

žena 117 

muž 25 

 

Bydlím v: 

bytě 60 

rodinném domě 76 

 

Hlavním zdrojem mých příjmů je: 

příjem ze zaměstnání x OSVČ 106 

částečný / plný invalidní důchod   

dávky hmotné nouze 14 

dávky st.sociální podpory 16 

 

2.   Jak hodnotíte život Vaší rodiny v obci, kde bydlíte? Označte maximálně 2 
možnosti: 

jsem spokojen(á), neuvažuji o změně 53 

jsem spokojen(á), ale uvažuji o změně kvůli práci 10 

jsem spokojen(á), ale uvažuji o změně kvůli bydlení 9 

jsem částečně spokojen(á), mnoho věcí bych změnil(a) 57 

jsem hodně nespokojen(á) 7 

jsem nespokojen(á) a aktuálně plánuji svůj budoucí život jinde 11 

 

3.   Jaké volnočasové aktivity a služby v současné době využíváte pro sebe a Vaše 
děti? 

sport x sportovní oddíl;  jaký?  32 

kroužky pro děti a mládež (v rámci školy, tělovýchovné jednoty, spolků ve městě 
aj.) 64 

základní uměleckou školu 24 

nemáme žádné vyhraněné zájmy ani koníčky 40 

nemáme dostatečné finanční prostředky 17 

občanská, rodinná a nebo finanční poradna v Krnově   

poradna rané péče Slezské diakonie   

sociální poradenství na MÚ / OÚ   

rodinná asistence Slezské diakonie 2 

nízkoprahový klub Slezské diakonie 2 

mimoškolní doučování dětí Eurotopia o.p.s. 3 

pedagogicko - psychologická poradna Krnov 2 

denní stacionář x speciální školy Slezské diakonie Krnov   

K-centrum („protidrogové“ poradenství) Krnov   

jiné:    
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4.   Pokud jste označili některou ze služeb, kde / od koho jste se o nich dozvěděl(a)? 

od rodiny, přátel, sousedů 27 

na městském/ obecním úřadě 8 

z letáku / vývěsky 2 

v MŠ / ZŠ 47 

na webových stránkách 5 

na kabelové televizi 3 

od lékaře   

v obecním zpravodaji 4 

 

5.   Potřeboval(a) jste v uplynulých dvou letech pomoci s nějakým závažným 
problémem v rodině? 

ano 26 

ne 101 

 

6.   Pokud ano, můžete uvést, čeho se týkal? 

výchovných problémů s dětmi 3 

výrazně špatného prospěchu ve škole     5 

bydlení 3 

práce   

závislosti na alkoholu a nebo drogách       

zadlužení, exekuce 6 

péče o zdravotně postižené dítě 4 

péče o seniora a nebo blízkou osobu s postižením / onemocněním 10 

kriminality 1 

domácího násilí   

rozvod, rozchod 2 

 

7.   Kde jste našel(-la) pomoc s řešením problému? 

výchovných problémů s dětmi   

výrazně špatného prospěchu ve škole     1 

bydlení   

práce   

závislosti na alkoholu a nebo drogách       

zadlužení, exekuce   

péče o zdravotně postižené dítě   

péče o seniora a nebo blízkou osobu s postižením / onemocněním 2 

kriminality   

domácího násilí   

rozvod, rozchod   

nehledal(a) jsem pomoc, neřeším to   

poradil(-la) jsem si sama 15 

nenašel(-la) jsem adekvátní pomoc 2 
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8.   Jaké sociální a jiné služby pro rodiny s dětmi Vám v obci chybí a měly by smysl?  

občanská a právní poradna           25 

finanční poradna  16 

manželská poradna, rodinné poradenství, terapeutická péče     7 

pracovní poradenství při hledání zaměstnání, vzdělávání, rekvalifikace     38 

pomoc rodinám v krizové situaci, s ohroženým vývojem dětí             30 

  (rozvod, finanční problémy, ztráta zaměstnání, příprava dětí do školy, vedení domácnosti….)   

bydlení pro občany, kteří mají nízký příjem a nebo se nacházejí v krizové životní situaci 35 

K-centrum, poradenství a pomoc dětem a osobám se závislostí na návykových látkách 8 

jesle a nebo klub (mateřské centrum) pro děti do 3 let        20 

hlídání dětí, doprovod na volnočasové aktivity 27 

veřejný charitní šatník 9 

„pouliční lednice“ (způsob sdílení a distribuce nadbytečných a nebo „prošlých“ potravin pro potřebné) 14 

 

9.   Jaké volnočasové aktivity nebo možnosti pro rodiče a děti Vám v obci chybí?  

kroužky a aktivity pro děti do 3 let 13 

jazykové kurzy / kroužky 31 

divadelní kroužek 15 

junácký, skautský oddíl 18 

keramika pro děti i rodiče 15 

cvičení pro ženy 19 

společenský tanec 21 

skate park / U-rampy 19 

víceúčelové sportovní hřiště 32 

kino 62 

klub, diskotéka 21 

kavárna x čajovna 34 

park, více veřejné zeleně 33 

jiné odpočinkové zóny, více laviček aj. 30 

jiné:   

 

Plné znění dotazníků pro jednotlivé cílové skupiny a souhrnné výsledky dotazníkových šetření v plném znění naleznete na 

webové adrese: www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani/strednedoby-plan-socialnich-sluzeb-tzv-komunitni-plan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani/strednedoby-plan-socialnich-sluzeb-tzv-komunitni-plan/
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II. Dotazníkové šetření – Základní školy /M. Albrechtice, Třemešná, jidnřichov, Holčovice/ 

 

Uveď, prosím, stručné informace o sobě: 

celkem: 321 

dívka: 66 

chlapec: 158 

    

Bydlíš v: 

bytě 116 

rodinném domě 203 

    

Doma žiješ: 

s oběma rodiči 202 

jen s mámou 60 

jen s tátou 10 

s mámou a nevlastním tátou 25 

s nevlastní mámou a tátou 13 

s prarodiči 9 

ve střídavé péči rodičů   

 

2.   S kým nejčastěji trávíš svůj volný čas?  Uveď, prosím, nejvíce 3 možnosti. 

s kamarády ze školy 215 

s kamarády ze sousedství, kde bydlím 118 

se svou holkou / se svým klukem 35 

s partou 76 

s rodiči, sourozenci 185 

sám 113 

 

3.   Jakým mimoškolním koníčkům / aktivitám se nejčastěji věnuješ? 

chodím do kroužku 185 

jakého?   

sportuji 161 

chodím jen tak ven 203 

hraju hry na počítači 112 

koukám na televizi 118 

mám povinnosti doma, pomáhám, uklízím, nakupuji apod 142 

jsem na facebooku, brouzdám na internetu 96 

čtu knížky a nebo časopisy 55 

jsem v družině a pak jen doma 22 
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4.   Kolik hodin denně věnuješ: 

domácí přípravě do školy:   

1 hodinu 241 

2 hodiny 68 

více než 2 hodiny 9 

pobytu venku   

1 hodinu 36 

2 hodiny 97 

více než 2 hodiny  191 

konkrétnímu koníčku   

1 hodinu 107 

2 hodiny 111 

více než 2 hodiny  47 

počítači   

1 hodinu 138 

2 hodiny 82 

více než 2 hodiny 37 

sledování televize   

1 hodinu 153 

2 hodiny 106 

více než 2 hodiny 36 

 

5.   Odkud a nebo od koho se dovídáš, jakým kroužkům, sportu, nebo jiným aktivitám se můžeš 
věnovat?  

od rodičů 174 

ve škole od učitelů 144 

od kamarádů 194 

na plakátu / z letáku ve škole, družině…. 70 

na internetu 99 

 

6.   Pokud navštěvuješ nějaký kroužek – ve škole, v ZUŠ (v „hudebce“), ve sportovním oddíle, jinde 

 – proč sis ho vybral(a) a chodíš do něj ? 

chtěl jsem sám(sama) 104 

chodí tam kamarád(ka)/kamarádi 68 

baví mně to, nenudím se tam 135 

dojíždím a trávím tam čas před odjezdem domů 6 

nechodím do žádného kroužku 77 

 

8.   Čemu by ses rád(a) věnoval(a), kdyby to bylo možné? Co Ti tady v obci chybí? 

divadelní kroužek 50 

keramika 26 

turistický oddíl 32 

aerobic 36 

skate park/U-rampy 86 

klub, diskotéka 77 

junácký/skautský oddíl 27 

společenský tanec 37 

cyklistika 85 

fitness 113 

víceúčelové sportovní hřiště 63 

kino 193 
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9.   Pokud bys někdy potřeboval(a) poradit s problémem, který tě trápí, na koho by ses obrátil(a)? 

na rodiče 245 

sourozence 45 

kamaráda nebo spolužáka 96 

učitele 49 

babičku, dědu 49 

výchovného poradce a nebo metodika prevence 10 

podíval bych se do knížky, časopisu 12 

našel bych si nějaké informace na internetu 16 

zavolal bych do organizace, která takový problém řeší 14 

 

10.  Setkal(a) ses někdy s některým z níže uvedených problémů?  

obtěžování přes facebook a internet 41 

užívání drog 6 

užívání marihuany 18 

závislost na alkoholu 16 

občasné popíjení alkoholu 32 

zesměšňování 77 

vydírání 18 

sebepoškozování 30 

sexuální obtěžování 12 

domácí násilí 8 

závislost na hře na automatech 10 

závislost na hře na počítači 49 

porucha příjmu potravy 11 

 

11.   Týkají se některé z těchto věcí přímo Tebe? Máš s nimi zkušenost? 

ve škole mně někdo zesměšňuje, nadává mi, nebo ubližuje 12 

někdo mně obtěžuje / obtěžoval na facebooku nebo internetu 6 

nechodím pravidelně do školy 6 

kouřím cigarety 11 

kouřím marihuanu 1 

mám zkušenost s „tvrdou“ drogou   

chodím s kamarády často do hospody, baru 6 

mně a nebo kamarádům někdo opakovaně drogy nabízí 5 

jsem více než 3 hodiny denně na počítači 37 

hraju pravidelně na automatech   

 

12. Pokud jsi řešila některý z uvedených problémů, svěřil ses někomu a nebo požádal někoho o radu a 
pomoc? 

ano 95 

koho?   

ne 136 

 

13.   Povídáš si někdy o takových a jiných problémech, které tě trápí, doma s rodiči? 

ano 148 

ne 137 
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14.   Pokud jsi odpověděl(a) „ne“, proč to tak je?  (označ max. 2 možnosti) 

neporadili by mi 10 

nemají čas  24 

stydím se s nimi o tom mluvit 63 

nerozumí tomu 37 

raději to řeším s jiným člověkem 38 

nechci s nimi takové věci řešit 20 

 

15.   Označ, prosím, o kterých z těchto témat jste mluvili s učiteli ve škole? 

pití alkoholu, kouření cigaret, užívání drog 190 

obtěžování přes facebook a internet  147 

rasismus, xenofobie 100 

šikana  207 

sebepoškozování 101 

kriminalita, vandalismus 113 

sexuální obtěžování 111 

onemocnění HIV/AIDS a jiné nemoci, přenosné krevní cestou 142 

porucha příjmu potravy 79 

domácí násilí 71 

 

16.   Víš o možnosti navštěvovat Nízkoprahový klub, který provozuje Slezská diakonie? 

ano 157 

ne 156 

 

17.   Pokud ano, odkud a nebo od koho jsi se o něm dověděl(a)? 

od rodičů 31 

od učitele 17 

z internetu 2 

od kamaráda 75 

z plakátu/letáku ve škole, v družině 21 

 

18.   Chodíš tam rád(a), baví tě to tam? 

ano 25 

proč?  "mám tam kamarády, povídáme si tam, hraju si tam, chodíme ven, jsou tam fajn   

 pracovníci, je tam zábava, sranda…" 

ne 121 

proč?  "neznám to tam, nevím, kde to je, nemám čas - mám jiné kroužky, nejsou tam lidi,   

 se kterými si rozumím, je tam nuda, je to daleko, !nevím, jestli tam zase můžu chodit,    

chodil jsem loni, už nechodím...! 

 

 

Plné znění dotazníků pro jednotlivé cílové skupiny a souhrnné výsledky dotazníkových šetření v plném znění naleznete na 

webové adrese: www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani/strednedoby-plan-socialnich-sluzeb-tzv-komunitni-plan/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani/strednedoby-plan-socialnich-sluzeb-tzv-komunitni-plan/


 

 

54 

 

III. Dotazníkové šetření – Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice 

 

1.  Uveď, prosím, stručné informace o sobě: 

celkem 60 

dívka  26 

chlapec 34 

z celkového počtu: 32 respondentů z M.Albrechtic;  10 z Krnova;  18 z obcí Albrechticka   

16 - 19 let:  44 

20 - 25 let:  16 

    

Bydlíš v: 

bytě 34 

rodinném domě 21 

    

Doma žiješ: 

s oběma rodiči 33 

jen s mámou 12 

jen s tátou 4 

s mámou a nevlastním tátou 2 

s nevlastní mámou a tátou 1 

s prarodiči 5 

ve střídavé péči   

 

2.   S kým nejčastěji trávíš svůj volný čas?  Uveď, prosím, nejvíce 3 možnosti. 

s kamarády ze školy 13 

s kamarády ze sousedství, kde bydlím 23 

se svou holkou / se svým klukem 29 

s partou 15 

s rodiči, sourozenci 24 

sám 19 

 

3.   Jakým mimoškolním koníčkům / aktivitám se nejčastěji věnuješ? 

chodím do kroužku 5 

jakého?  /fotbal, taneční, hasiči/   

sportuji 23 

chodím jen tak ven 25 

hraju hry na počítači 14 

koukám na televizi 16 

mám povinnosti doma, pomáhám, uklízím, nakupuji apod 29 

jsem na facebooku, brouzdám na internetu 19 

čtu knížky a nebo časopisy 10 
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4.   Kolik hodin denně věnuješ: 

- domácí přípravě do školy: 

1 hodinu 52 

2 hodiny 3 

více než 2 hodiny   

pobytu venku 

1 hodinu 8 

2 hodiny 23 

více než 2 hodiny 29 

konkrétnímu koníčku 

1 hodinu 11 

2 hodiny 16 

více než 2 hodiny 5 

počítači 

1 hodinu 27 

2 hodiny 21 

více než 2 hodiny 5 

sledování televize 

1 hodinu 34 

2 hodiny 20 

více než 2 hodiny 5 

 

5.   Odkud a nebo od koho se dovídáš, jakým kroužkům, sportu, nebo jiným aktivitám se můžeš věnovat?  

od rodičů 9 

ve škole od učitelů 10 

od kamarádů 39 

na plakátu / z letáku ve škole, družině…. 14 

na internetu 29 

 

6.   Pokud navštěvuješ nějaký kroužek – ve škole, ve sportovním oddíle, ZUŠ a nebo jinde -  

 – proč sis ho vybral(a) a chodíš do něj ? 

chtěl jsem sám(sama) 3 

chodí tam kamarád(ka)/kamarádi 3 

baví mně to, nenudím se tam 5 

dojíždím a trávím tam čas před odjezdem domů   

nechodím do žádného kroužku/oddílu aj. 48 

 

7.   Pokud nechodíš do žádného kroužku, můžeš, prosím, uvést proč? 

není tady žádný takový, který by mně bavil / zajímal 29 

proto, že dojíždím 4 

proto, že je to drahé 5 

chodil bych jedině s kamarádem, samotného mně to nebaví 5 

raději jsem doma a nebo jen tak venku 13 
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8.   Čemu by ses rád(a) věnoval(a), kdyby to bylo možné? Co Ti tady v obci chybí? 

divadelní kroužek   

keramika 2 

turistický oddíl 2 

aerobic 8 

skate park/U-rampy 10 

klub, diskotéka 17 

junácký/skautský oddíl 2 

společenský tanec 10 

cyklistika 9 

fitness 33 

víceúčelové sportovní hřiště 10 

kino 14 

jiné: zumba, box, ping pong, lezecká stěna   

 

9.   Pokud bys někdy potřeboval(a) poradit s problémem, který tě trápí, na koho by ses obrátil(a)? 

na rodiče 35 

sourozence 3 

kamaráda nebo spolužáka 20 

učitele 2 

babičku, dědu 8 

výchovného poradce a nebo metodika prevence 2 

podíval bych se do knížky, časopisu   

našel bych si nějaké informace na internetu 12 

zavolal bych do organizace, která takový problém řeší 1 

 

10.  Setkal(a) ses někdy s některým z níže uvedených problémů?  

obtěžování přes facebook a internet 3 

užívání drog 3 

užívání marihuany 5 

závislost na alkoholu 2 

občasné popíjení alkoholu 5 

zesměšňování 3 

vydírání 2 

sebepoškozování 1 

sexuální obtěžování 1 

domácí násilí 2 

závislost na hře na automatech 1 

závislost na hře na počítači 3 

porucha příjmu potravy 5 

 

11.   Týkají se některé z těchto věcí přímo Tebe? Máš s nimi zkušenost? 

ve škole mně někdo zesměšňuje, nadává mi, nebo ubližuje 3 

někdo mně obtěžuje / obtěžoval na facebooku nebo internetu 2 

nechodím pravidelně do školy 12 

kouřím cigarety 28 

kouřím marihuanu 8 

mám zkušenost s „tvrdou“ drogou 4 

chodím s kamarády často do hospody, baru 8 

mně a nebo kamarádům někdo opakovaně drogy nabízí 3 

jsem více než 3 hodiny denně na počítači 11 

hraju pravidelně na automatech 2 
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12. Pokud jsi řešila některý z uvedených problémů, svěřil ses někomu a nebo požádal někoho o radu a 
pomoc? 

ano 11 

koho? (rodiče, kamarád, učitel)   

ne 37 

 

13.   Povídáš si někdy o takových a jiných problémech, které tě trápí, doma s rodiči? 

ano 24 

ne 29 

 

14.   Pokud jsi odpověděl(a) „ne“, proč to tak je?  Označ max. 2 možnosti. 

neporadili by mi 11 

nemají čas  6 

stydím se s nimi o tom mluvit 3 

nerozumí tomu 6 

raději to řeším s jiným člověkem 8 

nechci s nimi takové věci řešit 13 

 

15.   Označ, prosím, o kterých z těchto témat jste mluvili s učiteli ve škole? 

pití alkoholu, kouření cigaret, užívání drog 45 

obtěžování přes facebook a internet  27 

rasismus, xenofobie 22 

šikana  37 

sebepoškozování 20 

kriminalita, vandalismus 24 

sexuální obtěžování 20 

onemocnění HIV/AIDS a jiné nemoci, přenosné krevní cestou 25 

porucha příjmu potravy 14 

domácí násilí 22 

 

16.   Víš o možnosti navštěvovat Nízkoprahový klub, který provozuje Slezská diakonie? 

ano 10 

ne 44 

 

17.   Pokud ano, odkud a nebo od koho jsi se o něm dověděl(a)? 

od rodičů 2 

od učitele 3 

z internetu 5 

od kamaráda 3 

z plakátu/letáku ve škole, v družině 3 

ze zpravodaje 2 

 

18.   Chodíš tam rád(a), baví tě to tam? 

ano 4 

proč?   

ne 45 

proč?  (nízký věk většiny dětí, nezájem o aktivity v klubu)   
 

 

Plné znění dotazníků pro jednotlivé cílové skupiny a souhrnné výsledky dotazníkových šetření v plném znění naleznete na 

webové adrese: www.mesto-albrechtice.cz/obcan/komunitni-planovani/strednedoby-plan-socialnich-sluzeb-tzv-komunitni-plan/ 
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IV. STATISTICKÉ ÚDAJE 2012 – 2016 

 

 

Počet žadatelů o zprostředkování zaměstnání na ÚP - 
Albrechticko 

  2014 2015 2016 ** 

Heřmanovice 44 37 7 

Holčovice 71 56 31 

Janov 22 17 18 

Jindřichov 143 113 77 

Liptaň 50 36 24 

Město Albrechtice 241 203 143 

Petrovice 14 8 5 

Třemešná 102 89 58 

Vysoká 21 29 16 

celkem 708 588 379 

 

*zdroj: ÚP Bruntál 

**  údaje platné k 31.8.2016 

 

 

Počty zaměstnanců podle věku a pohlaví 

  
2014 2015 2016 ** 

muži ženy S muži ženy S muži ženy S

do 19 let 16 13 29 10 13 23 7 5 12 

20-24 let 48 41 89 35 20 55 21 11 32 

25-29 let 29 27 56 26 21 47 12 19 31 

30-34 let 41 41 82 26 28 54 13 27 40 

35-39 let 43 37 80 31 40 71 17 24 41 

40-44 let 37 41 78 39 37 76 19 27 46 

45-49 let 26 55 81 23 45 68 16 27 43 

50-54 let 40 45 85 30 43 73 15 27 42 

55-59 let 60 37 97 51 41 92 29 28 57 

nad 60 let 30 1 31 27 2 29 25 10 35 

CELKEM 370 338 708 298 290 588 174 205 379 

 

*zdroj: ÚP Bruntál 

**  údaje platné k 31.8.2016 
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Přehled vyplacených dávek hmotné nouze - Albrechticko 

  2012 - 2013 2014 2015 2016 ** 

příspěvek na živobytí 
data z ÚP nejsou k 
dispozici /změna 

databáze/ 

2 867 2 872 1 806 

doplatek na bydlení  922  959  713 

mimořádná okamžitá 
pomoc 

 23  31  22 

 

*zdroj: ÚP Bruntál 

**  údaje platné k 31.8.2016 

 

STATISTIKA TRESTNÝCH ČINŮ NA ÚZEMÍ ALBRECHTICKA 

  2014 2015 2016 ** 

obecná kriminalita 154 123 61 

hospodářská kriminalita 17 14 9 

loupeže 0 2 0 

vloupání do RD, bytů aj. 28 21 13 

znásilnění 0 1 1 

vraždy 0 0 0 

domácí násilí (s vykázáním) 0 0 2 

CELKEM 212 175 96 

objasněnost (v %) 66,51% 72% 56,25% 

 

*zdroj: PČR, Město Albrechtice 

**  údaje platné k 30.6.2016 

 

STATISTIKA ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, KRNOV (ALBRECHTICKO) 

  2014 2015 2016 

výchovné problémy 10 13 19 

jednání mající znaky přestupku 2     

čin jinak trestný 4 6 0 

přestupky 2   2 

provinění 6 3 1 

stanovené dohledy 7 8 7 

ústavní a ochranná výchova 4 7 2 

rodinné zázemí - úplná rodina 10 10 9 

rodinné zázemí - neúplná rodina 21 18 12 

pozn.: počty přestupků jsou uvedeny pouze u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., tj. opakované, 
přesný počet přestupků není evidován 

 

*zdroj: MÚ Krnov, OSPOD 

 



 

 

60 

 

V. CÍLE A OPATŘENÍ PRO POSKYTOVATELE A ZADAVATELE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ, OSOBY BEZ 

PŘÍSTŘEŠÍ A OSOBY V NOUZI 

 

Jako hlavní cíl pro období platnosti II. SPRSS byla stanovena udržitelnost stávající 

sítě sociálních služeb a zajištění jejího financování.  

Z průběžných výstupů pracovní skupiny a dotazníkového šetření vzešlo několik témat, jimž 

bude nutné se v nadcházejícím období věnovat: 

 

 posílení pracovněprávního poradenství, rozšíření vzdělání, rekvalifikace; 

 podpora finanční gramotnosti a dostupné finanční poradenství, zaměřené na 

řešení finanční krize, zadlužení a komerčního zneužívání; 

 rozšíření dostupného bydlení pro rodiny s dětmi s nízkým příjmem a nebo 

v tísnivé životní situaci; 

 rozšíření nabídky aktivit pro teenagery (12 – 18 let) a s nimi spojené místní 

změny a realizace; 

 rozšíření nabídky aktivit pro předškolní děti (2 - 6 let) a s nimi spojené místní 

změny a realizace;  

 

 

1. Udržitelnost a rozvoj stávající sítě služeb pro cílovou skupinu 

 

ORGANIZACE ZŘIZOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

Slezská diakonie Krnov 
Slezská diakonie Český 

Těšín 
sociálně aktivizační služba 

    nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

    raná péče 

Armáda Spásy 
Armáda Spásy v České 

republice, z.s. 
azylový dům 

    noclehárna 

    nízkoprahové denní centrum 

Eurotopia CZ, o.p.s. Eurotopia CZ, o.p.s. Asistenční, mediační a terapeutické centrum 

    Poradenské středisko 

    doučování dětí základních škol 

Krystal Help, z.ú. Krystal Help, z.ú. nízkoprahové kontaktní centrum 
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Sociálně aktivizační služba; Slezská diakonie: 

opatření: 

   zajištění finančních prostředků pro provoz služby  

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- granty, dotace 

- v odpovědnosti poskytovatele služby 

 

   finanční spoluúčast obcí 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- dotace, příspěvky z rozpočtu zadavatelů, /nepeněžní plnění/ 

- v odpovědnosti vedení obcí a pracovního týmu komunitního plánování 

/zařazení odpovídajících nákladů do rozpočtů obcí na daný rok/ 

 

   zajištění informovanosti cílové skupiny a veřejnosti obecně 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- dle Metodiky informování a zapojování veřejnosti do procesu SPRSS 

- náklady poskytovatele, rozpočty zadavatelů 

- v odpovědnosti vedení obcí, pracovního týmu komunitního plánování, 

pracovníků poskytovatele, učitelů základních škol, pracovníků OSPOD Krnov 

 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; Slezská diakonie: 

opatření: 

   zajištění finančních prostředků pro provoz služby  

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- granty, dotace 

- v odpovědnosti poskytovatele služby 

 

   finanční spoluúčast obcí 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- dotace, příspěvky z rozpočtu zadavatelů, /nepeněžní plnění/ 

- v odpovědnosti vedení obcí a pracovního týmu komunitního plánování 

/zařazení odpovídajících nákladů do rozpočtů obcí na daný rok/ 

 

   zajištění informovanosti cílové skupiny a veřejnosti obecně 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 
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- dle Metodiky informování a zapojování veřejnosti do procesu SPRSS 

- náklady poskytovatele, rozpočty zadavatelů 

- v odpovědnosti vedení obcí, pracovního týmu komunitního plánování, 

pracovníků poskytovatele, učitelů základních škol 

-  

 

Raná péče; Slezská diakonie: 

opatření: 

   zajištění finančních prostředků pro provoz služby  

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- granty, dotace 

- v odpovědnosti poskytovatele služby 

 

   finanční spoluúčast obcí 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- dotace, příspěvky z rozpočtu zadavatelů 

- v odpovědnosti vedení obcí a pracovního týmu komunitního plánování 

/zařazení odpovídajících nákladů do rozpočtů obcí na daný rok/ 

 

   zajištění informovanosti cílové skupiny a veřejnosti obecně 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- dle Metodiky informování a zapojování veřejnosti do procesu SPRSS 

- náklady poskytovatele, rozpočty zadavatelů 

- v odpovědnosti vedení obcí, pracovního týmu komunitního plánování, 

pracovníků poskytovatele, učitelů mateřských a základních škol a dětského 

lékaře místního obvodu 

 

 

Azylový dům, Noclehárna, Nízkoprahové denní centrum; Armáda Spásy 

opatření: 

   zajištění finančních prostředků pro provoz služby  

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- granty, dotace, příspěvky obcí, úhrady uživatelů 

- v odpovědnosti poskytovatele služby 
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   finanční spoluúčast obcí 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- dotace, příspěvky z rozpočtu zadavatelů 

- v odpovědnosti vedení obcí a pracovního týmu komunitního plánování 

/zařazení odpovídajících nákladů do rozpočtů obcí na daný rok/ 

 

   zajištění informovanosti cílové skupiny a veřejnosti obecně 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- dle Metodiky informování a zapojování veřejnosti do procesu SPRSS 

- náklady poskytovatele, rozpočty zadavatelů 

- v odpovědnosti vedení obcí, pracovního týmu komunitního plánování a 

pracovníků poskytovatele 

 

 

Poradenské středisko,  Asistenční, mediační a terapeutické centrum, 

Doučování dětí základních škol; Eurotopia CZ 

opatření: 

   zajištění finančních prostředků pro provoz služby  

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- granty, dotace 

- v odpovědnosti poskytovatele služby 

 

   finanční spoluúčast obcí 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- dotace, příspěvky z rozpočtu zadavatelů 

- v odpovědnosti vedení obcí a pracovního týmu komunitního plánování 

/zařazení odpovídajících nákladů do rozpočtů obcí na daný rok/ 

 

   zajištění informovanosti cílové skupiny a veřejnosti obecně 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- dle Metodiky informování a zapojování veřejnosti do procesu SPRSS 

- náklady poskytovatele, rozpočty zadavatelů 

- v odpovědnosti učitelů základních škol, pracovního týmu komunitního 

plánování, pracovníků poskytovatele, příp. pracovníků OSPOD Krnov 
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Nízkoprahové kontaktní centrum; Krystal Help: 

opatření: 

   zajištění finančních prostředků pro provoz služby  

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- granty, dotace 

- v odpovědnosti poskytovatele služby 

 

   finanční spoluúčast obcí 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- dotace, příspěvky z rozpočtu zadavatelů 

- v odpovědnosti vedení obcí, pracovního týmu komunitního plánování 

/zařazení odpovídajících nákladů do rozpočtů obcí na daný rok/ 

 

   zajištění informovanosti cílové skupiny a veřejnosti obecně 

- průběžně, po celou dobu platnosti II. SPRSS do r.2020 

- dle Metodiky informování a zapojování veřejnosti do procesu SPRSS 

- náklady poskytovatele, rozpočty zadavatelů 

- v odpovědnosti vedení obcí, pracovního týmu komunitního plánování, 

pracovníků poskytovatele, učitelů základních škol a střední odborné školy, 

dětského lékaře místního obvodu 
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KONTAKTY NA ZÁSTUPCE SPOLUPRACUJÍCÍCH OBCÍ 

 

 

Kontaktní osoba Organizace Telefon/email 

Adámek Vlastimil starosta obce Jindřichov 
554 641 744 

oujindrichov.adamek@tiscali.cz 

Bednaříková Šárka zástupce obce Jindřichov 
554 641 744 

podatelna@obecjindrichov.cz 

Biličková Ilona místostarosta obce Petrovice 
554 658 150 

ilona.bilickova@centrum.cz 

Bc. Boháček Jiří 
vedoucí sociálního odboru 

MěÚ Město Albrechtice 

777 781 198, 554 637 361 

j.bohacek@mesto-albrechtice.cz 

Helienková Jarmila zástupce obce Holčovice 
554 611 673 

helienkova@seznam.cz 

Hessová Miloslava zástupce obce Petrovice hessova.miluska@seznam.cz 

Mgr. Hlisnikovská 

Hana 

koordinátor komunitního 

plánování 

554 637 363; 775 905 139 

h.hlisnikovska@mesto-

albrechtice.cz 

Hrancová Marcela starosta obce Vysoká 
554 641 132  

ouvysoka.starosta@tiscali.cz 

Ing. Kaloč Milan starosta města Janov  
554 641 476 

starosta@mestojanov.cz 

Mgr. Klimošková 

Blanka 
starosta obce Liptaň 

554 650 012, 554 625 667 

ouliptan@seznam.cz 

Kmínek Luboš starosta obce Petrovice 
554 658 150 

starosta@petrovicebr.cz 

Ing. Kocián Rostislav starosta obce Třemešná 
554 652 571 

starosta@tremesna.cz 

Lišková Stella místostarostka města Janov 
554 641 476 

mistostarosta@mestojanov.cz 

Špalek Martin 
místostarosta města Město 

Albrechtice 

777 781 901, 554 637 393 

mistostarosta@mesto-

albrechtice.cz 

Mgr. Šprinz Pavel starosta obce Holčovice 
554 644 108 

podatelna@obecholcovice.cz  
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Tomalský Jan starosta obce Heřmanovice 
554 612 635 

hermanovice@seznam.cz 

Žilová Helena zástupce obce Heřmanovice 
732 663 922 

helenka.zilova@seznam.cz 

 

 

 

KONTAKTY NA POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY, 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OSOBY, PEČUJÍCÍ O OSOBU 

BLÍZKOU 

 

Kontaktní osoba Organizace Telefon/email 

Adámek Vlastimil Obec Jindřichov 
554 641 744 

oujindrichov.adamek@tiscali.cz 

Bednaříková Šárka Obec Jindřichov 
554 641 744 

podatelna@obecjindrichov.cz 

Mgr. Monika Dudová Charita Krnov 
725 104 441 

monika.dudova@krnov.charita.cz 

Mgr. Jana Hančilová Help-in o.p.s. 
733 535 580 

helpinops@atlas.cz 

Mgr. Daniela Houdková Lůžka sociální péče 
603 557 265 

houdkova.daniela@szzkrnov.cz 

Mgr. Lenka Jedelská Charitní domov, ČKCH 
731 625 742 

charitaalbrechtice@seznam.cz 

Bc. Daniel Jurčík 
Dům dobré vůle Žáry, 

Charita Krnov 

595 170 379 

daniel.jurcik@krnov.charita.cz 

Helena Petreková 
Chráněné bydlení,  

Harmonie p.o. 

734 395 679 

krnovskachb@po-harmonie.cz 

Mgr. Lucie Škanderová 
Pečovatelská služba,  

Help-in o.p.s. 

733 535 582 

help-pecovatel@atlas.cz 

Vlasta Gavlasová zástupce veřejnosti 736 265 906 

Naděžda Nosková zástupce veřejnosti 732 623 919 
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KONTAKTY NA POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI, 

MLÁDEŽ, OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ A OSOBY V NOUZI 

 

Kontaktní osoba Organizace Telefon/email 

Helena Blažková MŠ Město Albrechtice 
554 652 858 

hh.blazkova@seznam.cz 

Mgr. Andrea Černá 

 

SŠZS Město Albrechtice 

 

 554 652 631 

cerna@souzma.cz 

Mgr. Alena Grossová ZŠ a MŠ Jindřichov 
554 641 742 

grossova@zsjindrichov.cz 

Mgr. Pavla Hlaváčková ZŠ a MŠ Třemešná 
554 652 218 

zshlavackovap@seznam.cz 

Mgr. Gabriela 

Komendová 
Raná péče, Slezská diakonie 

731 191 868 

g.komendova@sdk.cz 

Mgr. Pavlína 

Kostelníková 
ZŠ Město Albrechtice 

554 652 241 

pavlina.kostelnikova@zsma.cz 

Jiří Loskot Armáda Spásy 
737 215 429 

jiri_loskot@czh.salvationarmy.org. 

Mgr. Bc. Lucie 

Myslikovjanová 

Sociální asistence, Slezská 

diakonie 

734 439 347 

soc.as@sdk.cz 

Šárka Richtárová, Dis. 
Sociální asistence, Slezská 

diakonie 

731 692 936 

s.richtarova@sdk.cz 

Mgr. Katrin Surovková Armáda Spásy 
773 770 199, e-mail: 

katrin_surovkova@armadaspasy.cz 

Bc. Jan Šperl 

Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež, Slezská 

diakonie 

604 228 201 

nzdm@sdk.cz 

Jaroslav Večerka 
mimoškolní doučování dětí, 

Eurotopia CZ, o.p.s. 

605 257 361 

jarda.vecerka@eurotopia.cz 

Mgr. Petra Večerková Eurotopia CZ, o.p.s. 
608 883 618 

petra.vecerkova@eurotopia.cz 

Ing. Pavlína Winklerová Raná péče, Slezská diakonie 
731 191 868 

p.winklerova@sdk.cz 
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