Úvodní slovo starosty

Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň a zemědělské plochy.
Obec to je především společenství lidí, kteří se zde cítí doma. Obec to je ono životní klokotání, na kterém se podílejí naši obyvatelé a občas
i ti z přespolních obcí. Život člověka sebou přináší mimo jiné i potřebu vyrovnat se s různými problémy.
Z nejrůznějších příčin ne všichni můžeme být zdraví, ne všichni jsme soběstační a ne všichni jsme hmotně zabezpečeni. Ono rčení „Kdo se
stará ten má“ platí pro většinu našich šikovných občanů. A to je dobře. Ale vedle nás budou vždy i potřební, z nichž část strádá ne vlastní
vinou.
Zdravá a kulturní obec se pozná i podle toho, že je připravena pomoci těm, kteří se snaží najít pomoc. Právě komunitní plán je oním odrazovým můstkem pro budoucí řešení možných sociálních problémů našich občanů. Jednak nám mapuje aktuální situaci ve všech skupinách
obyvatel a zároveň hledá instituce pro řešení sociálních potřeb. Protože jsme obcí s rozšířenou působností, snažíme se být připraveni pomáhat i osmi obcím, které jsou přidruženy ke Kravařím, tak jak nám to naše vlastní možnosti dovolí.
Kdysi býval na území Kravař domov důchodců, který nebyl provozován městem. Tehdy jsme litovali ty, kteří v něm pobývali. Protože jsme byli
nespokojeni s tímto stavem, rozhodli jsme se převzít zmíněné zařízení do naší vlastní správy. Dnes je náš Domov seniorů sv. Hedviky v Kravařích žádaným místem pro strávení podzimu života nejen našich místních penzistů, ale lidí z širokého okolí.
Nikdy nemůžeme zapomenout, že chudé a nemocné budeme mít vždy vedle sebe! Jde jen o to být vnímaví pro tyto potřeby a solidární
s těmi, kteří to potřebují a zaslouží si to!
Naším cílem je žít životem, kdy vedle sebe budou zdraví i nemocní, mladí i staří, bohatí i chudí a přitom všichni budou vést život důstojný člověka. A všichni se můžeme obdarovávat navzájem!
Andreas Hahn
Starosta města Kravaře
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1. Úvod do komunitního plánování
Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, regionu, kraje. Komunitně plánovat lze téměř cokoli, nejvíce se však tato metoda využívá v sociální oblasti, konkrétně v rozvoji sociálních služeb.
Co je to komunitní plánování sociálních služeb?
Je to plánování rozvoje sociálních potřeb pro občany obce, města, mikroregionu, které vychází z jejich potřeb a na kterém se občané sami
aktivně podílejí. Je to otevřený proces, který hledá nejlepší řešení. Je to věc veřejná.
Základní principy komunitního plánování
Princip triády – spolupráce tří stran (zadavatel, poskytovatel, uživatel).
Princip rovnosti – každý má právo vyjádřit svůj názor.
Princip skutečných potřeb – analýza potřeb stojí před normativy a domnělými potřebami.
Princip dohody – přednost má souhlasné rozhodnutí před hlasováním.
Princip „vše je veřejné“ – plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými, informace o dění v něm jsou veřejně dostupné.
Princip dosažitelnosti řešení – řešení, v něž komunitní plán vyústí, jsou kompromisem přání a možností místních zdrojů.
Princip cyklického opakování – komunitní plánování není uzavřený proces. Fáze, témata, problémy
se cyklicky opakují. Je nutné se jimi opakovaně zabývat na nové úrovni.
Princip kompetence účastníků – v procesu plánování musí být zapojeni kompetentní lidé s jasnými zodpovědnostmi a danými pozicemi.
Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb?
Posilovat sociální soudržnost komunity – občanů obce, města, mikroregionu, podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců a skupin komunity.
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Kdo se účastní komunitního plánování sociálních služeb?

Zadavatel sociálních služeb

Poskytovatel sociálních služeb

Uživatel sociálních služeb
Podstatou komunitního plánování sociálních služeb je partnerství mezi třemi stranami – triádou.
Zadavatel je ten, kdo je zodpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám, zpravidla obec, město. Hlavním
úkolem je poskytnout občanům co nejkvalitnější služby
co nejnižší cenu a v co nejširším spektru.
Poskytovatelé provozují služby, vytvářejí plány či projekty na zachování a rozšiřování svých zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují. Cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet služby pro občany. Jedná se o organizace státní či nestátní, ziskové či neziskové. Mezi poskytovatele také zahrnujeme osoby pečující o své příbuzné a blízké. Poskytovatelé obvykle mají velmi dobrý přehled o ﬁnančních zdrojích na
poskytování sociálních služeb. Mohou tak přinést do místního systému sociálních služeb další ﬁnanční zdroje.
Uživatelé sociálních služeb jsou občané v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují sociální službu anebo mají zájem na jejím rozvoji pro
své děti, rodiče. Zapojení uživatelů do komunitního plánování přináší možnost získání důležitých informací o kvalitě a potřebách sociálních
služeb.
Jaké jsou očekávané přínosy komunitního plánování?
■

Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným potřebám a je schopen průběžně reagovat na změny

Díky plánování sociálních služeb lze vytvořit systém služeb podle existujících a předpokládaných potřeb, v odpovídající kvalitě, a v souladu s
místními speciﬁky. To znamená, že lidé sami se podílejí na plánování toho, o čem se domnívají, že jim vyhovuje a naplňuje jejich potřeby.
Na základě průběžného monitorování naplňování stanoveného cíle i jednotlivých opatření, pravidelnou a důslednou aktualizací komunitního
plánu a cyklickým opakováním procesu plánování, dochází k zachycení změn, které se v mezidobí objevily a je tak možné na ně reagovat.
■

Efektivní využití ﬁnančních prostředků

Díky komunitnímu plánu by ﬁnanční prostředky měly být vynakládány jen na ty služby, které jsou potřebné.
■

Zvyšování identiﬁkace veřejnosti s obcí a lepší spolupráce

Prostřednictvím zapojení všech, kteří působí v systému sociálních služeb (uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé, veřejnost), do procesu jejich
plánování, dochází ke zvyšování podílu občanů na rozhodovacím procesu o podobě sociálních služeb v daném místě. Principy společných
setkávání, diskuzí, konzultací a spolupráce se prolínají celým plánovacím procesem. Nabízejí nejen vzájemné obohacení, ale představují
také významný prvek v efektivitě řešení a přístupu k problémům. Je-li také veřejnost zapojena do procesu plánování, je-li průběžně informována a má-li možnost se zapojit, získává tak ucelenější a hlubší pohled na oblast sociálních služeb. Pak také případné změny jsou lépe přijímány a veřejnost má zájem se na nich podílet.
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■

Systém sociálních služeb je průhledný a srozumitelný

Komunitní plánování sociálních služeb probíhá podle určitého rámce a má jasně daná pravidla, je otevřené pro všechny, kteří mají zájem se
na něm podílet, a díky pravidelnému zveřejňování informací umožňuje snadno se v něm zorientovat. Sociální služby jsou tak koncipovány
na základě transparentního postupu a celý systém se díky tomu stává srozumitelnějším.
Zásadní povinnosti ve vztahu ke komunitnímu plánování sociálních služeb přináší zákon č. 108/006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Co je komunitní plán?
Komunitní plán je výsledkem dohody mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, ukazuje, jaké jsou potřeby v dané komunitě a do čeho investovat. Je třeba, aby všechny činnosti, které provází přípravu i naplňování plánu byly provázány a staly se součástí rozvojové strategie města a obcí.
Pro přijetí komunitního plánu jsou nezbytné konkrétní a jasné výstupy a návrhy, které povedou k jeho realizaci:
■
■
■
■
■
■
■
■

popis opatření,
realizátor,
zahájení činnosti,
zdroje ﬁnancování,
ﬁnanční náklad,
indikátory,
popis služby,
dopady.

Naprosto nezbytnou součástí komunitního plánování je tzv. konzultační proces, kdy občané jsou po celou dobu plánování vtahováni do přípravy plánu, a to i mimo pracovní skupiny.
Kvalitní komunikace s veřejností je často základem pro další aktivity města a obcí v jakýchkoli oblastech života občanů. Komunitní plán
tedy může napomoci ke zlepšení komunikace občanů s městem a obcemi.
Organizační schéma

Pracovní skupiny
■
■
■

jsou tvořeny uživateli, zadavateli, poskytovateli města Kravaře, řeší konkrétní úkoly stanovené řídící skupinou,
vyhledávají zdroje do procesu komunitního plánování,
podávají návrhy a připomínky řídící skupině,

Pracovní skupiny byly zaměřeny na tyto cílové skupiny komunitního plánování sociálních služeb:

Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
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2. Struktura KP Kravaře
Řídící skupina
Ing. Petr Muczka, místostarosta města Kravaře, zadavatel
Bc. Irena Uličková, koordinátor KP města Kravaře, zadavatel
Mgr. Tomáš Martínek, Policie ČR
Bc. Maria Melecká, Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, poskytovatel
Eva Jurášková, Centrum volného času Kravaře, poskytovatel
Lenka Starečková, uživatel
Ing. Petra Kernová, uživatel
Daniel Kerlín, uživatel
Ing. Bc. Pavel Novotný, tajemník městského úřadu, zadavatel

Seznam členů pracovních skupin
Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Daněčková Romana, Bc. – OPEN HOUSE Bruntál
Jurášková Eva – Centrum volného času Kravaře
Kernová Petra, Ing. – t. č. rodičovská dovolená
Koneczný Vítězslav – SDH Kravaře
Martínek Tomáš, Mgr. – Policie ČR Kravaře
Muczka Petr, Ing. – místostarosta MěÚ
Olšrová Marta, Mgr. – majitelka ubytovny Kravaře, starobní důchodce
Pospiech Libor, Bc. – vedoucí MP Kravaře
Skowronková Hana – úřad práce Kravaře
Ševčíková Monika – knihovnice, kulturní pracovník MěÚ Kravaře
Šupíková Lucie, Mgr. – sociální pracovník OSPOD
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Arbter Petr – starobní důchodce
Černá Ingrid – Agentura Zvoneček
Hanuš Jan – Charita Opava
Kerlín Daniel – pracovník Rehabilitačního ústavu – Chuchelná
Lasák Josef, Ing. – Svaz postižených civilizačními chorobami Kravaře, starobní důchodce
Melecká Maria, Bc. – Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře
Muczka Petr. Ing. – místostarosta MěÚ
Novotný Pavel, Ing. Bc. – tajemník MěÚ
Peterková Eva – Svaz postižených civilizačními chorobami Kravaře, starobní důchodce
Peterková Kateřina – zdravotní sestra
Skowronková Hana – Úřad práce Kravaře
Slaninová Dagmar, Bc. – Centrum pro zdravotně postižené Opava
Stareczková Lenka – ZUŠ – učitelka hudby
Volný Lukáš, Mgr. Bc. – Charita Hlučín
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3. Analýza potřeb v oblasti sociálních služeb
Úvod
Analýza byla zaměřena na zjištění základních informací o městě Kravaře a zároveň zjištění potřeb občanů v oblasti sociálních služeb. Tyto
informace jsou nezbytné pro přípravu dílčího komunitního plánu v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje sociálních služeb Svazku
obcí mikroregionu Hlučínsko-západ.

3.1. Základní informace
Komunitní plán sociálních služeb /dále KP/:
■ je metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním speciﬁkům
i potřebám jednotlivých občanů,
■

je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb.

Charakteristickými znaky KP je důraz kladený
■ Na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká.
■ Na dialog a vyjednávání.
■ Na dosažení výsledků, které jsou přijaty a podporovány většinou účastníků.

KP probíhá ve třech fázích, přičemž zapojení veřejnosti musí probíhat po celou dobu zpracovávání komunitního plánu.
■
■
■

Analytická část – zpracování situační analýzy oblasti rozvoje lidských zdrojů
Strategická část KP – její zpracování včetně expertů
Realizační část – realizace KP a jeho aktualizace
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3.2. Informace potřebné pro zpracování analýzy
Město Kravaře dosahuje katastrální výměry 1 7 ha. Počet obyvatel tohoto města byl k 1. 1. 01 celkem 6 76 obyvatel,
z toho 1 04 ve věku 0–14 let, 4 70 ve věku 15–64 let a 1 011 ve věku 65 a více let. Průměrný věk obyvatel v Kravařích činí 40, let.
Skladba obyvatel je následující:

Celkem

Skladba obyvatel města Kravaře
Počet obyvatel ve věku
15 – 64 let
65 a více let
0 – 14 let
6 762
1 042
4 709
1 011

Muži
Ženy

3 350
3 412

Počet obyvatel
k 31. 12. 2012

527
515

2405
2304

418
593

Z následujícího grafu je patrný dlouhodobý nárůst počtu obyvatel. V roce 000 je zaznamenán nejvyšší nárůst počtu obyvatel. Naopak v roce
006 dochází k výraznému poklesu počtu obyvatel.
V roce 01 byl v Kravařích zaznamenán celkový přírůstek obyvatel o 6 osob více než na počátku roku, vliv na tento přírůstek mělo především kladné saldo migrace (migrační saldo dosáhlo hodnoty 14 obyvatel), ale také přirozený přírůstek obyvatel (přirozený přírůstek 1 osob).
K 1. 5. 01 bylo v registru kontaktního pracoviště Opava celkem 9 716 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činí 7,7 %.
Meziměsíčně ubylo 505 osob a v porovnání s loňským květnovým stavem došlo k nárůstu o 714 uchazečů o zaměstnání. V evidenci bylo
5 16 mužů, což je o 67 osob více než ve stejném období roku 01 a o 45 méně než ke konci předcházejícího měsíce. Počet evidovaných žen s předchozím měsícem klesl o 5 osob na 4 580.
V evidenci stále zůstává velký počet absolventů škol a mladistvých. Ke konci května bylo evidováno 676 absolventů škol a mladistvých. Tato
skupina uchazečů o zaměstnání tvoří 7 % z celkového počtu nezaměstnaných osob. Zároveň bylo v evidenci 1 075 osob se zdravotním postižením, tedy 11 %.
Do evidence se nově přihlásilo 704 uchazečů o zaměstnání, což je o 6 méně než ke konci předcházejícího měsíce. V průběhu května byla
ukončena evidence 1 0 uchazečům o zaměstnání. Z tohoto počtu nastoupilo do nového zaměstnání nebo začalo samostatně podnikat
celkem 76 uchazečů. Počet nabízených volných pracovních míst je celkem 393. O jedno volné pracovní místo se teoreticky uchází 4,7
osob.



Přímo v Kravařích evidoval Úřad práce v Opavě k 1. 5. 01 celkem 1 10 uchazečů o zaměstnání, míra nezaměstnanosti dosahuje 7,8 %.
Po komunikaci se zástupkyní ÚP je však nemožné srovnávat období 2012 a 2013, neboť došlo k jinému metodickému postupu
ze strany MPSV. Nedošlo tedy k reálnému poklesu počtu nezaměstnaných.

3.3. Seznam poskytovatelů sociálních služeb a návazných aktivit v Kravařích
Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace
Alejní 75/
7471 Kravaře
http://www.dskravare.cz
Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace
Náměstí 0/41
747 1 Kravaře
www.cvckravare.cz
Charita Hlučín
U bašty 75/
748 01 Hlučín
www.charitahlucin.cz
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Charita Opava
Přemyslovců 6
747 07 Opava-Jaktař
www.charitaopava.cz
Agentura Zvoneček (není registrovanou službou)
Kostelní 
747 1 Kravaře
http://www.agentura-zvonecek.cz/
Sbor dobrovolných hasičů
Štěpánkovická 4
747 1 Kravaře
http://www.sdhkravare.cz
DFK – Kruh přátel Německa
Alejní 4
747 1 Kravaře
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Kravařích, o.s.
Olšinky 17
747 1 Kravaře
ave.kravare@tiscali.cz
Klub seniorů
Alejní 75/
7471 Kravaře
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
Liptovská 1
747 06 Opava 6
Telefon/fax: +40/55 74 10
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz
www.szp-msk.cz
Bližší informace o jednotlivých organizacích je uveden v příloze č. 1.
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3.4. Výsledky analýzy potřeb v oblasti sociálních služeb
V rámci přípravy Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen KPSS) ve městě Kravaře, které je součástí projektu Sociální služby
SOH, podpořeného OPLZZ, byla provedena analýza potřeb občanů města v oblasti sociálních služeb.
Analýza byla řešena třemi metodami a to dotazníkové šetření, přímé oslovení a internetový dotazník.
Dotazníky byly k dispozici na městském úřadě, vyplnili je pouze  občané. Přímým oslovením (anketou) bylo získáno 1 odpovědí, internetový dotazník vyplnilo 6 občanů. Celkem tedy bylo získáno 160 odpovědí. Dotazník je součástí tohoto dokumentu a je jeho přílohou.

Dotazníková metoda

Počet

Podíl
z celku v %

Přímé oslovení široké veřejnosti

139

86,9

Přímé oslovení v Domově pro seniory

1

7,5

Dotazníky - Městský úřad Kravaře



1,

Prostřednictvím internetu

6

3,8

160

100

Celkem

1

3.4.1. Zastoupení dle pohlaví
Pro zjištění potřeb, které jsou často rozdílné i podle pohlaví, jsme se v přímém oslovení snažili o rovnoměrné zastoupení mužů a žen.
Ochota odpovídat však (tak jako v jiných městech a obcích) byla u žen, což vyplývá i z role ženy v rodině (ženy se častěji starají o své příbuzné, případně pečují o děti).
Pohlaví

Počet

Podíl v %

Muži

5

6,1

Ženy

4

6,

147

100

Celkem

1

3.4.2. Zastoupení dle věkových skupin
Důležitým faktorem pro stanovení rozvoje sociálních služeb je zjišťování potřeb v oblasti sociálních služeb u všech věkových kategoriích.
Kromě věkové kategorie 15-1 let se podařilo oslovit jednotlivé věkové kategorie poměrně rovnoměrně. Ochota odpovídat souvisí také s tím,
zda občan využívá služby vzhledem ke svému věku či zdravotnímu stavu. Proto je zastoupení mladých lidí tak nízké, přičemž počet odpovědí
se zvyšuje s narůstajícím věkem.

Věkové skupiny

Počet

Podíl
z odpovědí v %

15–1

5

,7

0–

4

5

40–5

44

,4

60 a více

5



Celkem

136

100

14

3.4.3. Bydliště
Vzhledem k tomu, že město Kravaře je spádovou oblastí pro širší region, bylo zapotřebí také zjistit, kdo z oslovených respondentů je přímo
z Kravař a kdo bydlí v jiných lokalitách. Z uvedené tabulky vyplývá, že % respondentů bydlí přímo ve městě Kravaře.
Bydliště
Kravaře
Jinde
Bez odpovědi
Celkem

Počet

Podíl
z celku v %

Podíl
z odpovědí v %

144

0



1

8,1

8,



1,

160

100

100

3.4.4. Kdo ve vaší domácnosti využívá nějakou sociální službu
Pro zjištění situace ve využívání sociálních služeb (či návazných aktivit) byla respondentům položena otázka, zda oni sami či někdo z jejich
blízkých v současné době využívá nějakou sociální službu.
Zaznamenali jsme vcelku překvapivý výsledek, že 50% respondentů, kteří na tuto otázku odpovídali, využívá nějakou sociální službu (či návaznou aktivitu). Na druhou stranu je nutno říci, že z celkového počtu oslovených pouze 4% vůbec nějakou službu využívá.
Kdo ve Vaší domácnosti využívá nějakou sociální službu Počet

Podíl
Podíl
z celku v % z odpovědí v %

Já osobně

8

4,8

50

Děti

0

1,1

6,

Rodiče

14

,

18,4

4

,6

5,

Bez odpovědi

77

50

Počet odpovědí

76

Prarodiče

Celkem

153

15

100

100

3.4.5. V současnosti využívané sociální služby
O jaké služby konkrétně jde, mohli respondenti odpovídat v další otázce. Největší podíl odpovědí byl u cílové skupiny senioři a to 5 využívaných služeb, a aktivity pro děti mládež s 5 odpověďmi. Tento výsledek je logický, neboť v Kravařích je poměrně silně zastoupena skupina
občanů nad 65 let a to 14%. Na druhou stranu takřka stejným procentem (15%) je zastoupena i skupina mladých občanů ve věku 0–14 let,
pro kterou jsou primárně určeny aktivity pro děti a mládež.

V současnosti využívané sociální služby

Počet

Podíl
z odpovědí v %

5

6,

Služby pro zdravotně postižené



6,8

Poradenství

6

4,5

Služby pro občany v nouzi



,0

Služby a aktivity pro nezaměstnané

4

,0

5

18,8

8

6,0

4

,

Služby pro seniory

Aktivity pro děti a mládež
Jiná
Žádné
Počet odpovědí

1

Bez odpovědi

1

Celkem

164

16

100

3.4.6. Kde tyto služby využíváte
Pokud občané města Kravaře využívají některou ze sociálních služeb či návazných aktivit, zjišťovali jsme, zda se soustředí právě na město
a v něm zajišťované služby, či využívají dalších měst či obcí. Z odpovědí vyplynulo, že pouze 6 občanů využívá služby mimo město Kravaře.
Kde služby využíváte

Počet

Podíl z celku v %

Podíl z odpovědí v %

74

50,0

,5

6

4,1

7,5

Bez odpovědi

68

45,

Počet odpovědí

80

Kravaře
Jinde

Celkem

148

100

17

100

3.4.7. Jak jste s Vámi uvedenými službami či aktivitami spokojeni?
Pokud už občané využívají nějaké služby, které ve městě existují, bylo zapotřebí zjistit, zda a jak jsou se službami spokojeni. Z celkového
počtu 7 odpovědí odpovědělo 6,% respondentů, že jsou se službami velmi spokojeni, nespokojena jsou necelá 4% respondentů.

Jak jste s Vámi uvedenými službami či aktivitami spokojeni?

Počet

Podíl z celku v %

Podíl z odpovědí v %

Velmi spokojen

50

,78

6,

Mohlo by se zlepšit

6

17,57

,1

Nespokojen



,0

,80

Bez odpovědi

6

46,6

Počet odpovědí

7

Celkem

148

100

100

V rámci této otázky mohli respondenti rovněž uvést, co by se mělo v jednotlivých službách zlepšit. V Domově pro seniory navrhují uživatelé
tato zlepšení:
■ Chybí kulečník, společenské hry
■ Zlepšit stravu – x
■ Vybavení domova pro seniory
Z ostatních námětů:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

více aktivit pro děti – 5x
pan ředitel ve škole, počet míst ve školce
málo míst, docela drahé
zázemí a kvalita služeb
více služeb a větší zázemí pro služby zdravotně postiženým
více středisek pro děti a mládež
výtah ve zdravotním středisku
hřiště pro děti
cyklistické stezky
chybí veřejné WC
více míst pro děti v mateřské škole
více informovat o novinkách

18

3.4.8. Chybějící sociální služby
Respondentů jsme se rovněž dotazovali, jaké služby ve městě Kravaře podle jejich názoru chybí. Tato otázka byla (a vždy je) poměrně komplikovaná, neboť tazatelé museli některé služby vysvětlovat. Rovněž na tuto otázku mohli respondenti uvést více odpovědí.
Podle respondentů ve městě nejvíce chybí zdravotní a pečovatelská péče, denní stacionáře, centrum rehabilitačních služeb, poradny, sociálně terapeutické dílny.

Chybějící sociální služby

Počet

Podíl
z odpovědí v %

5

,54

16

8,1

Domov pro seniory



4,57

Azylový dům

7

,55

17

8,6

Domovy se zvláštním režimem

6

,05

Chráněné bydlení

4

,0

Noclehárny



1,5

Sociálně terapeutické dílny

1

6,60

Centrum rehabilitačních služeb

16

8,1

Pracoviště rané péče

7

,55

Kontaktní centrum



1,0

Dům na půl cesty

5

,54

Poradny

16

8,1

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

1

6,0

Zdravotní a ošetřovatelská péče

7

1,71

Jiné



16,4

Bez odpovědi

8

Centrum denních služeb
Osobní asistence

Denní stacionáře

Počet odpovědí

17

Celkem

235

1

100

Na otázku jiné odpověděli někteří respondenti takto:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

dům s pečovatelskou službou
mateřská školka, málo míst, dětské centrum pro větší děti
rekreační místa (lavičky)
celková nespokojenost s vedením Kravař
hřiště
koše, lavičky, dětské hřiště, místa na parkování
bezbariérové přístupy, odborní lékaři
výtah ve zdravotním středisku – 8x
sáčky pro psy
špatné cesty a chodníky, auta zaparkovaná na chodnících
rozšířit aquapark
hřiště pro děti, koupaliště
mateřské centrum
donášková služba
nějaké zařízení pro mladé

0

3.4.9. Pozornost cílovým skupinám
Rovněž na tuto otázku mohli respondenti odpovědět vícekrát. Jako nejvíce důležitou cílovou skupinou se podle respondentů jeví rodiny s dětmi
a zdravotně postižení. Jen o málo méně pak seniorům.

Preferované skupiny podle naléhavosti (1 = nejnaléhavější)
Pozornost
seniorům

Pozornost
lidem
v sociální krizi

Pozornost
rodinám
s dětmi

Pozornost
zdravotně
postiženým
osobám

Pozornost
jiné skupině

Bez odpovědi

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

1

4

1

50

48

4





40

16

0



0

0



0

4

16

7

0

0

4

14

8

1

1

0

0

1

3.4.10. Kde získáváte informace o sociálních službách
Informace o sociálních službách získává nejvíce respondentů z městského zpravodaje (jednalo se spíše o obecné informace o dění ve městě).
Na druhém místě byl internet a třetím pak městský úřad. Malé procento informací získávaných od uživatelů je dáno malým množstvím poskytovatelů ve městě.
Je tedy zřejmé, že budou-li poskytovány informace o průběhu komunitního plánování, je velmi důležité využít jak místní zpravodaj, tak internet.

Kde získáváte informace o sociálních službách?

Počet

Podíl
z odpovědí v %

41

17,15

1

0,4

Poskytovatelé služeb

10

4,18

Známí

5

14,64

Zpravodaj Besedník

80

,47

Internet

60

5,1

Jinde

1

5,0

Bez odpovědi

10

Městský úřad
Úřad práce

Počet odpovědí



Celkem

4



100

3.4.11. Informovanost o Komunitním plánování sociálních služeb?
Poměrně překvapující byla informace, že cca 5% respondentů je o komunitním plánování ve městě informováno. Tato skutečnost je zřejmě
dána i tím, že v předchozím období proběhlo dotazníkové šetření města Kravaře a pro informování o zahájení zpracování komunitního plánu
byli občané informováni městským rozhlasem.
Jste o Komunitním plánování sociálních služeb informováni?

Počet

Podíl
z celku v %

Podíl
z odpovědí v %

Ano

8

56,46

58,87

Ne

58

,46

41,1

6

4,08

Bez odpovědi
Počet odpovědí

141

Celkem

147

100

100

Závěr
Prostřednictvím analýzy bylo opět zjištěno, že přímé oslovení, tedy anketa mezi občany, je jednou z nejúčinnějších metod. Pokud bychom se
soustředili pouze na vyplňování běžných dotazníků, a to i přes internet, nebylo by dosaženo dostatečného množství odpovědí.
Spokojenost s poskytovanými službami je dobrá. Podle respondentů ve městě nejvíce chybí zdravotní a pečovatelská péče, denní stacionáře,
centrum rehabilitačních služeb, poradny, sociálně terapeutické dílny.



4. Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Popis cílové skupiny
Senioři
Senioři se stávají stále výraznější skupinou, která potřebuje sociální pomoc vlivem stárnutí populace jako pozitivního výsledku společenského vývoje ve vyspělých státech světa a postupného prodlužování délky života.
Senioři se podle životních sil a aktivity rozlišují na:
■ seniory třetího věku – tj. aktivní a nezávislí senioři,
■ seniory čtvrtého věku – tj. závislí senioři.
V poproduktivní populaci jsou vytipovány rizikové skupiny lidí, kteří pro svůj zdravotní, sociální nebo ekonomický stav představují sociální riziko. K těmto skupinám patří ti, jež nejsou schopni se rychle a účinně přizpůsobit náhlým změnám svých životních podmínek nebo změnám zdravotního stavu:
■
■
■
■
■
■
■
■

osoby starší 80 let – nejméně 60 % z nich vyžaduje intenzivní zdravotní a sociální péči, stoupá jejich závislost,
samostatně žijící osoby – jednočlenné domácnosti,
izolovaní jedinci – prostorově, emocionálně, sociálně (bez kontaktů),
muži ovdovělí – hůře se adaptují na osamění v domácnosti
ženy ovdovělé a osamělé, které se dožívají vyššího věku,
manželé, z nichž jeden je vážně nemocný nebo invalidní,
staří handicapovaní jedinci – psychicky i tělesně,
staří lidé s nízkým důchodem.

V České republice dochází postupně ke stárnutí populace. V současné době patříme mezi věkově nejstarší evropské země s nízkým podílem
dětské populace.
Dlouhodobé populační stárnutí v období do roku 00 vyvrcholí a vytvoří situaci, kterou nedovedou dobře charakterizovat ani současní
sociologové. Vlivem stále se vyvíjejícího výzkumu a vývoje v oblasti zdravotnictví je předpoklad prolínání cílové skupiny seniorů a osob se zdravotním postižením.

Osoby se zdravotním postižením
Riziko zdravotního postižení v důsledku nemoci, úrazu nebo vrozené vady existuje u každého občana a roste s přibývajícím věkem.
Zdravotním postižením se rozumí, na rozdíl od nemoci, dlouhodobý nebo trvalý stav, který již nelze léčbou zcela odstranit. Jeho negativní důsledky je však možno zmírnit systémem opatření, na nichž by se měla podílet celá společnost. Vyspělé státy vytvářejí vedle svých systémů
zdravotního a sociálního pojištění i systémy pro snížení důsledků zdravotního postižení.
Osoby se zdravotním postižením se setkávají s překážkami nejen při hledání zaměstnání a jeho udržení, ale i při využívání dostupné dopravy,
při vstupu do budov a jiných zařízení nebo při získávání přístupu ke vzdělání a pracovní kvaliﬁkaci. Nutno si uvědomit, že zdravotně postižené
osoby mají stejná lidská práva jako ostatní občané. Osobám se zdravotním postižením by měla být poskytována pomoc při uplatňování jejich
základních práv, aby nedocházelo k jejich sociálnímu vylučování ze společnosti.
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■ Osoby s tělesným postižením
V odborné literatuře se považuje za tělesné postižení přetrvávající nebo dočasné omezení pohybové schopnosti s trvalým nebo podstatným
působením na kognitivní (poznávací), emocionální (citové) a sociální výkony. Příčinou je poškození podpůrného (nosného) nebo pohybového
aparátu nebo jiné organické poškození. Do této skupiny patří také jedinci zdravotně oslabení, nemocní (např. nemoci srdce, nemoci dýchacích cest, poruchy látkové výměny, nemoci vycházející z Diabetes mellitus, nemoci močového ústrojí, nemoci z alergie, infekční nemoci).
■ Osoby s mentálním postižením
Osoby s mentálním postižením jsou osoby se sníženými rozumovými schopnostmi. Podle 10. revize Mezinárodní klasiﬁkace nemocí dělíme
mentální retardaci do následujících stupňů: lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká
mentální retardace, jiná mentální retardace, nespeciﬁcká mentální retardace.
■ Osoby se zrakovým postižením
Defektem u osob se zrakovým postižením je vada zraku, která se projevuje nerozvinutím, snížením či ztrátou výkonnosti zrakového rozpoznání
a tím poruchou zrakového vnímání, orientace v prostoru, pracovní činnosti spojenou s výkonností. Následně může docházet k narušení sociálních vztahů a tím i k sociálnímu vylučování ze společnosti.
■ Osoby se sluchovým postižením
U osob se sluchovým postižením dochází k omezení zvukové orientace a komunikace v závislosti na typu a stupni sluchové vady.
Stupně sluchových vad podle Světové zdravotnické organizace WHO:
lehká nedoslýchavost, střední nedoslýchavost, středně těžké poškození sluchu, těžké poškození sluchu, velmi závažné poškození sluchu,
neslyšící.
■ Osoby s kombinovaným postižením
U těchto osob dochází ke kombinaci typu zdravotního postižení, např. tělesného postižení s postižením mentálním, sluchovým nebo zrakovým. O kombinovaném postižení hovoříme tehdy, pokud každé z těchto postižení je samo o sobě postižením těžkým.

SWOT analýza

Silné stránky

Slabé stránky

1. Domov pro seniory
. Klub seniorů/důchodců, Spolupráce KD/S s DS
. Existence prostor v Římskokatolické farnosti Kravaře
4. Existence svazu postižených civilizačními chorobami
5. Existence dalších poskytovatelů služeb
(Charita Hlučín, Charita Opava)
6. Aktivní senioři ve městě (vč. sportu)
Podpora aktivního života seniorů ze strany města
7. Pečovatelská služba
8. Soudržnost rodin

1. Chybí samostatný prostor pro každodenní aktivity
seniorů včetně zdravotně postižených (centrum)
. Chybí asistenční služba
. Nedostatečná informovanost o existujících službách
4. Chybí sociálně terapeutická dílna
5. Chybí poradenství
6. Malá spolupráce s dobrovolnickými organizacemi

Ohrožení

Příležitosti

1. Legislativa
. Volby
. Nedostatek ﬁnančních prostředků
4. Ekonomická situace

1. Finanční zdroje z EU
. Volby
. Legislativa – změna
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Priority
1. Podpora domova pro seniory
. Podpora organizací, věnujících se zdravotně znevýhodněným a seniorům
. Podpora pečovatelské služby
4. Rozvoj spolupráce s dobrovolnickými organizacemi
5. Podpora odborného sociálního poradenství včetně půjčovny kompenzačních pomůcek
6. Vznik a podpora sociálně terapeutické dílny
7. Podpora osobní asistence

Priorita 1
Podpora domova pro seniory
Charakteristika
Domov pro seniory je sociální službou podle zákona o sociálních službách.
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zdůvodnění
Občané, kteří dosáhli seniorského věku, mají díky Domovu pro seniory zajištěnu péči v případě,
že se o ně již nemohou z různých důvodů starat jejich rodinní příslušníci.
Kromě běžných poskytovaných služeb je důraz kladen zejména na aktivizační činnosti seniorů, neboť
je zřejmé, že právě udržení seniorů co nejdelší dobu v aktivitě prospívá nejen psychickému, ale také tělesnému zdraví. Za významné pro
aktivizaci seniorů služba považuje otevřenost a spolupráci s rodinnými příslušníky a veřejností.
Zásadní pro službu je také zajištění důstojného doprovázení v závěru života, tj. kvalitu ošetřovatelské a paliativní péče, duchovní doprovázení, podpora rodinným příslušníkům.
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Priorita 1
Podpora domova pro seniory
1.1.

Podpora domova pro seniory

Opatření 1.1.

1.1.1.
1.1.2.

Podpora aktivit seniorů v domově pro seniory
Podpora klubu seniorů/důchodců

Realizátoři

Domov pro seniory

Nová nebo stávající

Stávající

Zahájení realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady

Rok 2013
Město Kravaře, MPSV, Nadace, nadační fondy, platby uživatelů, KÚ MSK

Dopady

Zajištění důstojného života seniorů, uživatelů domova pro seniory
Podpora hospicové myšlenky – kultura smrti a umírání
Společenské a kulturní kontakty uživatelů
Sociální vazby s veřejností

Indikátory

Počet klientů služby
Kvalita poskytované služby
Kvalita ošetřovatelské a paliativní péče
Návaznost na společenské zdroje – spolupráce s Kluby seniorů, školskými zařízeními,
farností, jinými společenskými organizacemi a dobrovolníky
Pokračování Malé univerzity III. věku

Priorita 2
Podpora organizací, věnujících se zdravotně znevýhodněným a seniorům
Charakteristika
Podpora organizací, věnujících se zdravotně znevýhodněným a seniorům není sociální službou podle zákona o sociálních službách.
Zdůvodnění
Podpora organizací, které se věnují seniorům a zdravotně znevýhodněným, je velmi důležitá
pro seniory a zdravotně znevýhodněné ve městě.
Zachování aktivního života, zvýšení společenských kontaktů, rozvoj kognitivních funkcí seniorů, předcházení osamění seniorů a zdravotně
postižených osob a tím zlepšení kvality jejich života.
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Priorita 2
Podpora organizací, věnujících se zdravotně znevýhodněným a seniorům
2.1. Podpora klubové činnosti seniorů
2.2. Klubová činnost zdravotně znevýhodněných

Opatření 2.1.

Opatření 2.2.

Realizátoři

Nová nebo stávající
Zahájení realizace
Finanční zdroje

Finanční náklady

Dopady

Indikátory

2.1.1. Realizace zájezdů pro seniory ze strany města
2.1.2. Podpora dalších aktivit pro podporu seniorů ze strany města
(např. Karmašové posezení apod.)
2.1.3. Podpora Společenství seniorů při Římskokatolické rarnosti Kravaře
2.1.4. Podpora Klubu přátel Německa
2.1.5. Podpora Klubu seniorů
2.1.1. Realizace zájezdů pro seniory ze strany města
2.1.2. Podpora dalších aktivit pro podporu seniorů ze strany města
(např. Karmašové posezení apod.)
2.1.3. Podpora Společenství seniorů při Římskokatolické rarnosti Kravaře
2.1.4. Podpora Klubu přátel Německa
2.1.5. Podpora Klubu seniorů
Město Kravaře
Svaz postižených civilizačními chorobami
Klub přátel Německa
Společenství seniorů při Římskokatolické farnosti Kravaře
Klub seniorů
Stávající, nová
Rok 2013 realizace 2.1.1. – 2.1.5., 2.2.1.
Rok 2014 – 2.2.1.2. – 2.2.1.3.
Město Kravaře, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, platby klientů, členské příspěvky
2.1.1. 100,000,-- Kč
2.1.2. 50,000,-- Kč
2.1.3. 10,000,-- Kč
2.1.4. 10,000,-- Kč
2.1.5. 10,000,-- Kč
2.2.1. 100,000,-- Kč
2.2.2. 95,000,-- Kč
Zajištění důstojného života seniorů
Udržení kontaktů seniorů se společenským životem
Využití potenciálu seniorů – předávání zkušeností
Prodloužení aktivního života seniorů
Obohacení kultury života v obci
Omezení izolace
Zvýšení informovanosti
Počet aktivit realizovaných pro cílovou skupinu
Různorodost aktivit
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Priorita 3
Podpora pečovatelské služby
Charakteristika
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve
vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Zdůvodnění
Pečovatelská služba zajišťuje služby pro osoby, které žijí ve svém přirozeném prostředí. Nejčastěji se jedná o rozvoz obědů, pomoc při běžných úkonech, drobný úklid, nákupy či doprovod k lékaři.

Priorita 3
Podpora pečovatelské služby
3.1. Podpora pečovatelské služby
Opatření 3.1.

3.1.1. Podpora a rozvoj pečovatelské služby

Realizátoři

Město Kravaře
Charita Hlučín
Další možní poskytovatelé
Charita Opava

Nová nebo stávající

Stávající

Zahájení realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady

Rok 2001
Město Kravaře, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, platby klientů
1,200,000,-- Kč

Dopady

Zajištění důstojného života seniorů
Podpora života seniorů v jejich přirozeném prostředí

Indikátory

Počet klientů využívajících pečovatelskou službu



Priorita 4
Rozvoj spolupráce s dobrovolnickými organizacemi
Charakteristika
Rozvoj spolupráce s dobrovolnickými organizacemi není službou podle zákona o sociálních službách.

Zdůvodnění
Využití dobrovolníků pro zajištění služeb pro seniory a zdravotně znevýhodněné je jednou z cest, jak dosáhnout nejen zvýšení komfortu cílové skupiny a podpory života v jejich přirozeném prostředí. Navázání spolupráce s dobrovolnickými organizacemi rozšíří nabídku aktivit pro
cílovou skupinu.
Je rovněž možno využít aktivit projektu Časová banka, kdy jsou zajišťovány služby a aktivity tzv. na oplátku. V ČR se tento model rozvíjí, je
předpoklad, že se v následujícím období rozšíří. Nemusí se tedy jednat pouze o dobrovolnické organizace, ale také o vzájemnou výpomoc.

Priorita 4
Rozvoj spolupráce s dobrovolnickými organizacemi
4.1. Rozvoj spolupráce s dobrovolnickými organizacemi
Opatření 4.1.

Realizátoři

4.1.1. Vyhledání dobrovolnických organizací v okolí města Kravaře
4.1.2. Oslovení organizací, zahájení spolupráce
4.1.3. Rozvoj Časové banky ve městě
Město Kravaře
Charita Hlučín
Charita Opava
Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, p. o.
S.T.O. P.
Adra
Další možní poskytovatelé

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady

Rok 2014
Město Kravaře, MŠMT, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK
50,000,-- Kč
Zajištění důstojnějšího a kvalitnějšího života cílové skupiny
Podpora života cílové skupiny v jejich přirozeném prostředí
Zlepšení společenské kultury ve městě
Počet dobrovolníků
Počet cílové skupiny, využívající dobrovolníky

Dopady
Indikátory

0

Priorita 5
Podpora odborného sociálního poradenství včetně půjčovny kompenzačních pomůcek
Charakteristika
Odborné sociální poradenství je službou podle zákona o sociálních službách.
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách,
manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných
činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konﬂiktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Odborné sociální poradenství poskytují rovněž obecní úřady s rozšířenou působností osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu
předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby,
a osobám, jejichž způsob života může vést ke konﬂiktu se společností (§ odst. b). z. 108/006 Sb., o sociálních službách).

Zdůvodnění
Odborné sociální poradenství vyplynulo jako potřeba z anketního šetření mezi občany města Kravaře. Nebylo však přesně speciﬁkováno,
o jaké poradenství by mělo jít, podle věku respondentů, kteří o poradenství projevili zájem, by se mělo jednat především o poradenství pro
seniory.
Ve městě Kravaře jsou tři organizace, které nabízí půjčování kompenzačních pomůcek. Na jednání pracovní skupiny bylo rovněž navrženo
vytvoření internetového bazaru kompenzačních pomůcek. Někteří občané mají ve svém držení kompenzační pomůcky, které již nepotřebují
a mohli by je nabídnout jiným. Město Kravaře je pouze zprostředkovatelem těchto informací. Případná rizika jsou již na straně těch, kdož pomůcky půjčují.
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Priorita 5
Odborné sociální poradenství včetně půjčovny kompenzačních pomůcek
5.1. Podpora odborného sociálních poradenství
5.2. Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek
Opatření 5.1.

Opatření 5.2.

Realizátoři

5.1.1. Analýza potřeb občanů v oblasti odborného sociálního poradenství
5.1.2. Zajištění poskytovatele odborného sociálních poradenství
5.1.3. Zajištění odborného sociálního poradenství ze strany města
5.1.4. Cílená propagace služby
5.2.1. Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek
5.2.2. Vytvoření internetového bazaru kompenzačních pomůcek
5.2.3. Zajištění poskytovatele internetového bazaru
5.2.4. Cílená propagace aktivity
Město Kravaře
Charita Hlučín
Charita Opava
Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, p. o.
Centrum pro zdravotně postižené MSK
Další možní poskytovatelé

Nová nebo stávající

Nová, stávající

Zahájení realizace
Finanční zdroje

Rok 2013
Město Kravaře, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, platby od klientů
5.1. 200,000,-- Kč
5.2. 350,000,-- Kč
Zajištění důstojnějšího a kvalitnějšího života cílové skupiny
Podpora života cílové skupiny v jejich přirozeném prostředí
Zlepšení společenské kultury ve městě

Finanční náklady
Dopady

Priorita 6
Vznik a podpora sociálně terapeutické dílny
Charakteristika
Sociálně terapeutické dílny jsou sociální službou podle zákona o sociálních službách.
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které
nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném
ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Zdůvodnění
Sociálně terapeutická dílna vychází rovněž z potřeby občanů města Kravaře z ankety, která byla potvrzena i členy pracovní skupiny.



Priorita 6
Sociálně terapeutická dílna
6.1. Podpora vzniku a rozvoje sociálně terapeutické dílny

Opatření 6.1.

Realizátoři
Nová nebo stávající
Zahájení realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady

Indikátory

6.1.1. Jednání s MSK o zřízení nové sociální služby
6.1.2. Vyhledání vhodného prostoru pro dílnu
6.1.3. Výběr vhodného poskytovatele služby
6.1.4. Realizace služby
Město Kravaře
Vybraný poskytovatel
Nová
Rok 2014 6.1.1., 6.1.2.
Rok 2015 6.1.3., 6.1.4.
Město Kravaře, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK
6.1.4. 1,200,000,-- Kč
Vyplnění volného času a smysluplná činnost osob se zdravotním postižením
Zlepšení sociálních kontaktů osob se zdravotním postižením
Zlepšení vzájemné komunikace mezi zdravotně postiženými
Snížení náročnosti rodinám, pečujících o zdravotně postiženého
Počet osob, které využívají službu
Vyhodnocení služby klienty

Priorita 7
Osobní asistence
Charakteristika

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zdůvodnění
Osobní asistence je rovněž službou, kterou jako potřebnou označili občané na základě anketního šetření a byla potvrzena pracovní skupinou.
Osobní asistence je další ze služeb, která podporuje život klienta v jeho domácím prostředí.



Priorita 7
Osobní asistence
7.1. Podpora vzniku osobní asistence
Opatření 7.1.

7.1.1. Realizace služby

Realizátoři

Charita Hlučín, Centrum pro zdrav. postižené MSK

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

Finanční náklady

Rok 2013
Město Kravaře, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, platby uživatelů
(příspěvek na péči)
Dle počtu klientů, provoz 800,000,-- Kč

Dopady

Občané města zajištění realizací aktivit osobní asistence

Indikátory

Počet klientů služby
Hodnocení služby klienty

Finanční zdroje
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5.

Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením

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

■

Funkční rodina – je schopna dosáhnout úspěšného řešení svých problémů. Existuje zde příznivé emocionální klima, v němž
je možné jasně a otevřeně komunikovat a diskutovat. Tato rodina plní zcela svou základní funkci.

■

Problémová rodina – v rodině se vyskytují jisté poruchy některých funkcí. Rodinný systém a vývoj dětí však není vážně
narušen. Rodina je schopna své problémy řešit sama, případně za jednorázové či krátkodobé podpory zvenčí.

■

Disfunkční rodina – v rodině se vykytují závažnější poruchy některých nebo všech funkcí, které ohrožují či poškozují jak
rodinu, tak vývoj a prospěch dětí. V této situaci si již rodina není schopna sama pomoci a potřebuje odbornou pomoc
a podporu. Jedná se o takzvanou sanaci rodiny, to je řada opatření nejrůznějšího druhu a charakteru.

■

Afunkční rodina – poruchy v rodině jsou takového rázu, že rodina přestává plnit svůj základní úkol, vážně ohrožuje vývoj dětí.
Sanace této rodiny je nemožná a neúčelná. Jediným řešením v tomto případě je umístění dětí mimo rodinu.

Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Cílová skupina se týká osob, skupiny osob nebo místního společenství s nedostatečnou účastí
na životě celé společnosti vlivem různých faktorů.
Fakticky znamená život:
■ v chudobě,
■ bez účasti na trhu práce,
■ bez účasti na systematickém vzdělávání u mladých lidí,
■ bez přiměřeného bydlení,
■ bez dostatečného příjmu,
■ obvykle v izolaci nebo v malé skupině podobně deprivovaných lidí pohybujících se na okraji společnosti
Hovoříme o sociálním vyloučení, které může mít různou úroveň a měnit se v čase. Má-li člověk dlouhodobý pocit, že nemá ve společnosti
místo, stává se osobou v tíživé životní situaci, upadá
do chronického stresu.
Příčiny sociálního vyloučení mohou být individuální i systémové, např.:
■ nízké sebevědomí,
■ nízký příjem,
■ nedokončené vzdělání,
■ nedostatečné sociální dovednosti,
■ špatné duševní i tělesné zdraví,
■ špatné bydlení,
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■
■
■
■
■
■

vysoký věk,
vysoká úroveň kriminality v místě,
nefunkčnost rodiny,
závislost na návykových látkách,
nezaměstnanost,
chybějící zdravotní a sociální pojištění aj.

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

rodiče samoživitelé,
osoby s nízkou kvaliﬁkací,
osoby bez dostatečného příjmu,
příslušníci romské menšiny,
osoby se zdravotním postižením,
osoby nezaměstnané, především dlouhodobě nezaměstnané,
osoby, které trpí kumulací několika znevýhodňujících faktorů (např. mladiství s nízkou úrovní kvaliﬁkace,
osoby nad 50 let bez možnosti zaměstnání),
osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody nebo z ústavní výchovy,
osoby bez přiměřeného bydlení,
osoby žijící v izolaci,
osoby žijící na pokraji společnosti,
osoby závislé na návykových látkách a další.

Společným faktorem je u většiny vyjmenovaných osob nebo skupiny osob:
■
■
■
■

nízká úroveň dosaženého vzdělání a úroveň dosažené kvaliﬁkace obecně,
nesoulad nabízené a požadované kvaliﬁkace uchazečů o zaměstnání či absolventů škol,
nedostatečná motivace osob k rekvaliﬁkaci a k profesní mobilitě,
nedostatečné nabytí pracovních návyků a ztráta profesních předpokladů.
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SWOT analýza

Silné stránky

Slabé stránky

1. Centrum volného času
. Sportovní vyžití
. Ubytovna
4. Existence spolků a sdružení, zajišťujících aktivity
pro děti a mládež
5. Rodinná soudržnost
6. Schopnost legislativní reakce
7. Spolupráce mezi poskytovateli

1. Ubytovna
. Drogová komunita, terénní služba pro drogově závislé
. Pasivní trávení volného času mládeže, nabídka
neodpovídá středoškolské mládeži,
4. Chybí atraktivní prostor pro setkávání mládeže
5. Absence předškolkového centra (mateřské centrum)
6. Rodinná soudržnost
7. Špatně fungující grantový systém
8. Absence dopravního hřiště
. Chybí školní hřiště ZŠ Kravaře
(základní škola Kouty – tělocvična)
10. Absence poradenství
Ohrožení

Příležitosti

1. Nedostatek ﬁnančních prostředků
. Volby
. Legislativa
4. Situace ve společnosti
5. Ekonomická situace

1. Finanční prostředky v novém programovacím období
. Volby obecně
. Změna legislativy

Priority
1. Prevence kriminality
. Zřízení mateřského centra
. Vznik a podpora terénní služby
4. Vznik a podpora sociálně aktivizačních služeb pro děti a mládež
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Priorita 1
Prevence kriminality
Charakteristika:
Aktivity pro prevenci kriminality nejsou sociální službou dle zákona.

Zdůvodnění:
Přestože se nejedná o sociální službu, aktivity pro zajištění prevence kriminality jsou zcela nezbytné a jsou skutečnou prevencí před následnými problémy cílových skupin, které by se již musely řešit registrovanou sociální službou.
Existence zařízení, která se věnují mladým lidem, je ve městě zcela nezastupitelná. Jakékoli volnočasové aktivity, kterých se děti a mládež
účastní, působí jako prevence sociálně-patologických jevů. Nejde totiž pouze o vyplnění volného času, ale samotnou komunikací jak generační, tak mezigenerační, prezentace morálních hodnot, přirozené lidské slušnosti, podporou soutěživosti mladých lidí dochází k neformálnímu
vzdělávání k normálnímu životu.
Ve městě Kravaře je zvýšený podíl tzv. skryté drogové problematiky. Uživatelů drog je ve městě značný počet a vzhledem k pevným rodinným vazbám, kdy rodiče či prarodiče nechtějí, aby se okolí dozvědělo o problémech jejich dětí, neřeší celou situaci včas a s odborníky.
Stejně tak se ve městě zvyšuje nebezpečí podávání drog mladistvým a to v první fázi zdarma, aby byla vytvořena závislost na drogách. Jsou
oslovovány již děti na základních školách dealery a je proto nezbytné zabránit tomuto jevu právě jedním z opatření a to zvýšení dohledu PČR
u škol.
Ve městě chybí klubové zařízení pro mladé lidi. Středisko volného času je určeno pro mladší generaci, nabídka tohoto zařízení je pro mladé
lidi od 15 let již neatraktivní.
Cílem tohoto opatření je zajistit vhodný prostor právě pro mládež, který by zde mohla trávit svůj volný čas, případně se přímo podílet na provozu klubu.
Je však zapotřebí, aby sami mladí lidé řekli, co by si v klubu představovali, jaké aktivity by chtěli realizovat. Proto pracovní skupina navrhla
jako jedno z části opatření projekt pro mladé lidi s pracovním názvem „Co chceme“.
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Priorita 1
Prevence kriminality
1.1. Podpora organizací pracujících s dětmi a mládeží
1.2. Cílené aktivity pro zapojení mladých lidí
1.3. Podpora preventivních aktivit ve vztahu k drogové problematice
Opatření 1.1.

Opatření 1.2.

Opatření 1.3.

Realizátoři

Nová nebo stávající
Zahájení realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady

Dopady

Indikátory

1.1.1. Podpora aktivit Centra volného času Kravaře
1.1.2. Podpora aktivit SDH
1.1.3. Podpora sportovních aktivit
1.2.1. Realizovat průzkum mezi mladými, zjištění zájmu o konkrétní aktivity
1.2.2. Zapojení mladých lidí ZŠ od druhého stupně, „Co chceme?“
1.2.3. Projekt mladých (soutěž o ceny) již od 5. ročníku ZŠ
1.2.4. Zlepšení komunikace – zapojení mladých lidí do dění ve městě
1.2.5. Podpora vzniku „otevřeného klubu“
1.2.5.1. Zjištění podmínek tzv. otevřeného klubu (spojení venkovních
a vnitřních aktivit)
1.2.5.2. Vyhledání možných prostor
1.2.5.3. Zahájení komunikace s mladými pro realizaci aktivity
1.3.1. Využití škol ve spolupráci s lektory
1.3.2. Využití zřízení „otevřeného klubu“
1.3.3. Realizace akcí pro informovanost o drogové problematice a dopadech užívání
psychotropních látek
1.3.4. Posílení hlídkové činnosti PČR u škol
Centrum volného času
SDH
Sportovní kluby
Další organizace, působící v dané oblasti
Policie ČR
OPEN HOUSE
ZŠ
Nová, stávající
1.1. Rok 2013
1.2. Rok 2014
1.3. Rok 2014
Město Kravaře, MPSV, MVČR, MŠMT, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK
Opatření 1.1. 50,000,-- Kč
Opatření 1.2. 100,000,--Kč zřízení, 500,000,-- Kč provoz
Opatření 1.3. 50,000,-- Kč
Zlepšení zapojení mladých lidí do života ve městě
Funkční a využívaný Otevřený klub
Snížení kriminality mladistvých
Snížení počtu uživatelů psychotropních látek
Kvalitně trávený volný čas mladých lidí
Zapojení mladých lidí do svých vlastních aktivit
Funkční Otevřený klub
Počet osob, navštěvujících „otevřený klub“
Počet akcí, které se v klubu konají
Počet projektů, vytvořených mladými lidmi
Počet mladých lidí, kteří jsou členy SDH
Počet mladých lidí, kteří jsou členy sportovních klubů
Počet mladých lidí, kteří se účastní aktivit Centra volného času Kravaře
Počet mladých lidí, kteří se aktivně účastní aktivit Centra volného času Kravaře jako
spolupořadatelé



Priorita 2
Zřízení mateřského centra
Charakteristika:
Mateřské centrum není sociální službou podle zákona o sociálních službách.

Zdůvodnění:
Ve městě není prostor pro setkávání rodičů na rodičovské dovolené, kde by neztráceli kontakt s okolím, mohli se dále vzdělávat a zvyšovat
si svou kvaliﬁkaci pro snížení dopadů izolovanosti a snazšího nástupu do zaměstnání. Upevňování rodinných vazeb a vztahů je předpokladem dobrého vývoje dítěte a tím zajištění prevence v oblasti morálních a etických hodnot dětí a prevence sociálně-patologických jevů.

Priorita 2
Zřízení mateřského centra
2.1. Vyhledání organizace
2.2. Materiální, technické a personální zajištění
Opatření 2.1.
Opatření 2.2.
Realizátoři

2.1.1. Vyhledání a uzavření smlouvy s organizací, která bude aktivity zajišťovat
2.2.1. Materiální, technické a personální zajištění aktivity
2.2.2. Návrh konkrétních aktivit v rámci MC
2.2.3. Realizace jednotlivých aktivit v rámci MC
Centrum volného času
Další organizace, pracující v dané oblasti

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace
Finanční zdroje

Rok 2014
Město Kravaře, MŠMT, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, EU
Opatření 2.1. 0,-- Kč
Opatření 2.2. 105,000,- Kč
Zvýšení společenského uplatnění rodičů na rodičovské dovolené
Zlepšení vzdělanostního potenciálu rodičů na RD
Posílení rodinných vazeb
Počet osob, využívajících MC
Počet aktivit, které se v MC konají
Počet výstupů z akcí

Finanční náklady
Dopady

Indikátory

Priorita 3
Vznik a podpora terénního programu
Charakteristika:
Terénní programy jsou 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.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Na základě komunikace v pracovní skupině bylo zjištěno, že ve městě Kravaře stoupá počet osob závislých na psychotropních látkách, přičemž se dle zjištění společnosti OPEN HOUSE jedná o skrytou drogovou problematiku, která je velmi nebezpečná. Není možno určit přesný
počet osob, závislých na psychotropních látkách, nicméně dle sdělení PČR stoupá zájem dealerů nabízet drogy u základních škol pro zajištění závislosti mladých lidí na drogách. Rovněž se projevila skutečnost, že uživatelé odhazují použité injekční stříkačky, případně je odhazují
do běžných kontejnerů na odpad.

Priorita 3
Terénní program
3.1. Zajištění terénní služby vybraným poskytovatelem

Opatření 3.1.

Realizátoři

3.1.1. Vyhlášení zájmu města Kravaře o uvedenou službu
3.1.2. Výběr poskytovatele služby
3.1.3. Realizace služby
3.1.4. Zajištění kontejneru na nebezpečný odpad ve městě
3.1.5. Osvěta
OPEN HOUSE
Město Kravaře
Další možní poskytovatelé

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady

Rok 2014
Město Kravaře, MPSV, MVČR, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK
170,000,-- Kč
Zlepšení podchycení drogově závislých ve městě
Prevence přenosných nemocí (žloutenka apod.)
Zajištění nebezpečného odpadu (jehly apod.)
Funkční terénní služba
Snížení mladých závislých na psychotropních látkách
Snížení kriminality mladistvých
Snížení prostoru pro dealerství drog u škol
Eliminace sociálně-patologických jevů
Počet vyměněných setů pro drogově závislé
Počet intervencí
Počet osob, využívajících službu

Dopady

Indikátory

Priorita 4
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Charakteristika
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj
ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další
rizika ohrožení jeho vývoje.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Zdůvodnění
Ve městě Kravaře stoupá počet rodin, které mají problém s výchovou dětí, s problematickým chováním či jen s vlastní nedostatečností při výchově dětí. Jedná se často o rodiny, které se ocitají v krizi z důvodu nedostatečné přípravy na rodičovství, dluhy, závislostmi apod. Pokud bychom těmto rodinám nebyli schopni poskytnout odbornou pomoc, mohou se tyto problémy projevit následně v rozvoji sociálně-patologických
jevů, které by musely být řešeny s mnohem větším úsilím.

Priorita 4
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4.1. Zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Opatření 4.1.

Realizátoři

4.1.1. Vyhlášení zájmu města Kravaře o uvedenou službu
4.1.2. Výběr poskytovatele služby
4.1.3. Realizace služby
4.1.4. Zajištění kontejneru na nebezpečný odpad ve městě
4.1.5. Osvěta
Město Kravaře
Vybraný poskytovatel

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady

Rok 2014
Město Kravaře, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK
800,000,-- Kč provoz
Zlepšení situace rodin s dětmi, které mají sociální či výchovné problémy s dětmi
Snížení možných sociálně-patologických jevů v budoucnu
Počet klientů, využívajících službu
Počet provedených intervencí

Dopady
Indikátory

6. Průřezové aktivity
Kromě priorit v rámci jednotlivých pracovních skupin jsou součástí materiálu také průřezové aktivity, které jsou společné pro obě pracovní
skupiny.

1. Propagace a informovanost
2. Podpora komunitního plánování
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Průřezová priorita 1
Propagace a informovanost
1.1. Propagace jednotlivých sociálních služeb a návazných aktivit na území města
1.2. Informovanost cílové skupiny o možnostech využívání sociálních služeb a návazných aktivit
Opatření 1.1.

Opatření 1.2.

Realizátoři

1.1.1. Využití současných dostupných médií pro propagaci sociálních služeb
a návazných aktivit (Besedník, internet, rozhlas, TV Hlučínsko apod.)
1.2.1. Využití současných dostupných médií pro propagaci sociálních služeb
a návazných aktivit, včetně míst, kde se schází občané (např. využití nástěnek
u nákupních středisek, Farní úřad apod.)
1.2.2. Zpracování elektronického katalogu sociálních služeb a návazných aktivit včetně
informací o dalších službách v okolí města Kravaře (Ostrava, Opava, okolní obce)
Město Kravaře

Nová nebo stávající

Stávající s rozšířením

Zahájení realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady

Rok 2013
Město Kravaře
20,000,- Kč
Zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných službách a aktivitách
Zlepšení propagace jednotlivých služeb a aktivit
Zvýšení využívání dalších služeb občany města mimo město Kravaře
Počet článků v místním zpravodaji
Počet hlášení v rozhlase
Počet článků na internetu
Aktualizované informační tabule u obchodních středisek, lékárny apod.
Zpracovaný internetový katalog sociálních služeb a návazných aktivit

Dopady

Indikátory

Průřezová priorita 2
Podpora komunitního plánování
2.1. Podpora organizací pracujících s dětmi a mládeží
2.2. Cílené aktivity pro zapojení mladých lidí
2.3. Podpora preventivních aktivit ve vztahu k drogové problematice
Opatření 2.1.

2.1.1. Zpracování a průběžné vyhodnocování Akčního plánu jednou za rok

Realizátoři

2.2.1. Průběžná aktualizace plánu jedenkrát za dva roky nebo dle situace a nových
informací či potřeb
2.3.1. Pravidelné setkávání pracovních skupin, minimálně 1x za dva měsíce
nebo dle potřeby
Město Kravaře

Nová nebo stávající

Stávající s rozšířením

Zahájení realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady

2013
Město Kravaře
70,000,- Kč
Zpracovaný Akční plán
Monitorovaný Akční plán
Kontrola realizace priorit v rámci KPSS
Aktualizovaný KPSS
Počet setkání pracovních skupin
Počet osob, účastnících se pracovních skupin
Počet projektů, realizovaných v rámci KPSS
Zpracovaný Akční plán

Opatření 2.2.
Opatření 2.3.

Dopady

Indikátory
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7. Monitorování, vyhodnocování a aktualizace

Monitorování a vyhodnocování realizace KPSS je naprosto nezbytnou součástí plánu především ve vztahu ke zjištění efektivnosti a potřebnosti naplánovaných priorit a opatření zejména ve vztahu k cílové skupině uživatelů.
Monitorování a vyhodnocování probíhá zpravidla 1x ročně na monitorovacích schůzkách v rámci pracovních skupin. Jsou vyhodnocovány jednotlivé nastavené indikátory výstupů u každé priority a opatření, je vyhodnocován akční plán1 a jsou připravovány případné úpravy plánu.
Pravidelná aktualizace střednědobého plánu pak zajišťuje usměrňování aktivit na základě skutečných potřeb cílové skupiny uživatelů.
Pro nastavení skutečných potřeb je rovněž nezbytné provádět průběžnou analýzu sociálních potřeb, která prokáže potřebnost služeb stávajících či nových.
Na základě monitorování je důležité aktualizovat také Katalog sociálních služeb pro dostatečné a kvalitní informování veřejnosti.

8. Závěr

KPSS byl zpracováván v rámci projektu Sociální služby SOH, po změně projektu musel zůstat zachován název, ale projekt je koncipován na
plánování sociálních služeb města Kravaře a obcí ve Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko-západ.
Předcházelo mu provedení analýzy potřeb sociálních služeb v daném území za aktivní účasti pracovních skupin komunitního plánování.
Navržené priority vycházejí z odborných zkušeností zadavatelů a poskytovatelů i ze zjištěných potřeb občanů (socioterapeutické dílny,
osobní asistence apod.)
Výsledkem zpracování návrhu je 11 priorit a dvě priority průřezové, tzv. společné.
V rámci konzultačního procesu probíhala neustálá informovanost veřejnosti o průběhu zpracování a průběžných výsledcích formou www
stránek, místního zpravodaje besedník, místního rozhlasu.
Přijetím dokumentu se v procesu komunitního plánování přesuneme do poslední etapy, etapy realizační, ve které nastane plnění jednotlivých úkolů, opatření a priorit.
Veřejnost má i nadále možnost vstupovat do procesu komunitního plánování svými podněty a požadavky a podávat tak zpětnou vazbu jeho
realizace.

1

Akční plán je rozpracování jednotlivých priorit a opatření do konkrétních kroků se stanovením zodpovědností, ﬁnančních alokací a dalších zdrojů
pro jejich realizaci. Stanovuje se zpravidla na jeden rok.
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Poděkování patří všem občanům města Kravaře, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě komunitního plánu za účelem rozvoje sociálních služeb ve městě Kravaře.

Použité zkratky

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV – Ministerstvo vnitra
ČR – Česká republika
KÚ MSK – Krajský úřad Moravskoslezského kraje
KP – Komunitní plán, plánování
DZU – Domy s byty zvláštního určení /bývalé Domy s pečovatelskou službou neboli DPS/
ROP – Regionální operační program
PS – Pracovní skupina
ŘS – Řídící skupina
KPSS – Komunitní plán rozvoje sociálních služeb
EU – Evropská unie
CVČ – centrum volného času
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Příloha č. 1
Seznam organizací, poskytujících služby a návazné aktivity v oblasti Seniorů a osoby se zdravotním
znevýhodněním v regionu Opavska.
Domovy pro seniory

NÁZEV ZAŘÍZENÍ:

Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace

Kontaktní údaje:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:

Alejní 375/22, 747 21 Kravaře
553 671 186, 553 653 838
ddkravare@quick.cz, reditel@dskravare.cz, socialni@dskravare.cz
www.dskravare.cz

Obecné informace:
Zřizovatel:
Organizační forma:
Provozovatel:
Ředitel organizace:
Vrchní sestra:
Druh poskytované služby:
(dle registrace)
Cílová skupina:

Praktické informace:

Město Kravaře
Příspěvková organizace
Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace
Bc. Maria Melecká
Domov pro seniory
Senioři – služba je určena lidem se sníženou soběstačností z důvodu stáří nebo zdravotního stavu, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a vyžadují pravidelnou pomoc
jiné osoby
Domov podporuje a pomáhá seniorům prožít klidný a důstojný život ve stáří. Domov
usiluje o zajištění denních potřeb, uchování soběstačnosti, udržení vztahu s blízkými
a zajištění důstojného doprovázení v závěru života.
Domov zajišťuje
Ubytování, úklid, praní a žehlení prádla, poskytnutí stravy
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Aktivizační činnosti
Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Nezbytnou zdravotní péči

Provozní doba:

Celoroční - nepřetržitá

Kapacita služby:
Bezbariérovost:

46 osob
Ano
Senioři, věková kategorie od 60 let
působnost MSK, okres Opava, přednostně občané Kravař a spádové oblasti Kravaře III.

Uživatelé služby:
Cena služby:

Dle aktuálně platného ceníku

Náklady na 1 klienta

V průměru včetně správních činností 24.976,- měsíčně

Počet zaměstnanců

Zdroje ﬁnancování

Počet dobrovolníků

31, přepočtený stav 29,8
z toho 13,2 pracovník v sociálních službách, 3,4 všeobecná sestra,
2,6 ošetřovatel
Vlastní příjmy – úhrady za pobyt a služby, úhrady za poskytnutou péči
Dotace zřizovatele
Dotace MPSV
Jiné příjmy – dary, ostatní výnosy
3 dobrovolníci pomoc v přímé péči celkem 320 hodin/ rok, 25 dobrovolníků pomoc při
větších akcích celkem 75 hodin / rok
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NÁZEV ZAŘÍZENÍ:

Osobní asistence Opavsko

Kontaktní údaje:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:

Liptovská 21, 747 06 Opava
553 734 109
Czp.opava@czp-msk.cz
www.czp-msk.cz

Obecné informace:
Zřizovatel:
Organizační forma:
Provozovatel:

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s.
Občanské sdružení
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s.,
detašované pracoviště Opava
Ing. Libor Schenk
Bc. Dagmar Slaninová

Ředitel organizace:
Vedoucí zařízení:
Druh poskytované služby:
Osobní asistence
(dle registrace)
Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence je určena osobám od šesti let věku. Služba je
zajišťována osobám z okresu Opava.
Cílová skupina:

Okruh osob, kterým není osobní asistence určena osobám s omezenou schopností
pohybu, kterým osobní asistent není schopen vlastními silami pomáhat s úkony vyžadujícími přemisťování, a uživatel není ochoten si zajistit pomoc další osoby, nebo příslušnou
kompenzační pomůcku, přičemž by bylo možné ji získat, osobám s těžkým kombinovaným
smyslovým onemocněním zraku a sluchu.

Praktické informace:
Provozní doba:
Kapacita služby:
Bezbariérovost:
Uživatelé služby:
Cena služby:

Převážně v pracovních dnech od 7:00 – 19:00 hodin, podle potřeb klienta i mimo těchto
hodin, ve dnech pracovního klidu a o svátcích.
Okamžitá kapacita 10 (od 1. 1. – 30. 10. 2013 využilo službu 78 klientů)
Ano
Osoby se zdravotním postižením a senioři (od 1. 1. – 30. 10. 2013 využilo službu 78
klientů)
Jedná se o službu částečnou hrazenou klienty ve výši 65 – 90 Kč/h podle platného ceníku s ohledem na počet odebraných hodin.

Náklady na 1 klienta

Odvislé od počtu odebraných hodin

Počet zaměstnanců

16

Zdroje ﬁnancování

MPSV, MSK, Magistrát města Opavy, městské a obecní úřady, sponzoři, nadace,
úhrady od klientů

Počet dobrovolníků

0
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Osobní asistence

NÁZEV ZAŘÍZENÍ:

Charitní asistenční služba v rodinách - Hlučín

Kontaktní údaje:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:

U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
595 043 275
andrea.strachotova@charitahlucin.cz
www.charitahlucin.cz

Obecné informace:
Zřizovatel:
Organizační forma:
Provozovatel:
Ředitel organizace:
Vedoucí zařízení:
Druh poskytované služby:
(dle registrace)

Cílová skupina:

Charita Hlučín
Církevní právnická osoba
Charita Hlučín
Mgr. et Bc. Lukáš Volný
Andrea Strachotová, DiS.
Osobní asistence
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
Charitní asistenční služba naplňuje své hlavní poslání umožnit svou podporou a pomocí
lidem se sníženou soběstačností plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí. Naším
cílem je zvyšovat soběstačnost a samostatnost jednotlivých klientů, pomoci jim zachovat
si vlastní životní styl. Asistenční služba je službou terénní, je tudíž poskytována v domácnostech a jiném přirozeném prostředí klientů.
Základní činnosti asistenční služby

Praktické informace:

Kapacita služby:
Bezbariérovost:
Uživatelé služby:

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
• pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pondělí až pátek od 8.00 do 20.00 hodin, v sobotu a neděli dle individuální dohody
s klientem.
Okamžitá kapacita – 4 klienti, celková roční kapacita – 30
Služba je poskytována u klienta.
viz. cílová skupina bez omezení věku.

Cena služby:

Dle platného ceníku

Náklady na 1 klienta

Průměrné náklady na jednoho klienta včetně správních činností – 34.300 Kč

Počet zaměstnanců

3 pracovnice přímé péče, 1 sociální pracovník

Zdroje ﬁnancování

Dotace MPSV, platby klientů

Počet dobrovolníků

0

Provozní doba:
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Sociálně terapeutické dílny

NÁZEV ZAŘÍZENÍ:

Sociálně terapeutická dílna Ludgeřovice

Kontaktní údaje:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:

Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
595 053 929
dilna@charitahlucin.cz
www.charitahlucin.cz

Obecné informace:
Zřizovatel:
Organizační forma:
Provozovatel:
Ředitel organizace:
Vedoucí zařízení:
Druh poskytované služby:
(dle registrace)

Charita Hlučín
Církevní právnická osoba
Charita Hlučín
Mgr. et Bc. Lukáš Volný
Mgr. Tereza Kašinská
Sociálně terapeutické dílny

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním, tělesným, mentálním i kombinovaným handicapem a osoby s
chronickým duševním onemocněním starší 15 let.

Praktické informace:

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní sociální službou, která podporuje naše klienty
v jejich osobním rozvoji. Prostřednictvím vykonávaných činností se zdokonalují v motorických dovednostech. Vedeme klienty tak, aby se naučili nejen činnost samotnou, ale také
vše co obnáší příprava (pomůcky, materiál) a také ukončení práce (úklid). Díky práci ve
skupině se také zlepšují i sociální dovednosti (komunikace, tolerance apod.).

Provozní doba:

Každý všední den od 7.00 do 15.00 hodin

Kapacita služby:
Bezbariérovost:
Uživatelé služby:

Denní kapacita 12 osob; počet klientů se smlouvou – 32
Ano
Muži i ženy starší 15 let

Cena služby:

Cena služby je pro klienta ze zákona zdarma

Náklady na 1 klienta

Celkové roční náklady na službu jsou včetně správních činností 1.200.000 Kč bez ohledu
na celkový počet klientů. Při prostém dělení počtem klientů získáme průměrnou částku
37.500 Kč ročně na jednoho klienta.

Počet zaměstnanců

3

Zdroje ﬁnancování

Dotace MPSV, dotace obcí, prodej výrobků

Počet dobrovolníků

0

4

Pečovatelská služba

NÁZEV ZAŘÍZENÍ:

Charitní pečovatelská služba v rodinách - Hlučín

Kontaktní údaje:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:

U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
595 042 368
andrea.strachotova@charitahlucin.cz
www.charitahlucin.cz

Obecné informace:
Zřizovatel:
Organizační forma:
Provozovatel:
Ředitel organizace:
Vedoucí zařízení:
Druh poskytované služby:
(dle registrace)
Cílová skupina:

Charita Hlučín
Církevní právnická osoba
Charita Hlučín
Mgr. et Bc. Lukáš Volný
Andrea Strachotová, DiS.
Pečovatelská služba
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři od 65 let
Charitní pečovatelská služba je veřejným závazkem a může se o ni svobodně ucházet
každý občan. Je poskytována pečovatelkou na žádost žadatele nebo rodinných příslušníků, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo sociálních pracovníků OÚ nebo nemocnic.
Tato služba je hrazena klientem dle platného ceníku pečovatelských služeb. Naší snahou
je pomoci lidem zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších,
rodiny a přátel.

Praktické informace:

Zajišťujeme:
- dovoz nebo donášku obědů
- nákupy a pochůzky
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- běžné práce spojené s udržováním domácnosti
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
- další služby dle individuálních potřeb klientů

Provozní doba:

Každý den od 7.00 do 20.00 hodin.

Kapacita služby:
Bezbariérovost:

Okamžitá kapacita služby – 10 klientů, celková roční kapacita – 300 klientů
Služba je poskytována v domácnostech klientů.
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Uživatelé služby:
Cena služby:

Dle platného ceníku služeb.

Náklady na 1 klienta

Průměrné náklady na jednoho klienta ročně včetně správních činností činí 16.700 Kč.

Počet zaměstnanců

8 pracovníků přímé péče, 1 sociální pracovník

Zdroje ﬁnancování

Dotace MSK, dotace obcí, platby klientů a další

Počet dobrovolníků

0
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NÁZEV ZAŘÍZENÍ:

Poradna pro osoby se zdravotním postižením Opava

Kontaktní údaje:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:

Liptovská 21, 747 06 Opava
553 734 109
Czp.opava@czp-msk.cz
www.czp-msk.cz

Obecné informace:
Zřizovatel:
Organizační forma:
Provozovatel:

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s.
Občanské sdružení
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s.,
detašované pracoviště Opava
Ing. Libor Schenk
Bc. Dagmar Slaninová

Ředitel organizace:
Vedoucí zařízení:
Druh poskytované služby:
Odborné sociální poradenství
(dle registrace)
Okruh osob, kterým je poradna určena
Služba je určená osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci z důvodu zdravotního
postižení nebo vysokého věku. Minimální věk uživatele služby je 15 let.
Okruh osob, kterým služba není určena
Cílová skupina:
- osobám, se kterými není možné se slovně dorozumět,
- osobám postiženým úplnou hluchoslepotou,
- cizincům bez znalostí českého nebo slovenského jazyka bez doprovodu osoby,
která hovoří uvedenými jazyky.
Praktické informace:

Bezbariérovost:
Uživatelé služby:

Po 8 – 12, 13 – 17 (bez objednání), Út 8 – 12, 13 – 16 (jen pro objednané),
St 8 – 12, 13 – 16 (bez objednání), Čt 13 – 15 (jen pro objednané)
Okamžitá kapacita 1 (od 1. 1. – 30. 10. 2013 zaevidováno 666 intervencí v poradně
a zajištěno 12 přednášek s celkovou účastí cca 400 osob)
Ano
Osoby se zdravotním postižením a senioři

Cena služby:

Ze zákona je OSP poskytováno bezplatně

Náklady na 1 klienta

náklady na 1 klienta jsou odvislé od spotřebovaného času

Počet zaměstnanců

2 (zkrácené úvazky)

Zdroje ﬁnancování

MPSV, ÚP, Magistrát města Opavy, městské a obecní úřady, sponzoři

Počet dobrovolníků

1 (právník – konzultace složitějších případů)

Provozní doba:
Kapacita služby:
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NÁZEV ZAŘÍZENÍ:

AGENTURA-ZVONEČEK

Kontaktní údaje:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:

Kostelní 33, Kravaře 747 21
420 773 916 616
Ingrid.cerna@seznam.cz
www.agentura-zvonecek.cz

Obecné informace:
Zřizovatel:
Organizační forma:
s.r.o.
Ředitel organizace:
Ingrid Černá
Druh poskytované služby:
Péče o rodinu a domácnost
(dle registrace)
Cílová skupina:

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Praktické informace:
Provozní doba:

7.00 – 16.00

Uživatelé služby:

Občané města Kravaře, kteří potřebují pomoc v domácnosti.

Cena služby:

120,- / hod

Počet zaměstnanců

3

Zdroje ﬁnancování

samoﬁnancování

Počet dobrovolníků

2

5

Seznam organizací, poskytujících služby a návazné aktivity v oblasti Rodiny, dětí, mládeže a osob
ohrožených sociálním vyloučením.
NÁZEV ZAŘÍZENÍ:

Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace

Kontaktní údaje:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:

Náměstí 419/20, 747 21 Kravaře
553 67 12 83
cvc@cvckravare.cz, eva.juraskova@cvckravare.cz
www.cvckravare.cz

Obecné informace:
Zřizovatel:
Organizační forma:
Provozovatel:
Ředitel organizace:

Město Kravaře
Řídí se školským zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.74/2005 Sb.
Centrum volného času Kravaře
Eva Jurášková

Vedoucí zařízení:
Druh poskytované služby: Výchova, vzdělávání, zájmová činnost a rekreace dětí a mládeže,
(dle registrace)
případně dospělých zájemců.
Cílová skupina:

Děti, žáci, studenti

Praktické informace:
Provozní doba:

Po – St 8:00 – 18:00

Kapacita služby:
Bezbariérovost:
Uživatelé služby:

Neuvádí se cílová: neuvádí se
Ne
Děti, žáci, mládež, dospělí

Cena služby:

Rozmezí od 100,- Kč do 1600,- Kč

Náklady na 1 klienta

Různě, podle druhu zájmového kroužku, činnosti

Počet zaměstnanců

5

Zdroje ﬁnancování

Krajský úřad Ostrava, Město Kravaře, vlastní zdroje

Počet dobrovolníků

10 – 20 / podle druhu činnosti /

5

NÁZEV ZAŘÍZENÍ:

SDH – Svaz dobrovolných hasičů Kravaře

Kontaktní údaje:
Štěpánkovická 21,747 21 Kravaře
603 859 668
koneczny@seznam.cz
www.kravare.cz, www.sdhkravare@seznam.cz

Adresa:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Obecné informace:
Zřizovatel:
Organizační forma:
Provozovatel:
Ředitel organizace:

Občanské sdružení
Občanské sdružení
Starosta SDH, Harazim Valter

Vedoucí zařízení:

-

Druh poskytované služby,
návazné aktivity:
Cílová skupina:

Děti a mládež

Praktické informace:
Provozní doba:

-

Kapacita služby:
Bezbariérovost:
Uživatelé služby:

20
-

Cena služby:

-

Náklady na 1 klienta

-

Počet zaměstnanců

-

Zdroje ﬁnancování

Město Kravaře, vlastní zdroje, sponzoring

Počet dobrovolníků

10

Seznam poskytovatelů sociálních služeb v regionu Opavska (ostatní služby)

Azylové domy
Poskytovatel:

Služby Dobrého Pastýře

Druh:

azylové domy

Zařízení, místo poskytování
Dům sv. Eufrasie (Markvartovická 0/, 747 14 Ludgeřovice)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
fax
telefon

ksdp@seznam.cz
55 05 44
55 05 44
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Poskytovatel:

Armáda spásy v ČR

Druh:

azylové domy

Zařízení, místo poskytování
;
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail
web

55 714 50
md_opava@armadaspasy.cz
http://www.armadaspasy.cz

Poskytovatel:

Armáda spásy v ČR

Druh:

azylové domy

Zařízení, místo poskytování
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Samaritán (Nákladní 0/4, Město, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
telefon
e-mail

http://www.armadaspasy.cz
55 17 51
socialni_adopava@armadaspasy.cz

Centra denních služeb
Poskytovatel:

Marianum, příspěvková organizace

Druh:

centra denních služeb

Zařízení, místo poskytování
Marianum, příspěvková organizace (Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
fax
e-mail
web

55 608 501
55 61 84
marianum.opava@worldonline.cz
www.marianum-opava.cz
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Chráněné bydlení

Poskytovatel:

Marianum, příspěvková organizace

Druh:

chráněné bydlení

Zařízení, místo poskytování
Marianum, příspěvková organizace, pracoviště Dostojevského ulice (Dostojevského 154/15, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail
web

55 654 78
marianum.opava@worldonline.cz
www.marianum-opava.cz

Poskytovatel:

Marianum, příspěvková organizace

Druh:

chráněné bydlení

Zařízení, místo poskytování
Marianum, příspěvková organizace, pracoviště Jakartovice Deštné (Deštné 68, 747 55 Jakartovice)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
web

marianum.opava@worldonline.cz
www.marianum-opava.cz
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Poskytovatel:

Občanské sdružení INTEGRA OPAVA

Druh:

chráněné bydlení

Zařízení, místo poskytování
Chráněné bydlení v samostatných sociálních bytech - byt č.  (Vojanova /7, Předměstí, 746 01 Opava)
Chráněné bydlení v samostatných sociálních bytech - byt č. 4 (Vojanova /7, Předměstí, 746 01 Opava)
Chráněné bydlení v samostatných sociálních bytech - byt č. 8 (Slámova 1115/, Předměstí, 746 01 Opava)
Chráněné bydlení v samostatných sociálních bytech - byt č. 7 (Vojanova /7, Předměstí, 746 01 Opava)
Chráněné bydlení v samostatných sociálních bytech - byt č. 8 (Vojanova /7, Předměstí, 746 01 Opava)
Chráněné bydlení v samostatných sociálních bytech - byt č. 6 (Vojanova /7, Předměstí, 746 01 Opava)
Chráněné bydlení v samostatných sociálních bytech - byt č. 1 (Vojanova /7, Předměstí, 746 01 Opava)
Chráněné bydlení v samostatných sociálních bytech- byt č. 1 (Olomoucká 156/6, Předměstí, 746 01 Opava)
Pobočka sídla sdružení – Centrum sociálních služeb PORADNA, DÍLNA, KLUB (Nádražní okruh 767/1, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
telefon
web
telefon
telefon

cibulkova.integraopava@seznam.cz
607 0 50
www.integra-opava.cz
55 68 15
55 650 7

Poskytovatel:

Marianum, příspěvková organizace

Druh:

chráněné bydlení

Zařízení, místo poskytování
Marianum, příspěvková organizace, pracoviště Kylešovice Chráněné bydlení (Švestková 17/, Kylešovice, 747 06 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
fax
e-mail
web

55 608 501
55 61 84
marianum.opava@worldonline.cz
www.marianum-opava.cz
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Poskytovatel:

Fontána, příspěvková organizace

Druh:

chráněné bydlení

Zařízení, místo poskytování
Fontána, příspěvková organizace (Celní 40/, 748 01 Hlučín)
Fontána, příspěvková organizace - CHB (Hlučín 01, 748 01 Hlučín)
Fontána, příspěvková organizace - CHB (Hlučín 01, 748 01 Hlučín)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

fax
telefon
e-mail
web

55 041 187
55 041 187
jirina.frejkova@seznam.cz
www.fontana-domov.cz

Poskytovatel:

Ekipa

Druh:

chráněné bydlení

Zařízení, místo poskytování
Ekipa - CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK (Kylešovská 8/5, Předměstí, 746 01 Opava)
Ekipa - CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK (17. listopadu /7, Kylešovice, 747 06 Opava)
Ekipa - CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK (Kylešovská 818/6, Předměstí, 746 01 Opava)
Ekipa - CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK (Kylešovská 748/5a, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
telefon
web

ekipa@ekipa.cz
604 66 555
www.ekipa.cz
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Poskytovatel:

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

Druh:

chráněné bydlení

Zařízení, místo poskytování
Chráněné bydlení (Československé armády 41, 747 87 Budišov nad Budišovkou)
Chráněné bydlení (Na Sídlišti 6, 747 87 Budišov nad Budišovkou)
Chráněné bydlení (Wolkerova 88, 74 01 Vítkov)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
e-mail
telefon
telefon
telefon

www.zamekdolnizivotice.cz
zamekdolnizivotice@email.cz
55 786 00
55 786 11
7 164 565

Poskytovatel:

Marianum, příspěvková organizace

Druh:

chráněné bydlení

Zařízení, místo poskytování
Marianum, příspěvková organizace, pracoviště Velké Hoštice (Pekliska 5, 747 1 Velké Hoštice)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
fax
e-mail
web

55 608 501
55 61 84
marianum.opava@worldonline.cz
www.marianum-opava.cz

Poskytovatel:

Charita Opava

Druh:

chráněné bydlení

Zařízení, místo poskytování
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách (Marie Dolanské 1/1, Vlaštovičky, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
web
fax
e-mail

55 7 401
www.charitaopava.cz
556 7 401 ()
vlastovicky@charitaopava.cz

5

Poskytovatel:

Charita Opava

Druh:

chráněné bydlení

Zařízení, místo poskytování
Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné (Kylešovská 85/10, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail
web

55 770 14
chranene.bydleni@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz

Denní stacionář
Poskytovatel:

Dětská rehabilitace

Druh:

denní stacionáře

Zařízení, místo poskytování
Dětská rehabilitace (Hluboká 1117/, 748 01 Hlučín)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail

55041458
d.rehabilitace@seznam.cz

Poskytovatel:

Charita Opava

Druh:

denní stacionáře

Zařízení, místo poskytování
Denní stacionář pro seniory (Kylešovská 777/4, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
web
telefon

anezka@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz
55 710 15
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Poskytovatel:

Charita Opava

Druh:

denní stacionáře

Zařízení, místo poskytování
Mraveneček (Neumannova 640, Jaktař, 747 07 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
e-mail
telefon

www.charitaopava.cz
mravenecek@charitaopava.cz
55 616 648

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Poskytovatel:

Marianum, příspěvková organizace

Druh:

domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zařízení, místo poskytování
Marianum, příspěvková organizace, pracoviště Opava Kylešovice (Švestková 181, Kylešovice, 747 06 Opava)
Marianum, příspěvková organizace, pracoviště Opava Kylešovice (Švestková 18, Kylešovice, 747 06 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail
web

55 608 501
marianum.opava@worldonline.cz
www.marianum-opava.cz

Poskytovatel:

Sírius, příspěvková organizace

Druh:

domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zařízení, místo poskytování
Sírius, příspěvková organizace (Boženy Němcové 0/, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
web
fax
telefon

usp.manesovaopava@centrum.cz
www.usp-opava.cz
55 6 17
55 711 80
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Poskytovatel:

Fontána, příspěvková organizace

Druh:

domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zařízení, místo poskytování
Fontána, příspěvková organizace (Celní 40/, 748 01 Hlučín)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

fax
telefon
e-mail
web

55 041 187
55 041 187
frejkova@fontana-domov.cz
www.fontana-domov.cz

Poskytovatel:

Marianum, příspěvková organizace

Druh:

domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zařízení, místo poskytování
Marianum, příspěvková organizace, pracoviště Opava Čajkovského DOZP (Čajkovského 1565/8, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
fax
e-mail
web

55 608 501
55 61 84
marianum.opava@worldonline.cz
www.marianum-opava.cz

Domovy pro seniory

Poskytovatel:

Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace

Druh:

domovy pro seniory

Zařízení, místo poskytování
Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace (Zámecká 66, 747 57 Slavkov)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
e-mail
telefon
web
fax
telefon

reditel@seniorcentrumslavkov.cz
marie.gorcicova@centrum.cz
55 77 08
www.slavkov-u-opavy.cz
55 77 08
77660

6

Poskytovatel:

Domov U jezera, příspěvková organizace

Druh:

domovy pro seniory

Zařízení, místo poskytování
Domov U jezera, příspěvková organizace (Dlouhoveská 115, 748 01 Hlučín)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
e-mail
telefon
fax

http://www.ddhlucin.cz
reditel@ddhlucin.cz
5500571
5500570

Poskytovatel:

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky

Druh:

domovy pro seniory

Zařízení, místo poskytování
Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy (Rooseveltova 768/41, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
web
telefon

seniori.svzdislava@seznam.cz
www.domov-senioru.ic.cz
55615646

Poskytovatel:

Česká katolická charita

Druh:

domovy pro seniory

Zařízení, místo poskytování
Česká katolická charita Charitní domov Opava (Kylešovská 677/8, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
fax
telefon
e-mail

www.ckch.cz
55 6 65
55 760 560
chardom.opava@volny.cz

6

Poskytovatel:

Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace

Druh:

domovy pro seniory

Zařízení, místo poskytování
Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace (Poddubí 7, Smolkov, 747  Háj ve Slezsku)
Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace (Poddubí 6, Smolkov, 747  Háj ve Slezsku)
Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace (Poddubí 170, Smolkov, 747  Háj ve Slezsku)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
telefon
fax
e-mail

www.dsludmila.cz
5577
5577
dsludmila@dsludmila.cz

Poskytovatel:

Charita Hlučín

Druh:

domovy pro seniory

Zařízení, místo poskytování
Charitní domov Sv. Mikuláše – Ludgeřovice (Hlučínská 10/7a, 747 14 Ludgeřovice)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

fax
web
telefon
e-mail

55 00 56
http://www.charitahlucin.cz
55 00 550
irena.prchalova@charitahlucin.cz

Poskytovatel:

Domov Na zámku, příspěvková organizace

Druh:

domovy pro seniory

Zařízení, místo poskytování
Domov Na zámku, příspěvková organizace (Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
fax
web
telefon

nazamku@domov-kyjovice.cz
55 778 06
www.domov-kyjovice.cz
55 778 06
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Poskytovatel:

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

Druh:

domovy pro seniory

Zařízení, místo poskytování
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace (Rybářská 545/7, Předměstí, 746 01 Opava)
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace (Rooseveltova 878/, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail
fax
web

55 71 18
dbo.rybarska@ddopava.cz
55 616 587
http://www.ddopava.cz

Poskytovatel:

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Druh:

domovy pro seniory

Zařízení, místo poskytování
Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace (Dlouhoveská 115/1, 748 01 Hlučín)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
fax
e-mail
web

55 00 571
55 00 570
recepce@ddhlucin.cz
www.ddhlucin.cz

Domov se zvláštním režimem
Poskytovatel:

Domov Letokruhy, příspěvková organizace

Druh:

domovy se zvláštním režimem

Zařízení, místo poskytování
Domov Letokruhy, příspěvková organizace (Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
web
fax
e-mail

556 05 
www.domov-letokruhy.cz
556 05 
reditel@domov-letokruhy.cz
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Poskytovatel:

Domov Vítkov, příspěvková organizace

Druh:

domovy se zvláštním režimem

Zařízení, místo poskytování
Domov Vítkov, příspěvková organizace (Lidická 611, 74 01 Vítkov)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
web
fax
telefon

reditel@domov-vitkov.cz
www.domov-vitkov.cz
556 00 00
556 1 060

Poskytovatel:

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

Druh:

domovy se zvláštním režimem

Zařízení, místo poskytování
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace (Rybářská 545/7, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail
fax
web

55 71 18
dd.rybarska@iol.cz
55 616 587
http://www.ddopava.cz

Poskytovatel:

Domov Na zámku, příspěvková organizace

Druh:

domovy se zvláštním režimem

Zařízení, místo poskytování
Domov Na zámku, příspěvková organizace (Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
fax
web
telefon

nazamku@domov-kyjovice.cz
55 778 06
www.domov-kyjovice.cz
55 778 06
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Kontaktní centra
Poskytovatel:

Krizové a kontaktní centrum Pod slunečníkem

Druh:

kontaktní centra

Zařízení, místo poskytování
Krizové a kontaktní centrum Pod slunečníkem (Hradecká 650/16, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail
web

55 718 487
k.centrum@seznam.cz
www.podslunecnikem.cz

Krizová pomoc
Poskytovatel:

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.

Druh:

krizová pomoc

Zařízení, místo poskytování
Krizové centrum Elim Opava (Rolnická 166/1a, Kateřinky, 747 05 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
telefon
e-mail
telefon

www.elimopava.cz
775 8 077
poradna@elimopava.cz
55 65 

Poskytovatel:

Charita Opava

Druh:

krizová pomoc

Zařízení, místo poskytování
Naděje – středisko krizové pomoci (Kylešovská 85/10, Předměstí, 746 01 Opava)
Fénix – krizová pomoc (Kylešovská 85/10, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
web
e-mail
telefon
e-mail

55 65 776
www.charitaopava.cz
nadeje@charitaopava.cz
77 615 45
fenix@charitaopava.cz
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Nízkoprahové denní centrum

Poskytovatel:

Armáda spásy v ČR

Druh:

nízkoprahová denní centra

Zařízení, místo poskytování
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Samaritán (Nákladní 0/4, Město, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
web
telefon

socialni_ndcopava@armadaspasy.cz
http://www.armadaspasy.cz
55 17 51

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Poskytovatel:

EUROTOPIA Opava o.p.s

Druh:

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Zařízení, místo poskytování
Klub Modrá kočka (Hradecká 650/16, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
telefon
e-mail
web
e-mail
e-mail
telefon

55 65 04
608 88 618
opava@eurotopia.cz
www.opava.eurotopia.cz
kocka@eurotopia.cz
modra.kocka@eurotopia.cz
774 88 61

Poskytovatel:

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.

Druh:

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Zařízení, místo poskytování
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Magnet (Rolnická 166/1a, Kateřinky, 747 05 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

Centrum Elim
Centrum Elim

telefon
web
e-mail
telefon

55 65 
www.elimopava.cz
clubmagnetopava@email.cz
775 51 86
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Poskytovatel:

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.

Druh:

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Zařízení, místo poskytování
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Na hraně Hlučín (Úzká 717/, 748 01 Hlučín)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
e-mail
telefon
telefon

www.elimopava.cz
nzdmhlucin@elimopava.cz
55 65 
775 8 0

Poskytovatel:

4STREET

Druh:

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Zařízení, místo poskytování
Klub 4STREET (Liptovská 1045/1, Kylešovice, 747 06 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail
web

74  506
4streetopava@seznam.cz
www.forstreetopava.cz

Poskytovatel:

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace

Druh:

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Zařízení, místo poskytování
NZDM TUNNEL (Dělnická 746, 74 01 Vítkov)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
web
telefon

tunnel@tunnel-nzdm.eu
www.tunnel-nzdm.eu
55 08 7
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Noclehárny
Poskytovatel:

Armáda spásy v ČR

Druh:

noclehárny

Zařízení, místo poskytování
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Samaritán (Nákladní 0/4, Město, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
web
telefon

socialni_ndcopava@armadaspasy.cz
http://www.armadaspasy.cz
55 17 51

Poskytovatel:

Armáda spásy v ČR

Druh:

noclehárny

Zařízení, místo poskytování
Armáda spásy v ČR, Dům pro ženy a matky s dětmi (Rybářská 484/86, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail
web

55 714 50
md_opava@armadaspasy.cz
http://www.armadaspasy.cz

Odborné sociální poradenství
Poskytovatel:

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

Druh:

odborné sociální poradenství v oblasto rodinných a partnerských vztahů

Zařízení, místo poskytování
Rodinná a manželská poradna Opava (Pekařská 106/4, Město, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail
fax
web

55 61 501
opava@cepp.cz
55 61 501
www.cepp.cz
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Poskytovatel:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Druh:

odborné sociální poradenství

Zařízení, místo poskytování
Sociální poradna SONS, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (Horní náměstí 1/47, Město, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
telefon
web

opava-odbocka@sons.cz
55 756 175
www.sons.cz

Poskytovatel:

EUROTOPIA Opava o.p.s

Druh:

odborné sociální poradenství

Zařízení, místo poskytování
Poradenské středisko Eurotopia (Zacpalova 7/7, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
e-mail
telefon

www.opava.eurotopia.cz/poradna.cz
poradna@eurotopia.cz
774 88 61

Poskytovatel:

ANIMA VIVA o.s.

Druh:

odborné sociální poradenství

Zařízení, místo poskytování
Sociální poradna ANIMA VIVA o.s. (Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
telefon
web

poradna@animaviva.cz
55 766 684
www.animaviva.cz
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Poskytovatel:

Mateřské centrum OASA-klub pro matku a dítě, o.p.s.

Druh:

odborné sociální poradenství

Zařízení, místo poskytování
Mateřské centrum Oasa – klub pro matku a dítě o.p.s. (Válečkova 0/16, Kateřinky, 747 05 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
telefon
e-mail

www.babyclub.cz
7116
info@babyclub.cz

Poskytovatel:

Charita Opava

Druh:

odborné sociální poradenství

Zařízení, místo poskytování
Občanská poradna – Opava (Kylešovská 85/10, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail
web
fax

55 616 47
obcanskaporadna@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz
55 61 780

Poskytovatel:

KAFIRA o.p.s.

Druh:

odborné sociální poradenství

Zařízení, místo poskytování
Sociální poradna Ostrava (Horní náměstí 1/47, Město, 746 01 Opava)
Sociální poradna Ostrava (Nádražní 1110/44, Moravská Ostrava, 70 00 Ostrava)
Sociální poradna Nový Jičín (Štefánikova 86/7, 741 01 Nový Jičín)
Sociální poradna Frýdek - Místek (Zámecké nám. 44, Frýdek, 78 01 Frýdek-Místek)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

středisko Frýdek-Místek
středisko Nový Jíčín

telefon
telefon
fax
web
telefon
telefon
telefon
e-mail
telefon
telefon

777 574 61
777 574 68
55 65 6
www.kaﬁra.cz
55 65 6
777 574 58
55 65 6
info@kaﬁra.cz
777 574 65
777 574 68

středisko Ostrava
středisko Opava
Opava
Frýdek-Místek
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Osobní asistence
Poskytovatel:

Charita Ostrava

Druh:

osobní asistence

Zařízení, místo poskytování
Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistence (Hrabyně 01, 747 67 Hrabyně)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
fax
e-mail

77 558 11
56 61 04
cho.klara@charita.cz

Pečovatelská služba

Poskytovatel:

Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace

Druh:

pečovatelská služba

Zařízení, místo poskytování
Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace (Rolnická 151/, Kateřinky, 747 05 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
fax
telefon
web

seniorcentrum.opava@seznam.cz
55 70 056
55 70 060
www.seniorcentrum-opava.cz

Poskytovatel:

Obec Dolní Životice

Druh:

pečovatelská služba

Zařízení, místo poskytování
Pečovatelská služba Dolní Životice (Štáblovská 5, 747 56 Dolní Životice)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
fax
telefon
web

obec@dolnizivotice.cz
557860
557860
www.dolnizivotice.cz
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Poskytovatel:

DomA - domácí asistence

Druh:

pečovatelská služba

Zařízení, místo poskytování
DomA – domácí asistence (Stiborská 46/1, 747 7 Kobeřice)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
telefon
e-mail

www.koberice.cz
60 41 41
domaciasistence@seznam.cz

Poskytovatel:

KOUSEK NEBE s.r.o.

Druh:

pečovatelská služba

Zařízení, místo poskytování
KOUSEK NEBE s.r.o. (Poděbradova 017/61, Moravská Ostrava, 70 00 Ostrava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail
telefon
web

71 168 155
kousek.nebe@volny.cz
55 17 575
www.kousek-nebe.com

Poskytovatel:

Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s.

Druh:

pečovatelská služba

Zařízení, místo poskytování
Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. (Poštovní , 747 61 Raduň)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
e-mail
telefon

www.agentura-oasa.cz
sekretariat@agentura-oasa.cz
55 76 6
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Poskytovatel:

Štěpánka Musilová

Druh:

pečovatelská služba

Zařízení, místo poskytování
Pečovatelská služba (Zahradní 50, Chabičov, 747  Háj ve Slezsku)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail

777 08 88
stepankamusilova@seznam.cz

Podpora samostatného bydlení
Poskytovatel:

FOKUS - Opava

Druh:

podpora samostatného bydlení

Zařízení, místo poskytování
Byty klientů (Jateční 04/7, Předměstí, 746 01 Opava)
FOKUS – Opava, občanské sdružení (Vávrovická 70/77, Vávrovice, 747 07 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
web
e-mail
telefon

7 457 8
www.fokusopava.cz
fokusopava@seznam.cz
55 65 4

Poskytovatel:

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

Druh:

podpora samostatného bydlení

Zařízení, místo poskytování
Podporované bydlení (Boženy Němcové 786, 74 01 Vítkov)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
telefon
e-mail
telefon
telefon
e-mail
telefon
telefon

www.zamekdolnizivotice.cz
55 786 00
zamek.dolnizivotice@email.cz
55 786 11
7 164 565
psb.VITKOV@seznam.cz
556 0 64
7 61 04
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Poskytovatel:

Marianum, příspěvková organizace

Druh:

podpora samostatného bydlení

Zařízení, místo poskytování
Marianum, příspěvková organizace, pracoviště Lepařova ulice (Lepařova 1417/1, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
fax
e-mail
web

55 608 501
55 61 84
marianum.opava@worldonline.cz
www.marianum-opava.cz

Služby následné péče
Poskytovatel:

FOKUS - Opava

Druh:

služby následné péče

Zařízení, místo poskytování
FOKUS – Opava, občanské sdružení (Vávrovická 70/77, Vávrovice, 747 07 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
e-mail
telefon
telefon

www.fokusopava.cz
fokusopava@seznam.cz
55 65 4
7 457 8

Poskytovatel:

Charita Opava

Druh:

služby následné péče

Zařízení, místo poskytování
Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné (Kylešovská 85/10, Předměstí, 746 01 Opava)
Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné (Přerovecká 65/6, Suché Lazce, 747 5 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail
web

55 770 14
chranene.bydleni@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Poskytovatel:

EUROTOPIA Opava o.p.s

Druh:

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Zařízení, místo poskytování
Eurotopia o.p.s (Zacpalova 7/7, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
e-mail
telefon

www.opava.eurotopia.cz/sasrd
hana.sobkova@eurotopia.cz
774 88 61

Poskytovatel:

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.

Druh:

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Zařízení, místo poskytování
SAS ELIM OPAVA (Rolnická 166/1a, Kateřinky, 747 05 Opava)
SAS ELIM OPAVA. Hlučín (Úzká 717/, 748 01 Hlučín)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
e-mail
telefon
telefon

www.elimopava.cz
sas@elimopava.cz
55 65 
775 706 558

Poskytovatel:

Fond ohrožených dětí

Druh:

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Zařízení, místo poskytování
Pobočka FOD a AMT centrum Opava (Zacpalova 7/7, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
web
telefon

fod.opava@fod.cz
www.fod.cz
74 667 60
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Sociálně terapeutické dílny
Poskytovatel:

Charita Hlučín

Druh:

sociálně terapeutické dílny

Zařízení, místo poskytování
Sociálně terapeutická dílna – Ludgeřovice (Hlučínská 10/7a, 747 14 Ludgeřovice)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
e-mail
telefon

www.charitahlucin.cz
dilna@charitahlucin.cz
55 05 

Poskytovatel:

Charita Opava

Druh:

sociálně terapeutické dílny

Zařízení, místo poskytování
Radost sociálně terapeutická dílna (Přemyslovců 1/6, Jaktař, 747 07 Opava)
Radost sociálně terapeutická dílna (Kylešovská 85/10, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
web
e-mail
fax

55 764 084
www.charitaopava.cz
radost@charitaopava.cz
55 61 780

Sociální rehabilitace
Poskytovatel:

Služby Dobrého Pastýře

Druh:

sociální rehabilitace

Zařízení, místo poskytování
Dům sv. Eufrasie (Markvartovická 0/, 747 14 Ludgeřovice)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
telefon

ksdp@seznam.cz
55 05 44
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Poskytovatel:

Armáda spásy v ČR

Druh:

sociální rehabilitace

Zařízení, místo poskytování
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Samaritán (Nákladní 0/4, Město, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
web
telefon

socialni_adopava@armadaspasy.cz
www.armadaspasy.cz
55 17 51

Poskytovatel:

ANIMA VIVA o.s.

Druh:

sociální rehabilitace

Zařízení, místo poskytování
Centrum ANIMA Opava (Liptovská 1045/1, Kylešovice, 747 06 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail
web
telefon

7 404 488
centrum.opava@animaviva.cz
www.animaviva.cz
55 04 600

Poskytovatel:

FOKUS - Opava

Druh:

sociální rehabilitace

Zařízení, místo poskytování
FOKUS – Opava, občanské sdružení (Vávrovická 70/77, Vávrovice, 747 07 Opava)
FOKUS – Opava, občanské sdružení (Hradecká 650/16, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontaktní místo - areál rehabilitačních dílen (Olomoucká 05/88, Předměstí, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

ul. Hradecká

web
e-mail
telefon

www.fokusopava.cz
fokusopava@seznam.cz
55 650 760
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Poskytovatel:

Charita Opava

Druh:

sociální rehabilitace

Zařízení, místo poskytování
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách (Marie Dolanské 1/1, Vlaštovičky, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
web
fax
e-mail

55 7 401
www.charitaopava.cz
556 7 401 ()
vlastovicky@charitaopava.cz

Poskytovatel:

KAFIRA o.p.s.

Druh:

sociální rehabilitace

Zařízení, místo poskytování
KAFIRA o.p.s., Frýdek-Místek - Sociální rehabilitace (Zámecké nám. 44, Frýdek, 78 01 Frýdek-Místek)
KAFIRA o.p.s., Opava - Sociální rehabilitace (Horní náměstí 1/47, Město, 746 01 Opava)
KAFIRA o.p.s., Ostrava - Sociální rehabilitace (Nádražní 1110/44, Moravská Ostrava, 70 00 Ostrava)
KAFIRA o.p.s., Nový Jičín - Sociální rehabilitace (Štefánikova 86/7, 741 01 Nový Jičín)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

Frýdek-Místek

telefon
fax
web
telefon
telefon
e-mail
telefon
telefon
telefon
telefon

777 574 61
55 65 6
www.kaﬁra.cz
55 65 6
777 574 58
info@kaﬁra.cz
777 574 68
777 574 65
55 65 6
777 574 68

Opava
Ostrava
Nový Jičín
Opava
Frýdek-Místek
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Poskytovatel:

Fond ohrožených dětí

Druh:

sociální rehabilitace

Zařízení, místo poskytování
Zařízení FOD Klokánek v Dolním Benešově (Osada míru 1, 747  Dolní Benešov)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

telefon
e-mail
web
fax

55 65 16
klokanek.db@fod.cz
www.fod.cz
55 65 16

Terénní programy
Poskytovatel:

DŽIVIPEN

Druh:

terénní programy

Zařízení, místo poskytování
Dživipen (Horní náměstí 11/48, Město, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

e-mail
telefon
telefon

1dzivipen@seznam.cz
71 104 1
7 8 1

Poskytovatel:

OPEN HOUSE

Druh:

terénní programy

Zařízení, místo poskytování
OPEN STREET Bruntál (Dr. E. Beneše 0/47, 7 01 Bruntál)
OPEN STREET Opava (Horní náměstí 11/48, Město, 746 01 Opava)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
telefon
fax
telefon
e-mail
e-mail

www.openhousebruntal.cz
775 06 71
554 71 716
554 71 716
openhouse@seznam.cz
daneckova.openhouse@seznam.cz

81

Poskytovatel:

OPEN HOUSE

Druh:

terénní programy

Zařízení, místo poskytování
SLUŽBY DROGOVÉ PREVENCE Opava (Horní náměstí 11/48, Město, 746 01 Opava)
Služby drogové prevence Bruntál, Vrbno pod Pradědem (Zahradní 1455/1, 7 01 Bruntál)
Kontakty
Název

Typ kontaktu

Kontakt

web
e-mail
telefon
telefon

www.openhousebruntal.cz
openhouse@seznam.cz
775 06 71
775 06 71
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Příloha č. 2

Zdroje ﬁnancování
Programu podpory ﬁnancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 01
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podminky-programu-podpor y-ﬁnancovani-beznych-vydaju-souvisejicich-sposkytovanim-socialnich-sluzeb-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-01-57/
Program realizace speciﬁckých opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
na rok 01
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-realizace-speciﬁckych-opatreni-moravskoslezskeho-krajskeho-planuvyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-01-701/
Program protidrogové politiky kraje na rok 01
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-01-75/
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 01
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminalit y-na-rok01-767/
Program na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK a zmírňování následků sociálního vyloučení na rok 01
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-na-podporu-komunitni-prace-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-msk-azmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-na-rok-01-77/
Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 01
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-rozvoje-socialnich-sluzeb-v -moravskoslezskem-kraji-na-rok-0178/
MPSV
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Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2013
Pro rok 2013 lze o dotaci na jednotlivé sociální služby žádat v rámci těchto programů podpory:
Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných
uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora podle § 101 zákona o sociálních službách).
■ Program podpory B – podpora sociálních služeb, které mají jasně celostátní či nadregionální charakter
(podpora podle § 104 odst.  písm. a) zákona o sociálních službách).
■

http://www.mpsv.cz/cs/13566
Dotace nestátním neziskovým subjektům na podporu rodiny
http://www.mpsv.cz/cs/890
Nadace OKD
Od roku 2014 zaměření pouze na Moravskoslezský kraj s prioritou v okresech Ostrava, Frýdek – Místek a Karviná.
www.nadaceokd.cz
Konto Bariéry
http://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery/Potrebuji-pomoci.aspx
Nadace Divoké husy
http://www.divokehusy.cz/nase-pomoc
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