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Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
s potěšením vám představujeme Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města
Kravaře 2021-2026, který navazuje na stávající dokument. V současnosti jsou sociální služby velmi
diskutovaným tématem. I pro naše město je tato oblast velmi důležitá a zároveň inspirující. V současné době
roste tlak na obce, aby se zajímaly o potřeby svých občanů a podílely se na jejich financování. Jedním z
důvodů přípravy tohoto plánu je také stoupající zájem občanů o setrvání v domácím prostředí nebo
nedostatečná kapacita či absence některých typů služeb.
Dostává se vám do rukou významný dokument, který je výsledkem procesu komunitního plánování
sociálních služeb. Jeho cílem je zajistit dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro nejširší okruh obyvatel a
definovat základní síť sociálních služeb na území města. Mezi významné cíle patří zejména zachování,
podpora a zkvalitnění sociálních služeb a jejich provázání s navazujícími službami a zúčastněnými subjekty.
Důležité jsou také aktivity vedoucí k vytvoření nových sociálních služeb.
Tento plán je otevřeným dokumentem, odpovídá místním podmínkám a zaměřuje se nejenom na seniory, ale
také na osoby se zdravotním znevýhodněním, rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Velice si vážím vzájemné spolupráce se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínsko-západ, kde byl vytvořen
Portál sociálních služeb, který představuje živou databázi kontaktních informací o sociálních službách a
návazných aktivitách pro občany nejen našeho města, ale také pro přilehlé okolí.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo se na plánu podíleli a věřím v úspěšnou spolupráci mezi všemi
zúčastněnými i v následujících letech.

Mgr. Monika Brzesková
starostka města Kravaře
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti
veřejného života na úrovni obcí kraje, a které výrazně posilují principy zastupitelské demokracie. Komunitní
plánování je stále se opakující proces, který probíhá několik let. Komunitní plánování sociálních služeb (dále
jen KPSS) je metoda, kterou lze na úrovni obcí a krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním
specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Povinnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních
služeb ve spolupráci s obcemi ukládá krajům zákon § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Mezi hlavní principy komunitního plánování patří:











vytyčení priorit, které se formou klíčových opatření promítnou do komunitního plánování,
spolupráce a partnerství (uživatel, poskytovatel, zadavatel a veřejnost),
mezigenerační propojení,
společné hledání řešení tíživé situace,
možnosti případových konsilií,
hospodárnost a efektivita poskytnuté finanční podpory,
transparentnost a informovanost,
monitoring (zpětná vazba),
schopnost reagovat na lidské potřeby,
kompromis přání a možností.

Cílem KPSS je posilovat sociální soudržnost komunity, podporovat sociální začleňování jednotlivců i skupin
a předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Dalším společným cílem je zajistit udržení stávající sítě sociálních
a souvisejících služeb a zároveň zefektivnit jejich kvalitu a dostupnost ve městě Kravařích.
Účelem komunitního plánování ve městě Kravaře je vytvoření a udržení systému sociálních služeb tak, aby
byla udržena jejich kvalita, návaznost, kontinuita, dostupnost, vyváženost poptávky i nabídky, hospodárnost
a efektivita financování. Plán odráží potřeby občanů, reálné potřeby města a určuje strategické priority v
sociální oblasti. Komunitní plán je nástrojem účelného, efektivního a hospodárného vynakládání finančních
prostředků na sociální služby a související aktivity pro občany. Prostřednictvím komunitního plánu je
vytvořen systém, který vychází co nejvíce vstříc uživatelům sociálních služeb, zajišťuje síť sociálních služeb
a souvisejících aktivit, která odpovídá jejich potřebám i místním specifikům.

3

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
ZADAVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli jsou především obce a kraje,
které tedy prostřednictvím zastupitelů nesou odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních služeb.
POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Jedná se o subjekt, který poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
UŽIVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Jedinci, kteří se potýkají s problémy vycházejícími z jejich nepříznivé sociální situace anebo jsou odkázáni
na pomoc druhých. Např. jde o tělesně i mentálně postižené, osoby bez přístřeší, seniory i rodiny, které se
nacházejí v tíživé situaci.
Tyto tři skupiny společně tvoří tzv. triádu, která je základem pro komunitní plánování sociálních služeb.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KPSS

Zastupitelstvo
města Kravaře

Rada města
Kravaře

Politický garant

Pracovní skupina
Senioři a osoby se
zdravotním
znevýhodněním

Řídící skupina

Odborný garant

Pracovní skupina
Rodina, děti, mládež a
osoby ohrožené
sociálním vyloučením
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou služby, které zajišťují pomoc a
podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je sociální začlenění nebo
prevence sociálního vyloučení. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům a jejich rodinám, které
potřebují pomoc při zvládání nepříznivé sociální situace. Sociální služby mohou být lidem poskytovány
v jejich domácím prostředí jako tzv. terénní služby (služba je poskytována uživateli doma – například
pečovatelská služba, osobní asistence apod.), ambulantně (uživatel dochází či dojíždí do zařízení – například
denní stacionář apod.) nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb (např. domov pro seniory).
Druhy sociálních služeb definované zákonem o sociálních službách
a) sociální poradenství
 Základní sociální poradenství
 Odborné sociální poradenství
b) služby sociální péče
 Osobní asistence
 Pečovatelská služba
 Tísňová péče
 Průvodcovské a předčitatelské služby
 Podpora samostatného bydlení
 Odlehčovací služby
 Centra denních služeb
 Denní stacionáře
 Týdenní stacionáře
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 Domovy pro seniory
 Domovy se zvláštním režimem
 Chráněné bydlení
 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
c) služby sociální prevence
 Raná péče
 Telefonická krizová pomoc
 Tlumočnické služby
 Azylové domy
 Domy na půl cesty
 Kontaktní centra
 Krizová pomoc
 Intervenční centra
 Nízkoprahová denní centra
 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 Noclehárny
 Služby následné péče
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 Sociálně terapeutické dílny
 Terapeutické komunity
 Terénní programy
 Sociální rehabilitace
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SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY
Související aktivity zahrnují nabídku aktivit, které nejsou sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, přesto se jedná o služby sociálního charakteru. Probíhající aktivity jsou jednorázové
akce nebo pravidelná činnost zaměřená např. na klubovou činnost seniorů, zdravotně postižených,
vzdělávání v oblasti sociální problematiky, aktivizační činnosti, zájezdy, akce pořádané pro rodiče s dětmi,
aktivity sociální prevence primárního, sekundárního či terciárního charakteru, fakultativní zajištění dalších
činností při poskytování registrovaných sociálních služeb v souladu s § 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách.
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA KRAVAŘE
Analytická část obsahuje základní popis podmínek města. Není však podrobným popisem, spíše „profilem“
města s odvoláním na zdroje informací v jiných dokumentech.
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ – VÝVOJ POČTU OBYVATEL
K 1. 1. 2021 žije v Kravařích 6718 obyvatel. Kravaře patří z hlediska počtu obyvatel spíše k menším městům
Moravskoslezského kraje. Počet obyvatel města se po r. 1990 vyvíjel poměrně příznivě. V zásadě se jednalo
o stagnaci, zatímco počet obyvatel mnoha měst v regionu klesal. Z toho pohledu je možno hodnotit celkový
vývoj počtu obyvatel poměrně kladně.
Nepříznivá tendence v posledních letech, mírný pokles počtu obyvatel je způsoben jak vnějšími, tak i
vnitřními faktory města.


Obecně dochází v ČR ke zhoršení přirozené měny obyvatel, zejména poklesu počtu narozených dětí.
Jediným zdrojem růstu počtu obyvatel se tak stává a i ve výhledu pravděpodobně zůstane migrace ze
zahraničí.



Mírný tlak na pokles počtu obyvatel města přirozenou měrou, stárnutí obyvatel města promítající se
do růstu počtu zemřelých.



Zhoršení počtu migrace, jehož nejvýznamnější příčinou jsou nepříznivé podmínky zaměstnanosti
v regionu pohybu za prací (stěhování mladých obyvatel a rodin za prací mimo region).



Omezený rozsah bytové výstavby, limitovaný reálnou nabídkou připravených stavebních pozemků. I
když město v tomto směru vykazuje značnou aktivitu a poskytuje z hlediska kvality bydlení
atraktivní podmínky.

Historie počtu obyvatel obce Kravaře
Datum

Muži (do 15. let) Muži (nad 15. let) Ženy (do 15. let) Ženy (nad 15. let) Změna Celkem

1. 1. 2021

544

2 782

499

2 893

-51

6 718

1. 1. 2020

535

2 814

504

2 916

16

6 769

1. 1. 2019

541

2 805

497

2 910

34

6 753

1. 1. 2018

536

2 796

481

2 906

-27

6 719

1. 1. 2017

540

2 809

474

2 923

15

6 746

1. 1. 2016

522

2 820

462

2 927

-43

6 731

1. 1. 2015

503

2 839

486

2 946

1

6 774

1. 1. 2014

498

2 857

477

2 941

-27

6 773

1. 1. 2013

501

2 864

484

2 951

6 800

Zdroj: mvcr.cz
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STÁRNUTÍ OBYVATEL, BYDLENÍ
Podobně jako v celé ČR a u naprosté většiny obcí a měst, se i v Kravařích projevuje a dlouhodobě bude
projevovat proces stárnutí obyvatel, tj. růstu podílu obyvatel nad 65 let a poklesu podílu dětí 0-14 let,
současně při poklesu podílu osob v produktivních věku, zejména potom ekonomicky aktivních osob.
Kvalita bydlení je jednou z výrazných předností města Kravaře, vzniklá na základě tradic i vývoje
v posledních desetiletích. Vývoj bydlení vykazuje značnou setrvačnost, který je dán řadou ekonomických,
demografických, ale i technických faktorů. Na území Kravař nebyla realizována významnější panelová
bytová výstavba, nevznikla zde sídliště, která jsou charakteristická i pro menší města. Kravaře si tak
zachovaly spíše „vesnický“ charakter bydlení, dobré adresy „poklidného městečka“. Toto původní vesnické
bydlení se postupně mění. Zahrady se mění z produktivních na okrasné, rekreační.
ŠKOLSTVÍ
K 1. 1. 2021 bylo v Kravařích evidováno pět školských zařízení – dvě mateřské školy, dvě základní školy a
základní umělecká škola. Jako mimoškolské zařízení bylo evidováno Centrum volného času Kravaře. Ve
městě není střední škola. Obecně je úroveň vzdělanosti obyvatel pod průměrem ČR, což je způsobeno
skutečností, že vzdělanější obyvatelstvo se koncentruje zejména do větších měst, nověji do jejich okolí.
Zlepšení v oblasti školství je cílem řady aktivit MAS Hlučínsko, do které je město Kravaře zapojeno.
SOCIÁLNÍ OBLAST
V Kravařích je dlouhodobě rozvinut systém komunitního plánování, jehož cílem je vytvořit ve městě
dostatečnou a kvalitní síť registrovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit, které zajistí občanům
města pestrou a dostupnou nabídku služeb, aktivit v této oblasti.
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VYBRANÉ INFORMACE O MĚSTĚ KRAVAŘE
Město Kravaře dosahuje katastrální výměry 1 937 ha.
Je obcí s rozšířenou působností (ORP), do jejíhož správního obvodu spadají tyto obce:










Bolatice
Chuchelná
Kobeřice
Kravaře
Rohov
Strahovice
Sudice
Štěpánkovice
Třebom
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA KRAVAŘE










Buly aréna - Aquapark Kravaře, p. o.
Centrum volného času Kravaře, p. o.
Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, p. o.
Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař, p. o.
Mateřská škola Kravaře-Kouty, p. o.
Základní škola Kravaře, p. o.
Základní škola Kravaře-Kouty, p. o.
Základní umělecká škola Ivo Žídka, p. o.
SPOLKY SE SÍDLEM V KRAVAŘÍCH






















AS Monaco Kouty, z.s.
Auto Moto Club Kravaře – Auto Motorrad Verien Dt.Krawarn z.s.
BULY ARÉNA – zájmové sdružení
Český kynologický svaz ZKO Kravaře ve Slezsku – 361
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kravaře
Český svaz chovatelů, z.s., z.o. Kravaře
Český svaz včelařů, z.s., z.o. Kravaře
FC TIMI bar Kouty, z.s.
HC BULY ARÉNA Kravaře, z.s.
Hřebčín HF Kravaře, z.s.
Chrámový sbor při kostele sv. Bartoloměje v Kravařích
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Kravaře, z.s.
Kruh přátel Německa Kravaře, z.s.
Městský fotbalový klub Kravaře. z.s.
Místní spolek chovatelů poštovních holubů Kravaře
Myslivecký polek Opavice
Myslivecký spolek OLŠINKA
Prajzský běžecký klub Kravaře, z.s.
Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Kravaře-Kouty, z.s.
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kravaře
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SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kravaře-Dvořisko
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kravaře-Kouty
Silesia Golf Resort Kravaře, z.s.
Spolek „Klub netradičních sportů“
Spolek Amatérských Hokejistů Kravaře
Sportovní klub Kravaře, z.s.
Sportovní klub Tenis Nábřežní Kravaře, z.s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., z.o. Kravaře
Školní sportovní klub AŠSK při Základní škole Kravaře, p.o., pobočný spolek
Tenisový klub BULY ARÉNA Kravaře, z.s.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kravaře u Hlučína
Zámecký golf club Kravaře, z.s.
Zámecký klub žen
Zámecký klub, z.s.
KAMERY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ
umístěné:











na budově zámku v Kravařích a v jeho vnitřních prostorách - ve vstupu,
na ulici Náměstí v blízkosti ulice Novodvorská,
na budově velké tělocvičny Základní školy Kravaře, p.o., otočná kamera,
na budově České spořitelny, a.s., otočná kamera,
na ulici Novodvorská, se záběrem na kostel a hřbitov v Kravařích,
na křižovatce ulic Opavská – Nádražní,
na ulici Tyršova, s rozpoznáváním registračních značek v obou směrech jízdy,
na ulici Opavská u výjezdu do Opavy, s rozpoznáváním registračních značek v obou směrech jízdy,
na ulici Tyršova, v blízkosti budovy Městského úřadu Kravaře, se záběrem směrem do centra města.
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ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBČANŮM
MĚSTA KRAVAŘE V LETECH 2018-2019
Tato analýza byla zpracována s cílem zmapování počtu registrovaných sociálních služeb zajišťujících své
služby občanům města Kravaře. Zmapování bylo rovněž součástí hodnocení Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb a souvisejících aktivit města Kravaře 2018 – 2020.
Tabulky jsou přehledně rozděleny do tří stěžejních oblastí podle jednotlivých druhů sociálních služeb
definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Porovnávány jsou roky 2018 a 2019, ze kterých jsou patrné počty občanů města Kravaře, kteří dané služby
využívali.
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1. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
V zákoně č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, v § 53 jsou služby sociální prevence definovány
následovně:
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro
krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně
znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem
služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit
společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
ČÍSLO NÁZEV ORGANIZACE

ADRESA

1.

Bílý kruh bezpečí, z.s.

28. října 124, Ostrava

2.

KAFIRA o.p.s.

3.

FOKUS - Opava, z.s.

4.

ANIMA VIVA z.s.

Horní náměstí 132/47, Opava
Opavská 33, Svobodné
Heřmanice
Liptovská 1045/21, Opava

5.

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Zacpalova 379/27, Opava

6.

ELIM Opava, o.p.s

Rolnická 163/21 A

7.

OPEN HOUSE o.p.s

Dr. E. Beneše 47, Bruntál

8.

9.

Sjednocená organizace
nevidomých a
Horní náměstí 132/47, Opava
slabozrakých ČR, z.s.
Armáda spásy v ČR, z.s.,
Azylový dům pro muže
Nákladní 24, Opava
Samaritán Opava

TYP SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

POČET KLIENTŮ
r. 2018

r. 2019

Intervenční centrum
Ostrava

2

4

Sociální rehabilitace

1

0

Sociální rehabilitace

1

9

Sociální rehabilitace
Soc. aktivizační činnosti
(Spolu-pro rodiny s dětmi
a Asistenční, mediační a
terapeutické centrum
Opava)
Sociální aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Terénní programy, služba
drogové prevence
Soc. aktivizační činnosti
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

3

7

14

18

1

0

20

17

6

6

2

3

2

2

1

3

1

8

Azylový dům

10.

Armáda spásy v ČR, z.s.

Nákladní 24, Opava

11.

Armáda spásy v ČR, z.s.

Nákladní 24, Opava

Nízkoprahové denní
centrum
Noclehárna

12.

Armáda spásy v ČR, z.s.

Nákladní 24, Opava

Terénní programy

Z přiložené tabulky je patrný nárůst počtu klientů v roce 2019 s porovnáním roku 2018. Nejvíce klientů
využívá služeb sociálně aktivizačních činností pro rodiny s dětmi, které zajišťuje EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Nárůst klientů je rovněž zaznamenán ve službách sociální rehabilitace organizace FOKUS - Opava, z.s. a
v sociální rehabilitaci ANIMA VIVA z.s.
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2. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
V zákoně č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, v § 38 jsou služby sociální péče definovány
následovně:
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit
život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného
života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.
Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.

SOCIÁLNÍ PÉČE SLUŽBY

ČÍSLO

NÁZEV ORGANIZACE

ADRESA

TYP SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

1.

Domov pro seniory sv. HedvikyKravaře, p.o.

Alejní 375/22, Kravaře

Domov pro
seniory

2.

Domov Letokruhy, p.o.

Dukelská 650, Budišov
nad Budišovkou

3.

Domov Vítkov, p.o.

Lidická 611, Vítkov

4.

Domov Bílá Opava, p.o.

Rybářská 545/2, Opava

5.

Domov pro seniory Ludmila, p.o.

Domov se
zvláštním
režimem
Domov se
zvláštním
režimem
Domov pro
seniory
Domov pro
seniory

6.

Ekipa, z.s.

7.

Centrum sociálních služeb Hrabyně

8.

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

9.

DomA - domácí asistence

10.

Charita Opava

11.

DomA - domácí asistence

12.

Spolu pro rodinu, z.s.

13.

OASA nezisková o.p.s.

POČET KLIENTŮ
r. 2018

r. 2019

34

37

od r. 2016: 1 osoba

1

1

0

2

0

2

Chráněné bydlení

2

1

Hrabyně 202, Hrabyně

Domov pro osoby
se zdrav.
postižením

1

1

Liptovská 21, Opava

Osobní asistence

2

1

Hlučínská 739, Kobeřice Osobní asistence
Pečovatelská
Přemyslovců 26, Opava
služba
Pečovatelská
Hlučínská 739, Kobeřice
služba
sociální asistence
Žerotínova 1230/1,
(pro
Ostrava
znevýhodněné
rodiny s dětmi)
Pečovatelská
U Zlatnice 256, Raduň
služba

0

4

1

6

2

6

2

0

1

1

Poddubí 7, Háj ve
Slezsku
Kylešovská 818/26,
Opava

Z přiložené tabulky je patrný nárůst počtu klientů v roce 2019 s porovnáním roku 2018. Nejvíce klientů
využívá služeb osobní asistence a pečovatelské služby, které zajišťuje organizace DomA – domácí asistence
z Kobeřic a dále pečovatelské služby Charity Opava. V obou službách je zaznamenán nárůst počtu klientů,
kterým jsou služby poskytovány. V pobytových zařízeních, především v domovech pro seniory či domovech
se zvláštním režimem je znát opět navýšení počtu klientů využívajících tyto pobytové služby.
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3. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
V zákoně č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, v § 37 je odborné sociální poradenství
definováno následovně:
Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé
sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních
služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

ČÍSLO

NÁZEV ORGANIZACE

ADRESA

TYP SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

POČET KLIENTŮ
r. 2018

r. 2019

1.

Bílý kruh bezpečí, z.s.

28. října 124, Ostrava

Odborné sociální
poradenství

1

3

2.

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Zacpalova 379/27, Opava

Odborné sociální
poradenství

6

4

3.

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
ČR, z.s.

Horní náměstí 132/47, Opava

Odborné sociální
poradenství

6

6

4.

Spolu pro rodinu, z.s.

Žerotínova 1230/1, Ostrava

Odborné sociální
poradenství

1

1

5.

ANIMA VIVA z.s.

Liptovská 1045/21, Opava

Odborné sociální
poradenství

3

7

6.

Centrum sociálních služeb
Ostrava, o.p.s.

Johnova 867/12, Ostrava

Rodinná poradna

1

0

Z přiložené tabulky je patrný nárůst počtu klientů v roce 2019 s porovnáním roku 2018 u několika
organizací. Největší nárůst klientů využívajících služeb odborného sociálního poradenství je u organizace
ANIMA VIVA z.s.
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PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
ZNEVÝHODNĚNÍM
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ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
(ke dni 21. 6. 2021)
Název organizace

Jméno, příjmení

Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, p.o.

Ing. Petr Adamec

DomA – domácí asistence

RNDr. Ludmila Domonkosová

Kruh přátel Německa Kravaře, z.s.; občan města Kravaře

Mgr. Pavla Knyblová

ANIMA VIVA z.s.

Mgr. Pavlína Halamová

Tichý svět, o.p s.

Mgr. Bc. Alena Hegerová

město Kravaře – sociální pracovník

Mgr. Kateřina Hendrychová

občan města Kravaře

Bc. Maria Melecká

Zámecký klub žen; občan města Kravaře

Eva Peterková

FOKUS - Opava, z.s.

Šárka Potyšová, DiS.

Centrum pro zdravotně postižené MSK, o.p.s. – detaš. prac. Opava

Bc. Dagmar Slaninová

Charita Hlučín

Pavel Sobol
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Obecně se za seniory považují osoby ve věku 65 a více let. U osob nad 65 let se jedná většinou o soběstačné
a aktivní jedince, osmdesátiletí a starší občané (postupně se bude jejich počet zvyšovat) tvoří skupinu, která
potřebuje a bude potřebovat širokou škálu sociálních, zdravotních služeb a souvisejících služeb.
Osoby, které vyžadují sociální pomoc, jsou zejména:
• osoby, které potřebují pomoc v oblastech každodenního života, a to při zajištění sebeobsluhy či chodu
domácnosti, včetně pomoci udržování kontaktu s vnějším společenským prostředím,
• osoby, vyžadující pomoc z důvodu snížených schopností v důsledku oslabení funkčnosti paměti,
chronického duševního onemocnění.
V důsledku postupného stárnutí populace je třeba zajistit nejen dostatečnou pestrost a potřebnou kapacitu
sociálních služeb, ale také dostatečnou nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit pro zajištění aktivního
života seniorů. Pro seniory je významné udržovat kontakt se společností a orientovat se v nabídce sociálních
služeb prostřednictvím přiměřených a srozumitelných informací. Důležité je zajistit dostupné terénní a
pobytové sociální služby a informace o poskytovaných službách. Neméně podstatné je vzdělávání a klubová
činnost. Je také potřeba podporovat aktivity, které povedou seniory k aktivní péči o vlastní zdraví, aby byla
co nejdéle zachována jejich soběstačnost a přiměřený zdravotní stav. Pro seniory v Kravařích je stále
aktuální téma zřízení domova se zvláštním režimem, které bylo při jednání pracovní skupiny diskutováno.
Zdravotní postižení je dlouhodobý nebo trvale nepříznivý zdravotní stav, který již nelze léčbou výrazně
zlepšit či zcela odstranit. Jedná se o situaci, která je většinou nezávislá na vůli jedince. Riziko zdravotního
postižení v důsledku nemoci, úrazu nebo vrozené vady existuje u každého občana a roste s přibývajícím
věkem. Do této cílové skupiny patří všechny osoby s postižením – handicapem žijící na území města Kravaře
bez omezení věku. Jedná se o osoby, které se neobejdou bez určité míry pomoci jiné osoby. Jsou to zejména
osoby:
• s tělesným postižením – s různým stupněm a rozsahem postižení, vč. lidí imobilních. Jde o lidi s vrozeným
postižením, s postižením získaným po úraze či nemoci. Jejich potřeby a míra podpory jsou dány stupněm a
závažnosti handicapu,
• se smyslovým postižením – zejména zrakové a sluchové postižení,
• s mentálním postižením – tzn. se sníženou úrovní rozumových schopností v různém stupni a rozsahu,
• s kombinovaným postižením - lidé s kombinací dvou a více postižení různého typu,
• s poruchami autistického spektra - různé kombinace postižení specifickými potřebami, které vyžadují
individuální přístup,
• s duševním onemocněním - lidé, u nichž vznikla a trvá duševní nemoc, lidé s psychosociálními obtížemi
(bez diagnózy duševní nemoci) a lidé v psychosociální krizi (oběti trestné činnosti či závažné životní
situace),
• s civilizačními chorobami, které často vznikají nezdravým životním stylem, stresem, kvalitou ovzduší
apod.
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SWOT ANALÝZA SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
Ve SWOT analýze jsou identifikovány silné a slabé stránky ve vztahu k poskytovaným sociálním a
souvisejícím službám a potřebám občanů v této oblasti a možná rizika a příležitosti z vnějšího prostředí.
Závěry z provedených analýz jsou v této kapitole stručně shrnuty. SWOT analýza vznikala na jednáních
pracovních skupin a vychází z připomínek jednotlivých účastníků.

SWOT ANALÝZA
Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním

SILNÉ STRÁNKY
Existence domova pro seniory jako příspěvkové
organizace města Kravaře
Otevřenost města k zapojení nových sociálních služeb do
komunitního plánování sociálních služeb

SLABÉ STRÁNKY
Chybějící předběžný odhad finančních závazků
Chybějící odlehčovací služba

Existence místního časopisu Besedník

Nedostatečná propagace - informovanost veřejnosti o
sociálních službách

Vznik sociálního poradenství

Chybějící služba Domova se zvláštním režimem

Fungující pečovatelská služba, osobní asistence

Chybějící kvalifikovaný personál v sociálních službách

Rodinná soudržnost, sousedská výpomoc

Chybějící dokument města v oblasti sociálního bydlení

Fungující komunitní plánování sociálních služeb

Chybějící bezbariérový vstup do veřejných budov a
zdravotnických zařízení

Využívaný senior taxi

Nedořešení situace s plánovanou službou sociálně
terapeutických dílen

Fungující aktivity místních spolků, klubů
Fungující dobrovolníci v domově pro seniory
Nízká zadluženost seniorů
Základní zdravotní služby ve městě
Zapojení mateřských, základních škol do aktivit v
domově pro seniory
Dostupnost sociálních služeb (blízkost Opavy, Ostravy)

PŘÍLEŽITOSTI
Zajištění víceletého financování sociálních služeb

HROZBY
Nedostatek finančních prostředků v sociální oblasti

Aktualizace katalogu sociálních služeb
Aktivnější propagace sociálních služeb ve směru k
veřejnosti
dotace evropské unie

Legislativa

Podpora pečujících osob

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Stigma duševního onemocnění

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Stárnutí populace (přibývání osob s demencí)

Zpracování dokumentu v oblasti sociálního bydlení
Akce pro veřejnost (Den sociálních služeb)
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SEZNAM ORGANIZACÍ
1. Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, p.o.
2. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. – detašované pracoviště Opava
3. Charita Hlučín
4. DomA – domácí asistence
5. ANIMA VIVA, z.s.
6. FOKUS - Opava, z.s.
7. Tichý svět, o.p.s.
8. Zámecký klub žen
9. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. – z.o. Kravaře
10. Římskokatolická farnost Kravaře
11. Kruh přátel Německa Kravaře, z.s.
12. Město Kravaře
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Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, p.o.
Posláním Domova pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, p.o. je zajistit klidný a důstojný život seniorům, kteří
potřebují vzhledem ke své nepříznivé sociální situaci pravidelnou pomoc a podporu a ta jim nemůže být
zajištěna v domácím prostředí. Služba je určena lidem věku od 65 let se sníženou soběstačností z důvodu
stáří nebo zdravotního stavu.
1. Podpora a zachování domova pro seniory

Aktivity vedoucí k realizaci
opatření

1.1. Poskytovat kvalitní
službu a udržet se v krajské
síti poskytovatelů
sociálních služeb

1.2. Podpora aktivit
v domově pro seniory:
univerzita 3. věku, ples,
sportovní hry, kulturní
vystoupení umělců,
vystoupení dětí z místních
ZŠ a MŠ, atd.

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

domov pro
seniory

zachování
domova pro
seniory

domov pro
seniory

zapojení seniorů v
aktivitách

2021-2026

1.000.000
Kč/rok

město Kravaře a
další příjmy a
dotace: platby
klientů, PnP,
úhrady od
zdravotních
pojišťoven,
dotace MSK

2021-2026

50.000 Kč/rok

příjmy organizace
a finanční dary
sponzorů

Celkem za opatření Kč

Předpokládaný
výstup

1.050.000 Kč/rok
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
detašované pracoviště Opava
Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům
překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem,
a to prostřednictvím služeb kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho
přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.
1. Podpora osobní asistence

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

1.1. Finanční podpora
osobní asistence

Termín
realizace

2021-2026

Celkem za opatření Kč

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

420.000 Kč/
asistent/CZP/rok

Předpokládané
finanční zdroje

MPSV, MSK,
obce, úhrady od
klientů, nadace,
dary

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

Centrum pro
zdravotně
postižené
MSK a další
poskytovatelé

občané zajištění
osobní asistencí;
občané, kteří
mohou zůstat ve
svém přirozeném
prostředí;
odlehčení
rodinám,
pečujícím o své
rodinné
příslušníky

420.000 Kč/rok
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2. Rozvoj osobní asistence

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

2.1. Zvýšení
informovanosti občanů o
službě

2.2. Zajištění dostupnosti
služby

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

2021-2026

10.000 Kč jedná se o
částku za celé
období
(2.000 Kč/rok)

MPSV, MSK,
obce, úhrady od
klientů, nadace,
sponzorské dary

Centrum pro
zdravotně
postižené
MSK, město
Kravaře

letáčky, brožury,
novinové články

Centrum pro
zdravotně
postižené
MSK

občané zajištění
osobní asistencí;
občané, kteří
mohou zůstat ve
svém přirozeném
prostředí;
odlehčení
rodinám,
pečujícím o své
rodinné
příslušníky

2021-2026

Celkem za opatření Kč

420.000 Kč/
asistent/CZP/rok

MPSV, MSK,
obce, úhrady od
klientů, nadace,
dary

422.000 Kč/rok
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Charita Hlučín
Charita Hlučín poskytuje kvalitní sociální a zdravotních služby seniorům, lidem se zdravotním postižením a
lidem ohroženým sociálním vyloučením. Občanům Kravař je k dispozici program domácí péče, který tvoří
zdravotní péče, dvě sociální služby (Osobní asistence a Pečovatelská služba) a Půjčovna kompenzačních
pomůcek. Díky terénní péči mohou nemocní či lidé v závěru života zůstat v domácím prostředí. V plánu je
také spolupráce na provozu Sociálně terapeutické dílny v Kravařích.
1. Podpora a zachování Osobní asistence

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

1.1. Služba o kapacitě 0,3
úv. k dispozici občanům

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

2021-2026

140.000 Kč/rok

MSK (MPSV),
platby klientů,
město Kravaře

Charita
Hlučín

580 hodin služby
ročně

Celkem za opatření Kč

140.000 Kč/rok

2. Podpora a zachování Pečovatelské služby

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

2.1. Služba o kapacitě 0,3
úv. k dispozici občanům

2021-2026

140.000 Kč/rok

MSK (MPSV),
platby klientů,
město Kravaře

Charita
Hlučín

580 hodin služby
ročně

2.2. Možnost zapůjčení
kompenzačních pomůcek
z půjčovny

2021-2026

20.000 Kč/rok

platby klientů,
Tříkrálová sbírka

Charita
Hlučín

počet zapůjčených
pomůcek občany
Kravař

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

Celkem za opatření Kč

160.000 Kč/rok
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3. Vznik sociálně terapeutické dílny

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

3.1. Výstavba objektu

3.2. Roční provoz pro 15
klientů.
V sociálně terapeutické
dílně budeme poskytovat
podporu a pomoc lidem,
kteří nenašli z důvodu
svého handicapu
uplatnění na otevřeném
ani chráněném trhu práce.
Pomůžeme klientům
naplňovat jejich právo žít
samostatný, soběstačný a
plnohodnotný život ve
společnosti.

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

2021-2023

9.274.000 Kč

IROP přes MAS
Hlučínsko, město
Kravaře

město
Kravaře

zkolaudovaný
objekt

2023-2026

2.000.000
Kč/rok

MSK (MPSV),
město Kravaře

Charita
Hlučín,
město
Kravaře

funkční služba pro
15 klientů

Celkem za opatření Kč

9.274.000 Kč jednorázově
2.000.000 Kč/rok
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DomA - domácí asistence
Osobní asistence je sociální služba pomáhající osobám, které z důvodu zdravotního postižení, věku nebo
nemoci potřebují pomoc v běžných činnostech života. Osobní asistent pomáhá klientovi v oblastech, ve
kterých potřebuje pomoc druhé osoby, jež zahrnují hygienu, sebeobsluhu, chod domácnosti, kontakt se
sociálním prostředím a veškerou pomoc při prosazování zájmů a práv daného člověk.
1. Trvalé zkvalitňování a profesionalizace pečovatelské služby, osobní asistence a prohloubení
spolupráce s MěÚ Kravaře

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

1.1. Postupné navyšování
počtu uživatelů ve městě
Kravaře a na to
navazující zvýšení
registrovaných úvazků
pracovníků v sociálních
službách

1.2. Účast pracovníků na
školeních zvyšujících
kvalifikaci

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

2021-2026

75.000 Kč/rok
při 0,75 úvazku,
tj. 375 000 Kč/5
let (jedná se
pouze o 20%
předpokládané
provozní ztráty)

město Kravaře

DomA domácí
asistence

navýšený počet
klientů a úvazků
zaměstnanců

15.000 Kč/rok

MPSV, KÚ
MSK-dotační
tituly, obce,
město Kravaře

DomA domácí
asistence,
školicí centra
v rámci
akreditace

zkvalitňování
poskytovaných
služeb, splnění
požadavků na
povinné
vzdělávání
pracovníků v
sociálních
službách

DomA domácí
asistence,
externí
supervizor

dodržování a
zvyšování kvality
poskytované péče

DomA domácí
asistence

kontinuální
poskytování
služeb

2021-2026

1.3. Průběžná kontrola
dodržování standardů
kvality, vnitřní audit,
supervize

2021-2026

5.000 Kč/rok

KÚ MSK-dotační
tituly, obce,
město Kravaře

1.4. Prezentace na
zastupitelstvu nebo radě

2021-2026

0

v případě potřeby
vlastní zdroje

Celkem za opatření Kč

95.000 Kč/rok
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2. Zvýšení informovanosti veřejnosti o zajišťovaných sociálních službách

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

2.1. Vydání informačních
materiálů o
poskytovaných terénních
sociálních službách
2.2. Prezentace v
místním tisku
jednotlivých obcí

2.3. Účast na
tématických akcích
konaných v obcích

Termín
realizace

2021-2026

2021-2026

2021-2026

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

20.000 Kč/rok

KÚ MSK-dotační
tituly, obce,
město Kravaře

DomA domácí
asistence,
ORP Kravaře

počet vydaných
informačních
materiálů

1.000 Kč/rok

KÚ MSK-dotační
tituly, město
Kravaře

DomA domácí
asistence,
obce

počet vydaných
článků v místním
tisku

DomA domácí
asistence,
obce

přístupnější
informace o
poskytovaných
sociálních
službách,
možnosti jejich
využití uživateli

6.000 Kč/rok

Celkem za opatření Kč

vlastní zdroje,
obce, město
Kravaře

27.000 Kč/rok

3. Neformální pečující - osvěta a spolupráce s nimi

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

3.1. Uspořádání setkání s
neformálními pečujícími
v jednotlivých obcích
3.2. Uspořádání
přednášek, workshopů,
terapií

Termín
realizace

2021-2026

2021-2026

Celkem za opatření Kč

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

20.000 Kč/rok

obce, KÚ MSKdotační tituly

DomA domácí
asistence,
obce

počet setkání
s neformálními
pečujícími

obce, KÚ MSKdotační tituly

DomA domácí
asistence,
obce,
školitelé

počet
uspořádaných
přednášek,
workshopů

20.000 Kč/rok

40.000 Kč/rok
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ANIMA VIVA z. s.
ANIMA VIVA z.s. poskytuje sociální služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitaci určené
osobám se s chronickým duševním onemocněním, s mentálním postižením, zdravotním postižením a osobám
v krizi. Cílem služeb je zvýšit kvalitu života těchto osob, pomoci jim v řešení jejich nepříznivé životní
situace, pomoci jim v zlepšení nebo udržení jejich dovedností potřebných pro samostatnost a uplatnění
v běžném osobním a pracovním životě. ANIMA se zaměřuje také na osvětové aktivity přispívající
k destigmatizaci a pochopení duševního onemocnění nebo mentálního postižení u veřejnosti.
1. Podpora ambulantní a terénní formy sociální rehabilitace poskytovanou organizací ANIMA VIVA
z.s. v návaznosti na reformu psychiatrické péče
Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

1.1. Poskytování sociálně
rehabilitačních,
nácvikových a
vzdělávacích aktivit pro
osoby se zdravotním
postižením včetně seniorů
ambulantní nebo terénní
formou.

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

2021-2026

66.000 Kč/rok

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

podpora služeb
sociální prevence
2020-2021, město
Kravaře, KÚ
MSK, MPSV

ANIMA
VIVA z.s.
služba
Centrum
ANIMA
Opava Sociální
rehabilitace

počet
podpořených
osob města
Kravaře za rok: 4

Celkem za opatření Kč

66.000 Kč/rok

2. Poskytování odborného sociálního poradenství včetně akreditovaného dluhového poradenství pro
osoby se zdravotním postižením a seniory s důrazem na osoby s duševním onemocněním a osoby
v psychosociální krizi.
Aktivity vedoucí k realizaci
opatření

2.1. Zřízení kontaktního
pracoviště Sociální poradny
ANIMA VIVA v Kravařích

2.2. Poskytování odborného
sociálního poradenství včetně
akreditovaného dluhového
poradenství pro občany se
zdravotním postižením a
seniory s důrazem na duševní
onemocnění nebo mentální
postižení

Termín
realizace

2021-2026

2021-2026

Celkem za opatření Kč

Předpokládaná
Předpokládané
výše nákladů na
finanční zdroje
aktivitu

bezúplatná
výpůjčka prostor

120.000 Kč/rok

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

město Kravaře,
MPSV (Kapitola
313)

ANIMA
VIVA z.s.
s- Sociální
poradna
ANIMA
VIVA

zřízené
kontaktní
pracoviště
Sociální poradna
ANIMA VIVA
s provozní
dobou 1 den
v týdnu (8
hodin)

město Kravaře,
MPSV (Kapitola
313)

ANIMA
VIVA z.s.
s- Sociální
poradna
ANIMA
VIVA

počet
podpořených
osob z města
Kravaře za rok:
4

120.000 Kč/rok
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3. Podpora informovanosti a osvětových aktivit se zaměřením na podporu duševního zdraví a
prevenci duševního onemocnění prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných ANIMA VIVA z.s.

Aktivity vedoucí k realizaci
opatření

3.1. Uspořádat osvětové akce
(přednášky/besedy) pro žáky 8. a
9. ročníků základní školy
zaměřené na podporu duševního
zdraví a prevenci vzniku
duševního onemocnění
v návaznosti na rizika spojená s
užíváním návykových látek

3.2. Uspořádat osvětové akce
(přednášky/besedy/workshopy)
pro dospělé a seniory zaměřené
na podporu duševního zdraví,
prevenci psychických problémů
vlivem pádu do dluhové pasti i
v návaznosti na „šmejdy“ a jiné
nekalé obchodní praktiky,
možnosti řešení dluhové
problematiky

3.3. Šíření osvěty a zlepšování
informovanosti o duševním
zdraví u občanů, prezentace
služeb ANIMA VIVA z.s.
v rámci aktivní účasti na
veřejných akcích města Kravaře

3.4. Prezentace služeb ANIMA
VIVA z.s. a šíření osvěty a
informovanosti občanů o
duševním zdraví, prevenci stresu
a vzniku duševního onemocnění
ve zpravodaji města

Celkem za opatření Kč

Termín
realizace

2021-2026

2021-2026

Předpokláda
ná výše
nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

6.000 Kč/rok

město Kravaře,
KÚ MSK,
nadace, místní
dárci a sponzoři

Sociální
poradna
ANIMA
VIVA z.s.

osvětové akce
na základní
škole pro žáky
8. a 9. tříd vždy.
1x /rok

6.000 Kč/rok

město Kravaře,
KÚ MSK,
nadace, místní
dárci a sponzoři

ANIMA
VIVA z.s.
(Sociální
poradna
ANIMA
VIVA )

osvětové akce
pro dospělé a
seniory min. 1x/
rok

město Kravaře,
vlastní zdroje

město
Kravaře,
ANIMA
VIVA z.s.

aktivní účast na
základě pozvání
městem Kravaře
(např. Den
sociálních
služeb, Den
seniorů, Dny
města, Zdravé
město apod.)

město Kravaře,
vlastní zdroje

město
Kravaře,
ANIMA
VIVA z.s.

min. 2 články ve
zpravodaji
města/ rok

2021-2026

bezúplatná
výpůjčka
stánku/
prostor

2021-2026

bezúplatné
zveřejnění
článku
v městském
zpravodaji

12.000 Kč/rok
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4. Podpora osvěty, informovanosti a destigmatizačních aktivit se zaměřením na duševní onemocnění

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

4.1. Uspořádat
vzdělávací akce na
základní škole města
zaměřené na
destigmatizaci
duševního onemocnění a
riziko jeho rozvoje
užíváním návykových
látek

4.2. Aktivní účast na
veřejných akcích města
Kravaře

4.3. Prezentovat činnot
služeb ANIMA VIVA
z.s. ve zpravodaji města

Termín
realizace

2021-2026

2021-2026

2021-2026

Celkem za opatření Kč

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

5.000 Kč/rok

kapitola 313
MPSV,
město Kravaře

Sociální
poradna
ANIMA
VIVA z.s.

přednášky na
základní škole
žáků 8. a 9. tříd
min. 1x za rok

10.000 Kč/rok

kapitola 313
MPSV,
město Kravaře

ANIMA
VIVA z.s.,
město
Kravaře

aktivní účast na
základě pozvání

0

předpoklad
otištění článků
zdarma

ANIMA
VIVA z.s.,
město
Kravaře

min. 2 články ve
zpravodaji města

15.000 Kč/rok
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FOKUS - Opava, z.s.
poskytuje sociální služby osobám s duševním onemocněním, mentálním a zdravotním postižením. Posláním
je pomáhat těmto osobám v návratu a uplatnění ve společnosti rozvíjením různých možností pro jejich
pracovní a sociální rehabilitaci. FOKUS - Opava, z.s. poskytuje služby sociální rehabilitaci a sociální
rehabilitaci v rámci Centra duševního zdraví v Opavě, podporu samostatného bydlení, služby následné péče
a provozuje chráněnou dílnu.
1. Podpora osob s duševním onemocněním

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

1.1. Podpora osob
s duševním
onemocněním v rámci
CDZ Opava

1.2. Prezentace
organizace v tisku
vydávaném městem,
informační letáky

1.3. Prezentační účast na
akcích města (např. den
sociálních služeb)

Termín
realizace

2021-2026

2021-2026

2021-2026

Celkem za opatření Kč

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

MPSV-MSK,
město Kravaře

FOKUSOpava, z.s.Centrum
duševního
zdraví Opava

celkový počet
podpořených
osob za období:
20

0 Kč

bezplatná inzerce

FOKUSOpava, z.s.,
město Kravaře

1x ročně v tisku,
letáky
v informačním
centru

1.000 Kč/rok

MPSV-MSK,
město Kravaře

FOKUSOpava, z.s.,
město Kravaře

účast na základě
pozvání, dle
možností města
Kravaře

88.000
Kč/osobu/rok

89.000 Kč/rok
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Tichý svět, o.p.s. Ostrava
Posláním služby sociální rehabilitace v organizaci Tichý svět je zvyšování sociálních návyků a dovedností u
klientů se sluchovým a kombinovaným postižením, které vede k jejich samostatnosti a začlenění do majoritní
společnosti slyšících.
Posláním služby odborného sociálního poradenství v organizaci Tichý svět, o. p. s. je podpora osob se
sluchovým a kombinovaným postižením při nepříznivých životních situacích a hájit jejich práva.
Posláním tlumočnické a přepisovatelské služby Tichého světa je umožnit bezbariérovou komunikaci osobám
se sluchovým postižením a osobám s kombinovaným postižením, které ovládají český znakový jazyk nebo
komunikují prostřednictvím psaného českého jazyka.
1. Podpora osob se sluchovým a kombinovaným postižením při nepříznivých životních situacích

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

1.1. Poskytovat
tlumočnické služby
(tlumočení a přepis) přímo
občanům a při jednání na
Městském úřadě Kravaře

2021-2026

30 000 Kč/rok

Tichý svět, o.p.s.

Tichý svět,
o.p.s.

počet klientů,
kterým byla
služba poskytnuta

1.2. Poskytovat službu
odborné sociální
poradenství přímo
občanům

2021-2026

20 000 Kč/rok

Tichý svět, o.p.s.

Tichý svět,
o.p.s.

počet klientů,
kterým byla
služba poskytnuta

1.3. Poskytovat službu
sociální rehabilitace přímo
občanům

2021-2026

50 000 Kč/rok

Tichý svět, o.p.s.

Tichý svět,
o.p.s.

počet klientů,
kterým byla
služba poskytnuta

1.4. Prezentační účast na
akcích města Kravaře
(např. den sociálních
služeb, Deafember)

2022-2026

5 000 Kč/rok

Tichý svět, o.p.s.,
město Kravaře

Tichý svět,
o.p.s., město
Kravaře

účast na akcích

Celkem za opatření Kč

105 000 Kč/rok
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Zámecký klub žen,
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.- z.o.Kravaře,
Římskokatolická farnost Kravaře,
Kruh přátel Německa Kravaře, z.s.
1. Podpora klubové činnosti organizací věnujících se zdravotně znevýhodněným a seniorům
Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

1.1. Organizování akcí,
besed, zájezdů,
přednášek, sportovních
aktivit atd.

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů
na aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

2021-2026

60.000 Kč/rok

vlastní zdroje,
město Kravaře

Zámecký
klub žen

počet aktivních
členů, počet akcí

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, o.s.-z.o.
Kravaře

počet
zrealizovaných
výletů, akcí,
besed

počet
podpořených
seniorů

1.2. Organizování
výletů, kulturních akcí,
besed

2021-2026

110.000 Kč/rok

členské
příspěvky, město
Kravaře, doplatky
zúčastněných
členů

1.3. Podpora seniorů ve
farnosti prostřednictvím
setkávání při modlitbě,
posezení u kávy

2021-2026

0

město Kravaře

Římskokatolická farnost
Kravaře

69.000 Kč/rok

město Kravaře +
příspěvky členů

Kruh přátel
Německa
Kravaře

Shromáždění
německých
spolků v Praze +
město Kravaře

Kruh přátel
Německa
Kravaře

1.4. Organizace zájezdů
na místa spojená s
německou historií,
organizace
akcí/přednášek
tematicky spojených
německým jazykem,
Německem, zajištění
autobusové dopravy,
občerstvení, prohlídky
navštíveného místa

1.5. Zachování činnosti
pro senioryPravidelná setkání
seniorů v klubové
místnosti (1x týdně)

2021-2026

2021-2026

Celkem za opatření Kč

20.000 Kč/rok

počet
zrealizovaných
zájezdů, akcí

počet
zrealizovaných
setkání se seniory

259.000 Kč/rok
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Město Kravaře
1. Související aktivity pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním
Aktivity vedoucí
k realizaci
opatření

Termín realizace

Předpokládaná
výše nákladů
na aktivitu

1.1. Zájezdy
důchodců

jaro
2022-2026

155.000 Kč/rok
+
43.000 Kč/rok

město Kravaře
+
účastníci
zájezdů

1.2. Karmašové
posezení seniorů

podzim
2021-2026

75.000 Kč/rok

město Kravaře

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři
město
Kravaře a
oddělení
kultury MěÚ
Kravaře
město
Kravaře a
oddělení
kultury MěÚ
Kravaře
město
Kravaře a
vybraný
provozovatel
taxi služby
město
Kravaře a
Integrovaný
záchranný
systém

Předpokládaný
výstup
počet
realizovaných
zájezdů a počet
účastníků zájezdů
počet
zúčastněných
osob
přehled
zpracovávaný
odborem
sociálních věcí a
faktury

1.3. Taxi pro
seniory Kravaře

2021–2026

550.000 Kč/rok

město Kravaře

1.4. Obálka do
lednice –
IN.F.Obálka

2021-2026

bez nákladů

0

1. 5. Preventivní
vyšetření paměti

2021-2026

0

0

Fosamina
o.p.s.

počet
vyšetřených osob

2022-2026

0

MSK – dotace,
Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska-západ,
město Kravaře,
jednotlivé obce

Centrum pro
seniory
Čtyřlístek ve
spolupráci
s Ing. Pavlou
Kasášovou

uskutečněné akce

2021-2022

10.000 Kč/rok

město Kravaře

Ekvilibro z.s.

analýza bariér

0

město Kravaře

město
Kravaře

vznik nové
terénní sociální
služby na území
města Kravaře

30.000 Kč/rok

město Kravaře,
Fosanima o.p.s.

Fosanima
o.p.s.

počet
podpořených
neformálních
pečujících

1.6. Senior Fest

1.7. Zmapování
bariér pro
handicapované
občany v
Kravařích
1.8. Podpora
vzniku nové
terénní sociální
služby na území
města Kravaře
1.9. Podpora
neformálních
pečujících osob

2021-2022

2021-2026

Celkem za opatření Kč

počet vydaných
obálek

833 000 Kč/rok
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PRACOVNÍ SKUPINA RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ A OSOBY OHROŽENÉ
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
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ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ A OSOBY OHROŽENÉ
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
(ke dni 21. 6. 2021)
Název organizace

Jméno, příjmení

Policie České republiky – Obvodní oddělení Kravaře

Šárka Baďurová, DiS.

Městská policie Kravaře; občan města Kravaře

Martin Dehner

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Mgr. Jana Fischerová

OPEN HOUSE o.p.s.

Kamil Gavenda

Centrum volného času Kravaře, p.o.; občan města Kravaře

Eva Jurášková

Základní škola Kravaře, p.o.

Mgr. Lukáš Kramný

Ubytovna „Bílý dům“ Kravaře; občan města Kravaře

Mgr. Marta Olšrová

Zámecký klub z.s., MFK Kravaře, z.s.; občan města Kravaře

Karel Peterek

město Kravaře – OSPOD; občan města Kravaře

Bc. Martina Řeháčková

občan města Kravaře

Monika Ševčíková

Základní škola Kravaře-Kouty, p.o.; občan města Kravaře

Mgr. Eva Watzlawiková

Cílová skupina zahrnuje velmi široký okruh uživatelů sociálních služeb. Je možné říci, že do této skupiny
patří všechny rodiny s dětmi na území města Kravaře, včetně dětí a mládeže žijící mimo rodinu.
Rodina je základní organická jednotka společnosti. Jde o skupinu dvou a více osob žijících spolu v jedné
domácnosti, která je spojena manželskými, pokrevními či adoptivními svazky.
Dítě: Základ právního postavení dítěte vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který upravuje
zásadní vztahy mezi rodiči a dětmi. Pro účely jednotlivých oblastí se dítě vymezuje odlišně, např. pro účely
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, se dítětem rozumí nezletilá osoba, tj. osoba ve věku
do 18 let nebo pro účely zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, se za nezaopatřené dítě považuje
dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku za určitých podmínek, atd.
Nezletilí: Dle § 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se má za to, že každý nezletilý, který nenabyl
plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti
nezletilých jeho věku. Dle § 30 téhož zákona se plně svéprávným člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá
dovršením osmnáctého roku věku. Dle § 18 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok věku.
Mládež: Nejde o zákonem vymezenou kategorii. Jde o osoby od 18 do 26 let.
Mladiství: Užívá se v trestním právu pro věkovou skupinu 15 až 18 let (§ 2 zákona č. 218/2003 Sb.)
Výše charakterizovaná cílová skupina je skupinou se zcela specifickými potřebami, které je nutné řešit
specifickou sociální péčí. Budoucnost společnosti záleží především na tom, jakým způsobem bude
zacházeno právě s nejmladší generací.
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SWOT ANALÝZA RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM
Ve SWOT analýze jsou identifikovány silné a slabé stránky ve vztahu k poskytovaným sociálním a
souvisejícím službám a potřebám občanů v této oblasti a možná rizika a příležitosti z vnějšího prostředí.
Závěry z provedených analýz jsou v této kapitole stručně shrnuty. SWOT analýza vznikala na jednáních
pracovních skupin a vychází z připomínek jednotlivých účastníků.
SWOT ANALÝZA
Rodina, děti a mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

OPEN HOUSE, o.p.s. - nejsou místní organizace

OPEN HOUSE, o.p.s. - neznalost místních poměrů pro
preventivní činnosti

Fungující terénní služby pro drogově závislé

Chybějící sociální bydlení

Existence Centra volného času

Chybějící dokument města k sociálnímu bydlení,
startovacích bytů

Preventivní programy pro mateřské školy, 1. stupeň
základních škol
Podpora procesu komunitního plánování ze strany
Moravskoslezského kraje
Fungující mateřské centrum při Centru volného času

Nevhodné umístění ubytovny Bílý dům v lokalitě u ZŠ
Málo potřebné informace ke směru k rodičům, dětem
Poloha Kravař mezi 2 velkými městy

Ubytovna bílý dům (akutní vyřešení nepříznivé
situace)

Nedostatečné financování sociální oblasti na území města
Kravaře

Dostupnost terénní sociálně aktivizační služby pro
sanaci v rodinách

Chybějící propagace sociální oblasti vůči veřejnosti

Dostupnost AMT centra (v Opavě)

Nedostačující preventivní programy v základních školách

Zajištění odborného poradenství ze strany Eurotopie

Nedostatečná osvěta v rámci náhradní rodinné péče

Existence místního zpravodaje Besedník
Průběžné informace o sociální oblasti v Besedníku
Silná základna sportovních klubů a spolků
Dostatek a široká nabídka sportovních aktivit
Minimum sociálně slabých rodin
Fungující komunitní plánování sociálních služeb
Dostupnost služeb
Zapojení vedení základní školy do komunitního
plánování sociálních služeb
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Aktualizace katalogu sociálních služeb

Nedostatek finančních prostředků

Vytvoření srozumitelného informačního systému pro
rodiče, děti, mládež

Legislativa

Tvorba dokumentu k sociálnímu bydlení

Nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů

Nové webové stránky základní školy, zkvalitnění
informovanosti rodičů a žáků

Dehonestace sociálních služeb ze strany společnosti

Zvýšení finančních prostředků ze strany města na
sociální oblast

37

SEZNAM ORGANIZACÍ
1. OPEN HOUSE o.p.s.
2. EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
3. Centrum volného času Kravaře, p.o.
4. Městská knihovna Kravaře
5. Základní škola Kravaře, p.o.,
6. Základní škola Kravaře-Kouty, p.o.,
7. Zámecký klub, z.s.
8. Městský fotbalový klub Kravaře, z.s.
9. Městská policie Kravaře
10. Policie České republiky - Obvodní oddělení Kravaře
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OPEN HOUSE o.p.s.
Terénní služba je službou podle zákona o sociálních službách. Terénní programy jsou terénní služby
poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba
je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek,
osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem
služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám
poskytována anonymně.
1. Zajištění terénních programů

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

1.1. Zajištění stávající
kvality služby a jejich
rozvoj
o finanční zajištění
služby
o odborné personální
zajištění
o výkon služby

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

počet
vyměněných setů
445/515

2021-2026

Celkem za opatření Kč

230.800 Kč/rok

MPSV, RVKPP,
město Kravaře,
MSK

OPEN
HOUSE,
o.p.s.

počet
podpořených
osob: 17
počet kontaktů a
intervencí
(296/70)

230. 800 Kč/rok
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EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Činnost organizace je zaměřena na práci s rodinami, dětmi a jednotlivci. Některé programy organizace jsou
cíleny na práci s lidmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy
působením rizikových projevů chování a vlivů nefunkční rodiny. Nabízíme také odborné služby zaměřující
se na práci s rodinami v rozchodu, rozvodu či jiné krizové situaci. Posláním společnosti je poskytovat
podporu a zajistit rovný přístup jednotlivcům, rodinám a komunitám při jejich uplatnění ve společnosti,
usilovat o podporu a sociální začlenění lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a předcházet tak jejich
sociálnímu vyloučení, podporu zdravého fungování rodiny, pomáháme řešit problémy tak, aby se
předcházelo krizovým situacím vedoucím k destabilizaci rodiny a rozvíjet vzájemně prospěšné vztahy
mezi nestátními neziskovými organizacemi, školami, dalšími institucemi a okolní komunitou.
1. Rozvoj sociálně aktivizačních služeb a souvisejících aktivit

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

1.1. Potřeba navýšení
úvazků terénních
sociálních
pracovníků min o
0,125

2021-2026

56.200 Kč/rok

MPSV, město
Kravaře

1.2. Rozvoj terénní
práce pro větší počet
rodin s dětmi v
regionu (dle
požadavku
OSPOD)

2021-2026

25.000 Kč/rok

MPSV, město
Kravaře

EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

3 rodiny/rok

1.3. Rozšíření
multidisciplinární
spolupráce
(OSPOD, soudy,
školy atd.) a
posílení případových
konferencí

2021-2026

0

MPSV, město
Kravaře

EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

3 rodiny/rok

1.4. Rozvoj
vzdělávání pro
pracovníky
v oblasti práce
s rodinou

2021-2026

2.500 Kč/rok

MPSV, město
Kravaře

EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

3 rodiny/rok

Celkem za opatření Kč

Realizátoři

EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

Předpokládaný
výstup

3 rodiny/rok

83.700 Kč/rok
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2. Udržení a zvýšení kapacity ambulantní formy sociálně aktivizačních služeb zaměřených na prevenci
rozpadu rodin (AMT centrum)

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

2.1. Zvýšení kapacity
komplexního
poradenství pro
rodiny s dětmi –
zvýšení o 0,125
úvazku sociálního
pracovníka, navýšení
financí pro zajištění
dalších podpůrných
služeb

2021-2026

56.200 Kč/rok

MPSV, město
Kravaře

EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

15 rodin/rok

2.2. Rozšíření
odborné podpory
rodinám
s využitím
participativních
metod pro
práci s rodinami
(metody rodinné
terapie, mediace a
asistence);

2021-2026

36.000 Kč/rok

MPSV, město
Kravaře

EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

15 rodin/rok

Celkem za opatření Kč

92.200 Kč/rok
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3. Udržení asistovaných styků a asistovaných předání jako nástroje pro obnovení narušených funkcí
rodiny

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

3.1. Zajištění
personálního
zabezpečení
aktivity - 2 asistenti

2021-2026

18.000 Kč/rok

OPZ, město
Kravaře

EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

3 rodiny/rok

3.2. Rozvoj
asistovaných
styků/předání
pro větší počet
rodin s dětmi v
regionu
(dle požadavku
OSPOD)

20212026

3.600 Kč/rok

OPZ, město
Kravaře

EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

3 rodiny/rok

3.3. Rozvoj
vzdělávání pro
pracovníky
v oblasti práce s
rodinou ohroženou
rozpadem

2021-2026

2.400 Kč/rok

OPZ, město
Kravaře

EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

3 rodiny/rok

Celkem za opatření Kč

24.000 Kč/rok
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4. Rozvoj a zvýšení kapacity sociálního a právního poradenství pro cílovou skupinu

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

4.1. Zvýšení
kapacity
komplexního
poradenství pro
rodiny s dětmi –
zvýšení o 0,125
úvazku sociálního
pracovníka,
navýšení financí pro
zajištění bezplatného
právního
poradenství,
terapeutické podpory
a dalších
podpůrných služeb

2021-2026

56.200 Kč/rok

MPSV, město
Kravaře

EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

50 klientů/rok

4.2. Rozvoj
programů na zvýšení
finanční
gramotnosti rodin,
včetně vzdělávání
pracovníků

2021-2026

6.000 Kč/rok

MPSV, město
Kravaře

EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

50 klientů/rok

4.3. Rozšíření
nabídky
intervenčních a
probačních
programů pro
mládež s rizikovými
projevy chování

2021-2026

6.000 Kč/rok

MPSV, město
Kravaře

EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

50 klientů/rok

Celkem za opatření Kč

68.200 Kč/rok
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Centrum volného času Kravaře, p.o.
Jsme volnočasové zařízení s dlouholetou tradicí, které organizuje smysluplné využití volného času pro děti,
mládež a dospělé. Nabízíme pestrý výběr zájmových kroužků v pravidelné zájmové činnosti. Organizujeme
příležitostné akce, letní tábory a pobytové akce, vzdělávací programy, výlety, adaptační kurzy.
1. Workshopy a vzdělávací akce pro rodiče s dětmi

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

1.1. Realizace zájmových
kroužků

Termín
realizace

2021-2026

Celkem za opatření Kč

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

600.000 Kč/rok

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

rodiče-zápisné do
kroužků

Centrum
volného
času

počet
realizovaných
kroužků podle
jednotlivých
cílových skupin

600.000 Kč/rok
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Městská knihovna Kravaře
Městská knihovna v Kravařích je knihovnou tzv. komunitního typu. Zajišťuje standardní knihovnické služby,
ale je také místem setkávání, a to nejen čtenářů knihovny, ale také široké veřejnosti. Je významnou součástí
kulturního života obce.
1. Workshopy a vzdělávací akce pro rodiče s dětmi

Aktivity vedoucí k realizaci
opatření

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

počet
realizovaných
workshopů
počet
realizovaných
besed a přednášek

1.1. Pestrá nabídka
workshopů

2021-2026

3.000 Kč/rok

město Kravaře

Městská
knihovna
Kravaře

1.2. Nabídka přednášek a
besed pro rodiny

2021-2026

20.000 Kč/rok

město Kravaře

Městská
knihovna
Kravaře

Celkem za opatření Kč

23.000 Kč/rok

2. Klubko pro nejmenší děti

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

2021-2026

20.000 Kč/rok

město Kravaře

Městská
knihovna
Kravaře

počet
podpořených dětí

2.2. Nákup interaktivních
pomůcek

2021-2026

10.000 Kč/rok

město Kravaře

Městská
knihovna
Kravaře

počet
nakoupených
pomůcek

2.3. Dovybavení prostor

2021-2026

10.000 Kč/rok

město Kravaře

Městská
knihovna
Kravaře

počet
zakoupených věcí

2.4. Práce lektora

2021-2026

20.000 Kč/rok

město Kravaře

Městská
knihovna
Kravaře

počet
realizovaných
přednášek

Aktivity vedoucí k realizaci
opatření

2.1. Podpora čtenářství u
předškolních dětí

Celkem za opatření Kč

60.000 Kč/rok
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Základní škola Kravaře, p.o., Komenského 658/14, Kravaře
1. Zajištění volnočasových aktivit dětí navštěvujících ZŠ, prevence rizikového chování

Aktivity vedoucí k realizaci
opatření

1.1. Přednášky a besedy dle
aktuální nabídky
1.2. Adaptační kurz pro
žáky 6. ročníku (nově
příchozí z Koutů)
1.3. Školní výlety, spaní ve
škole, soustředění
1.4. Volnočasové aktivity:
výtvarný kroužek, sbor,
atletika, volejbal
1.5. Deskové hry, knižní
klub

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

v průběhu
celého
školního
roku

50 Kč na žáka

rodiče, město
Kravaře

ZŠ Kravaře

počet
realizovaných
přednášek a besed

v záříkaždoročně

500 - 1000 Kč
na žáka

rodiče, příspěvek
SRPŠ

ZŠ Kravaře

počet
realizovaných
adaptačních kurzů

každoročně

500 - 1000 Kč
na žáka

rodiče, příspěvek
SRPŠ

ZŠ Kravaře

počet
realizovaných
výletů,
soustředění

od září po
celý školní
rok,
každoročně

pro rok 2021
100.300 Kč

město Kravaře,
AŠSK, rodiče

ZŠ Kravaře

počet
realizovaných
volnočasových
aktivit

2020-2021

bez nákladů

šablony MŠMT

ZŠ Kravaře

počet
realizovaných
setkání

Celkem za opatření Kč

687.000 Kč
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Základní škola Kravaře-Kouty, p.o., Bolatická 97/9, Kravaře
1. Preventivní aktivity pro žáky
Aktivity vedoucí k realizaci
opatření

1.1. Preventivní programy

1.2. Kočičí zahrada

1.3. Dopravní hřiště

1.4. Hravě žij zdravě

1.5. Hasík

1.6. Kroužky ve škole

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

počet
realizovaných
preventivních
programu +
témata

2021-2026

cca 40 Kč/žák

žáci

Renarkon
Ostrava:
centrum
ikkluze,
PPP Opava,
Poradna
pro
primární
prevenci
Ostrava

2021-2026

bez nákladů

0

učitelka 2.
třídy

počet
podpořených
osob

2021-2026

bez nákladů

0

dopravní
hřiště Malé
Hoštice

počet
podpořených
osob
počet
podpořených
osob

2021-2026

bez nákladů

0

učitelka 5.
třídy –
online
program

2021-2026

bez nákladů

0

hasiči – pro
2. ročník

počet
podpořených
osob

2021-2026

individuální,
podle kroužku

rodiče

CVČ
Kravaře,
Judo Slezan

počet
podpořených
osob

Celkem za opatření Kč

13.560 Kč/rok
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2. Zachování spolupráce se Sdružením rodičů
Aktivity vedoucí k realizaci
opatření

2.1. Halloween
2.2. Zpívání u
stromečku+Mikulášská
nadílka
2.3. Pohádka v CensStaru

2.4. Den matek

2.5. Den dětí

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

2021-2026

bez nákladů

Sdružení rodičů a
přátel dětí

Sdružení
rodičů a
přátel dětí

počet
podpořených
osob

2021-2026

bez nákladů

Sdružení rodičů a
přátel dětí

Sdružení
rodičů a
přátel dětí

počet
podpořených
osob

2021-2026

bez nákladů

Sdružení rodičů a
přátel dětí

Sdružení
rodičů a
přátel dětí

počet
podpořených
osob

2021-2026

bez nákladů

Sdružení rodičů a
přátel dětí

Sdružení
rodičů a
přátel dětí

počet
podpořených
osob

2021-2026

bez nákladů

Sdružení rodičů a
přátel dětí

Sdružení
rodičů a
přátel dětí

počet
podpořených
osob

Předpokládaný
výstup

Celkem za opatření Kč

0 Kč

3. Besedy pro rodiče
Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

20212026

bez nákladů

EU-Šablony

ZŠ Kravaře

2021-2026

bez nákladů

EU-Šablony

ZŠ Kravaře

2021-2026

bez nákladů

EU-Šablony

ZŠ Kravaře

3.4. Efektivní komunikace
s dítětem

2021-2026

bez nákladů

EU-Šablony

ZŠ Kravaře

3.5. Logopedické obtížebeseda

2021-2026

bez nákladů

EU-Šablony

ZŠ Kravaře

Aktivity vedoucí k realizaci
opatření
3.1. Šikana-beseda
3.2. Kyberšikana-beseda

3.3. ADHD-beseda

Celkem za opatření Kč

počet
podpořených
osob
počet
podpořených
osob
počet
podpořených
osob
počet
podpořených
osob
počet
podpořených
osob

0 Kč
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Zámecký klub z.s.
Využívá přilehlých prostor pozemků u ulice Alejní pro sport a pozemků u zámeckého parku. Cílem činnosti
je aktivní odpočinek všech obyvatel bez rozdílu. Hlavní činnosti mimo zdravý pohyb a rehabilitaci jsou
environmentální aktivity.
1. Zajištění amatérských sportovišť a klubových prostor pro pohybové netalentované k poznávání
ostatních aktivit především environmentální povahy.

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

1.1. Sportovně
rekreační činnost

Termín
realizace

2021-2026

Celkem za opatření Kč

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

120.000 Kč/rok

vlastní zdroje,
město Kravaře,
NSA, MSK
(Národní
sportovní
agentura)

Zámecký klub
z.s.,
externí
odborníci

počet
zrealizovaných
aktivit

120.000 Kč/rok
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Městský fotbalový klub Kravaře z. s.
1. Podpora organizace pracující s dětmi a mládeží
Sportovní klub, který je organizován FAČRem. Náplní je fotbal a součástí těchto aktivit jsou tréninkové
jednotky, což znamená organizovanou práci s mládeží v rozvoji pohybu.
Aktivity vedoucí k realizaci
opatření

1.1. Atletická příprava,
herní projev

1.2. Zajištění materiálních
potřeb a energie

Termín
realizace

2021-2026

2021-2026

Celkem za opatření Kč

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

70.000 Kč/rok

vlastní zdroje,
město Kravaře,
Národní sportovní
agentura, Česká
unie sportu,
Fotbalová
asociace ČR

Městský
fotbalový
klub,
trenéři

počet
připravovaných,
počet úspěšných
soutěžících
a počet
podpořených
sportovců

730.000 Kč/rok

vlastní zdroje,
město Kravaře,
Národní sportovní
agentura, Česká
unie sportu,
Fotbalová
asociace ČR

Městský
fotbalový
klub

zajištění praktické
funkce klubových
potřeb

800.000 Kč/rok
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2. Zajištění organizovaných sportovních aktivit pro děti a mládež

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

2.1. Zajištění mládeže do
konkrétních soutěží

2.2. Udržitelnost a rozvoj
stávajících sportovišť

Termín
realizace

2021-2026

2021-2026

Celkem za opatření Kč

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

50.000 Kč/rok

město Kravaře
atd.

vlastní
kapacity
spolku a
subdodavatelé

počet soutěží,
kterých se
mládež zúčastnila

800.000 Kč/rok

město Kravaře,
Národní
sportovní
agentura

správce

konkrétní
investice do
udržitelnosti
stávajících
sportovišť

850.000Kč/rok
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Městská policie Kravaře
1. Preventivní aktivity pro občany města

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

Termín
realizace

1.1. Forenzní značení kol

1.2. Prezentační akce pro
děti

2021-2026

2021-2026

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

7.000 Kč/rok

Městská policie
Kravaře

Městská
policie
Kravaře

počet označených
kol,
ortopedických
pomůcek

bez nákladů

Městská policie
Kravaře

Celkem za opatření Kč

Městská
policie
Kravaře

počet
realizovaných
akcí

7.000 Kč/rok

Policie České republiky - Obvodní oddělení Kravaře
1. Preventivní programy pro děti mateřských škol

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

1.1. Dopravní
výchova

1.2. Policejní
pohádka

Termín realizace

září-červen
každoročně

září-červen
každoročně

Celkem za opatření Kč

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

bez nákladů

bez nákladů

Předpokládané
finanční zdroje

OO PČR

OO PČR

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

preventista
OO PČR

počet
realizovaných
aktivit na téma
dopravní
výchovy

preventista
OO PČR

počet
realizovaných
aktivit na téma
Policejních
pohádek

0 Kč
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2. Preventivní programy pro děti základních škol

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

2.1. Dopravní
výchova

2.2. Vlastní
bezpečnost

2.3. Šikana a
kyberšikana

Termín realizace

září-červen
každoročně

září-červen
každoročně

září-červen
každoročně

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

bez nákladů

bez nákladů

bez nákladů

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

preventista
OO PČR

počet
realizovaných
aktivit na téma
dopravní
výchovy

preventista
OO PČR

počet
realizovaných
aktivit na téma
Vlastní
bezepčnosti

preventista
OO PČR

počet
realizovaných
aktivit na téma
Šikany a
kyberšikany

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

OO PČR

preventista
OO PČR

počet
realizovaných
aktivit pro
seniory

OO PČR

OO PČR

OO PČR

Celkem za opatření Kč

0 Kč

3. Preventivní programy pro seniory

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

3.1. Černá kronika
aneb ze soudních
síní, čtení pro
seniory

Termín realizace

každoročně

Celkem za opatření Kč

Předpokládaná
výše nákladů na
aktivitu

bez nákladů

0 Kč
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

54

1. Zajištění a podpora plánování sociálních a souvisejících služeb prostřednictvím komunitního
plánování ve městě Kravaře
Komunitní plánování je metoda, která umožňuje na základě znalosti poptávky po sociálních a souvisejících
službách v daném místě plánovat rozvoj těchto služeb.
Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

Předpokládaná
výše nákladů
na aktivitu

Termín
realizace

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

zápisy z jednání

1.1. Pravidelné setkávání
pracovních skupin, řídící
skupiny

2021-2026

2.000 Kč/rok

město Kravaře

manažeři
pracovních
skupin +
koordinátor

1.2. Průběžný monitoring
komunitního plánu

2x za období
realizace

0

0

pracovní
skupiny +
koordinátor

zpráva o
průběžném
monitoringu

1.3. Závěrečné hodnocení
komunitního plánu

2. pol. 2026

0

0

pracovní
skupiny +
koordinátor

hodnocení SPRSS

Celkem za opatření Kč

2.000 Kč/rok

2. Zajištění informačního systému v sociální oblasti
Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů
na aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný výstup

katalog sociálních a
souvisejících služeb

2.1. Aktualizace
katalogu sociálních
a souvisejících
služeb

2022

0

0

město Kravaře,
koordinátor, Svazek
obcí Mikroregionu
Hlučínsko-západ

2.2. Zajištění
předávání aktuálních
informací
prostřednictvím
místního tisku,
webových stránek,
facebooku, místního
rozhlasu a dalších

2021
až
2026

0

0

město Kravaře,
koordinátor

počet zveřejněných
informací

2.3. Prezentace
sociálních a
souvisejících služeb
prostřednictvím akce
pro veřejnost

2021
až
2026

30.000 Kč/rok

město Kravaře

město Kravaře,
koordinátor

den sociálních služeb

Celkem za opatření Kč

30.000 Kč/rok
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3. Zavedení systému víceletého financování sociálních služeb

Termín
realizace

Předpokládaná
výše nákladů
na aktivitu

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

3.1. Jednání s
vedením města
Kravaře za účelem
podpory zavedení
systému víceletého
financování

2021
až
2026

0

0

místostarosta,
tajemník

zápis

3.2. Spolupráce mezi
odborem sociálních
věcí, finančním
odborem, právníkem
města a dotačním
výborem ve věci
zavedení víceletého
financování

2021
až
2026

0

0

místostarosta
tajemník

zápis

3.3. Vytvoření
pravidel víceletého
financování, jejich
předložení Radě a
Zastupitelstvu města
Kravaře

2021
s aplikací
od roku
2022

0

0

místostarosta
tajemník

pravidla

2021
až
2026

200.000 Kč pro
rok 2021

město Kravaře

odbor financí

limitovaný
příslib

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

3.4. Schválená
finanční částka pro
dotace

Celkem za opatření Kč

200.000 Kč

4. Podpora sociálního bydlení v Kravařích

Aktivity vedoucí k
realizaci opatření

4.1. Zmapování
potřebnosti sociálního
bydlení

Termín
realizace

2021-2022

Celkem za opatření Kč

Předpokládaná
výše nákladů
na aktivitu

20.000 Kč

Předpokládané
finanční zdroje

Realizátoři

Předpokládaný
výstup

město Kravaře

město
Kravaře

analýza
potřebnosti
sociálního
bydlení

20.000 Kč
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ABECEDNÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AMT

Asistenční, mediační a terapeutické

AŠSK

Asociace školních sportovních klubů

CVČ

centrum volného času

CZP

Centrum pro zdravotně postižené

ČR

Česká republika

FAČR

Fotbalová asociace České republiky

IN.F.

Informace jako Forma Ochrany

IROP

Integrovaný regionální operační program

KPSS

Komunitní plánování sociálních služeb

KÚ MSK

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

MAS

místní akční skupina

MěÚ

městský úřad

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSK

Moravskoslezský kraj

MŠ

mateřská škola

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NSA

Národní sportovní agentura

o.p.s

obecně prospěšná společnost

OO PČR

obvodní oddělení Policie České republiky

OPZ

Operační program Zaměstnanost

ORP

obec s rozšířenou působností

p.o.

příspěvková organizace

PnP

příspěvek na péči

PPP

pedagogicko-psychologická poradna

PS

pracovní skupina

RVKPP

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

SPRSS

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

SRPŠ

sdružení rodičů a přátel školy

z.s.

zapsaný spolek

ZŠ

základní škola
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