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Úvodní slovo 
 
Vážení spoluobčané, 
 
cesta života je místy prohřátá štěstím, ale i úzkostí a bolestí. Zcela určitě se běh života stává 
příjemnější a snadnější, jestliže je člověk obklopen dobrými lidmi, přáteli, lidskostí, důvěrou, 
opravdovým pochopením a úctou. 
 
Někdy to ale nevyjde a člověk se dostává do neřešitelné situace, která rázem změní osud našeho 
života. Tuto nelehkou životní situaci nám pomáhá řešit dostupnost kvalitních sociálních služeb 
našeho města a dokument s názvem 4. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
a souvisejících aktivit. Cílem těchto služeb je pomoci nám všem občanům a široké veřejnosti. 
 
Na zpracování dokumentu komunitního plánování se velkou měrou podílí poskytovatelé 
sociálních služeb společně se zástupci zadavatele, kterým je město Studénka. 
 
Všem patří náš dík. 
 
Přeji Vám, vážení spoluobčané, hodně zdraví, pohody a štěstí. 
 
Ludmila Štegnerová 
členka Zastupitelstva města Studénky 
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1 Informace o komunitním plánování ve Studénce 

 
1.1 Proces komunitního plánování ve Studénce 
 
Na 74. schůzi Rady města Studénky konané 09.05.2006 usnesením č. 1763/74/06 byl ve městě 
zahájen proces komunitního plánování pro územní obvod města Studénky. Byla vytvořena 
a schválena tři uskupení: základní triáda, rozšířená triáda a dvě PS.  
 
Triáda je jedním ze základních principů komunitního plánování. Je partnerstvím zadavatelů, 
poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Triáda je principem řízení procesu komunitního 
plánování založeného na partnerství. 
 
PS jsou základním článkem komunitního plánování a jsou ustaveny dle zaměření jednotlivých 
cílových skupin. Jsou zodpovědné za definici problémových oblastí, formulaci strategických cílů, 
priorit a nastavení opatření. 
 
V rámci komunitního plánování byly vytvořeny dvě PS – „Senioři a občané s postižením“ 
a „Rodina, děti a mládež“. Všichni členové PS se aktivně vzdělávali v oblasti procesu plánování 
sociálních služeb, ve tvorbě a následné realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 
Při své činnosti se PS řídí základní listinou a jednacím řádem. Z každého jednání je vyhotoven 
zápis.  
Veškeré dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách města. 
 
KPSS bylo zahájeno na společném jednání PS v únoru roku 2007. Na jednáních PS se členové 
pravidelně zabývali zjišťováním potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb, vyhodnocovali 
plnění priorit a hledali cesty a možnosti jejich realizace. PS se scházely dle každoročně 
schválených plánů práce.  
 
Členové PS ve spolupráci s Institutem komunitního rozvoje zpracovali Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb ve městě Studénka na léta 2008–2012. Na tento dokument navázal 
2. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Studénky (2013–2016) a 3. střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb města Studénky (2017–2019). Při tvorbě všech plánů vycházeli 
zpracovatelé z analýz sociálních služeb, z provedených dotazníkových šetření, ze sdělení 
občanů, z informací od poskytovatelů sociálních služeb apod. Pravidelně probíhalo 
monitorování plnění priorit komunitního plánu, vyhodnocovaly se potřeby uživatelů, možnosti 
získání finančních zdrojů apod. V současné době je zpracován již 4. střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb a souvisejících aktivit, jehož obsah je součástí tohoto dokumentu.  
 
Komunitní plánování i činnost PS je každoročně představována veřejnosti na „Dnech města“ 
a „Dnech otevřených dveří“. Zájemci obdrží informace o komunitním plánování, činnosti PS 
a mohou získat propagační předmět s logem komunitního plánování.  
 
Stejně jako při sestavování předchozích plánů i při tvorbě 4. střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb a souvisejících aktivit města Studénky bylo realizováno dotazníkové šetření na  
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území města. Občané města mohli vyplnit dotazníky elektronicky na webových stránkách 
města, byly předány i uživatelům sociálních služeb ve městě. Výsledky dotazníkového šetření 
tvoří jeden z podkladů pro stanovení priorit 4. komunitního plánu. V obou PS byla provedena 
SWOT analýza. 4. komunitní plán je zpracován na léta 2021–2023.  
 
1.2 Organizační struktura 
 
Rada města Studénky v roce 2007 usnesením č. 83/04/07 ustavila dvě PS, a to Senioři a občané 
s postižením a Rodina, děti a mládež. 
 
Název obou PS byl v roce 2020 po projednání a odsouhlasení všemi členy PS upraven na Senioři 
a osoby se zdravotním postižením a Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením.  
 
Úkolem PS je řešení konkrétních úkolů komunitního plánování.  

 
Graf 1 Organizační struktura  
 
 
Usnesením Rady města Studénky č. 1953/86/06 byla ustavena základní triáda ve Studénce jako 
řídící skupina procesu KPSS.  
 
 

Zastupitelstvo města 

schvalování zásadních dokumentů: 
základní listina, komunitní plán 

Rada města

schvalování dokumentů:
organizační řád, jednací řád

Rozšířená triáda

základní triáda, vedoucí a zástupci 
vedoucích pracovních skupin

Řídící skupina

koordinace procesu, komunikace s 
orgány města (základní triáda)
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2 Vyhodnocení 3. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

města Studénka (2017–2019) 
 
2.1 Priority PS Senioři a občané se zdravotním postižením  

 
Priorita S1 
Podpora a rozvoj pečovatelské služby 
Priorita byla splněna. Počet osob využívajících pečovatelskou službu se stále zvyšuje. 
Poskytovatel služby požádal o rozšíření kapacity služby Moravskoslezský kraj.  
 
Priorita S2, R4 
Podpora zřízení denního stacionáře (možnost propojení s domem pokojného stáří) 
Priorita vzhledem k náročnému financování nebyla realizována. Bude součástí 4. komunitního 
plánu. Za předpokladu rozšíření kapacity domu pokojného stáří bude zřízena i nová služba, a to 
denní stacionář. 
 
Priorita S3 
Podpora rozvoje domu pokojného stáří – Domova sv. Anny 
Priorita byla splněna. Město Studénka darovalo poskytovateli služby, Charitě Studénka, 
pozemek za účelem rozšíření kapacity domu pokojného. 
 
Priorita S4 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby s handicapem (případně jen volnočasové 
aktivity) v rámci denního stacionáře 
Priorita nebyla splněna. Nedošlo k registraci sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby 
s handicapem.  
 
Priorita S5 
Bezbariérovost města. 
Priorita byla splněna.  
 
 
2.2 Priority PS Rodina, děti, a mládež  
 
Priorita R1 
Podpora bytu pro matky v tísni 
Priorita byla splněna. Město Studénka přispívá finančně poskytovateli služby, kterým je Charita 
Studénka. Kapacita bytu je celoročně naplněna.  
 
Priorita R2 
Podpora činnosti školních klubů, podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro děti a primárně 
mládež v rámci preventivních opatření 
Priorita byla splněna. Město Studénka přispívá na aktivity v rámci veřejné finanční podpory.  
 



 

 7 

 
Priorita R3 
„Startovací“ byty pro rodiny 
Priorita nebyla splněna. Vzhledem k omezenému počtu bytů ve vlastnictví města. Nicméně je 
zařazena do 4. komunitního plánu.  
 
Priorita R4, S2 
Zřízení denního stacionáře pro osoby po ukončení povinné školní docházky 
Priorita nebyla realizována jako samostatná priorita. Byla součástí priority PS Senioři a občané 
se zdravotním postižením podpora zřízení denního stacionáře. 
 
 
 

3 Vize a poslání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vize 
 
Studénka – město kvalitních sociálních služeb a spokojených uživatelů 
 

Poslání 
 
Plánovat a poskytovat kvalitní sociální služby dle potřeb občanů a ve spolupráci s nimi 
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4 Analytická část  
 
4.1 Základní informace 

 
Město Studénka je nejmladším městem okresu Nový Jičín, ležícím v rovinaté oblasti severního 
vyústění Moravské Brány, přibližně 20 km jihozápadně od Ostravy a 20 km severovýchodně 
od Nového Jičína. Název Studénka je zřejmě odvozen z lašského pojmenování studně nebo 
studánky. Skládá se ze tří částí Studénky, Butovic a Nové Horky. Nejbližšími okolními obcemi 
jsou Albrechtičky, Pustějov, Velké Albrechtice a Bartošovice. Město vzniklo v roce 
1959 spojením obcí Butovice a Studénka, Nová Horka byla k městu připojena v roce 1975. 
 
Studénka leží v Chráněné krajinné oblasti Poodří a je obklopena rybníky a loukami se zbytky 
lužních lesů. Katastrem města protéká řeka Odra s přirozenými meandry a tvoří krásné přírodní 
okolí s jedinečnou flórou a faunou. V roce 1970 byla mezi Studénkou a Novou Horkou zřízena 
přírodní rezervace „Kotvice“, v roce 2009 vznikla ve Studénce přírodní rezervace Bažantula. 
 
Studénka nemá přirozené historické centrum, téměř polovina obyvatel bydlí v sídlišti, 
navazujícím na bývalé Butovice, kde je i správní centrum města.  
 
 

 
 
4.2 Život ve městě 
 
Ve městě působí mnoho spolků. Jedná se např. o Fotbal Studénka, HC Studénka, SK Studénka, 
TJ MSV Studénka, SDH Studénka, svazy chovatelů, ÚAMK – BMX Studénka, Junák, Zálesák,  
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Pionýr, kluby seniorů, spolky rodičů atd. Ve spolupráci se spolky jsou realizovány akce a aktivity 
pro širokou veřejnost.  
Město je zřizovatelem příspěvkové organizace SAK Studénka, která pro občany zajišťuje řadu 
kulturních, sportovních a společenských akcí.  
Ve městě se nachází zámek, ve kterém má sídlo Vagonářské muzeum, v místní části Nová Horka 
pak nově opravený zámek, který je ve správě Muzea Novojičínska. 
Jsou zde dva farní kostely - kostel Všech svatých a sv. Bartoloměje a dále několik kaplí a další 
zajímavosti.  
Bezpečnost ve Studénce zajišťuje městská policie a služebnu má zde také obvodní oddělení 
Policie České republiky.   
Ve městě se rovněž nachází pobočka České pošty. Zdravotní služby zajišťuje řada místních 
lékařů. 
Informace o dění ve městě zprostředkovává zpravodaj, který vychází každý měsíc. Pravidelné 
reportáže o zajímavostech a událostech připravuje TV Odra. Dále jsou veškeré aktuální 
informace pro občany zveřejňovány na webových stránkách města a úřední desce. 
 
Vzdělávání 
Ve Studénce se nachází mateřská škola, která má pět odloučených pracovišť, s celkovou 
kapacitou 346 dětí. V roce 2020 mateřskou školu navštěvovalo 343 dětí. 
Na území města jsou tři základní školy, které v roce 2020 navštěvovalo 880 žáků. Školy mimo 
jiné aktivity zajišťují i činnost školní družiny a školních klubů.  
Střední škola ekonomicko-podnikatelská, o. p. s. vzdělává studenty ve čtyřletém studijním 
oboru, ve dvouletém nástavbovém studiu a ve tříletém učebním oboru. 
Hudební, výtvarné, pěvecké a taneční vzdělání mohou zájemci získat v Základní umělecké škole 
J. A. Komenského a v Soukromé základní umělecké škole Musicale, v. o. s. 
 
Kultura, sport 
Ve městě se každoročně uskuteční mnoho akcí, které jsou zaměřeny na komunitní život. 
Nachází se zde zámek, Vagonářské muzeum, zimní stadion, přírodní koupaliště, sportovní 
centrum, fotbalová hřiště, sportovní a dětská hřiště apod. Město je napojeno na síť cyklostezek 
na území Poodří. 
 
Ekonomika 
Ve městě má sídlo řada firem a podnikatelských subjektů z různých odvětví. 
 
Infrastruktura 
V těsné blízkosti města vede dálnice D1. Exitem č. 342 lze vjet do Studénky přes Bravantice, exit 
č. 336 spojuje dálnici se silnicí II. třídy č. 464, která pokračuje do Studénky-Butovic, centra města 
a dále do Nové Horky. 
Doprava občanů do sousedních obcí a měst je zabezpečována vlakovou dopravou, kterou 
provozují společnosti České dráhy, a. s., RegioJet, a. s., a Leo Express, s. r. o., a autobusovou 
dopravou, kterou provozuje firma Transdev Morava, s. r. o., a ČSAD Vsetín, a. s. V blízkosti 
města se nachází mezinárodní letiště Leoše Janáčka.  
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4.3 Demografická charakteristika 
Město eviduje k 21.10.2020 celkem 9 487 obyvatel. Průměrný věk obyvatel v místní části 
Studénka je 42,70 let, v místní části Butovice 43,06 let a v místní části Nová Horka 43,03 let. 
Z celkového počtu obyvatel jich bylo ve věkové kategorii 0–14 let 1 451, tj. 15,3 %. 
V produktivním věku 15–64 let to bylo 6 014 osob, tj. 63,4 % a počet obyvatel ve věku nad 65 let 
tvoří 21,3 %, tj. 2 022 osob. Index stáří dosahuje ve městě Studénka 141,2. 
 

Skladba obyvatel  
Počet obyvatel k 
31. 12. 2019 

Počet obyvatel ve věku 
0–14 

let 
15–64 

let 
65 a více 

let 
Celkem 9 504 1 439 6 049 2 016 

Muži 4 670     713 3 130     827 
Ženy 4 834     726 2 919 1 189 

Tabulka 1 Skladba obyvatel  
Zdroj dat: ČSÚ 
 
 
4.3.1 Počet obyvatel a jeho vývoj 
Vývoj počtu obyvatel od roku 2007 do roku 2019 zachycuje následující tabulka (údaje platné 
vždy k 31.12. daného roku). Ve městě počet obyvatel konstantně klesá. Od roku 2007 až do roku 
2019 se počet obyvatel ve městě snížil celkem o 729 osob. 
 
 

Vývoj počtu obyvatel  
v letech 2007–2019 

Rok Počet obyvatel 
2007 10 233 
2008 10 220 
2009 10 168 
2010 10 129 
2011 10 054 
2012 9 984 
2013 9 928 
2014 9 867 
2015 9 792 
2016 9 720 
2017 9 691 
2018 9 643 
2019 9 504 

Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel 
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Graf 2 Vývoj počtu obyvatel 
Zdroj dat: ČSÚ  
 
 
4.3.2 Struktura obyvatel dle pohlaví 
 
Z tabulky je zřejmé, že ve městě žije mírná převaha žen nad muži. Ke konci roku 2019 bylo 
ve městě přibližně 50,9 % žen a 49,1 % mužů. 
 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019 

Muži 4 670 
Ženy 4 834 
Celkem 9 504 

Tabulka 3 Struktura obyvatel 
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Graf 3 Struktura obyvatel dle pohlaví  

 
4.3.3 Věková struktura obyvatelstva 
 
Nejvíce zastoupenou věkovou skupinu tvoří občané ve věku 15–64 let, což představuje 
63,6 %. V této věkové skupině převažují muži nad ženami o 211 osob. Ve věkové kategorii           
0–14 let převažují ženy nad muži. Převahu žen nad muži byla zaznamenána také ve věkové 
kategorii 65 a více let. 
 
 

 
Graf 4 Věková struktura dle pohlaví  
Zdroj dat: ČSÚ – za roky 2014 a 2013 nejsou data pro muže a ženy  
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4.3.4 Pohyb obyvatelstva 
 
Ke konci roku 2019 byl ve Studénce zaznamenán celkový počet obyvatel o 32 osob méně než 
na počátku. Úbytek je zapříčiněný především negativním migračním saldem, tedy do města 
se přistěhovalo méně osob, nežli se vystěhovalo, přispělo k němu ovšem také negativní saldo 
přirozeného přírůstku, tedy se narodilo méně osob, nežli zemřelo. Za sledované období 
můžeme pozorovat poměrně značný úbytek obyvatelstva, a to o 729 lidí. 
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2007 115 97 165 196 18 -31 -13 10 233 
2008 112 106 125 183 6 -58 -52 10 220 
2009 101 105 129 164 -4 -35 -39 10 168 
2010 126 105 130 176 21 -46 -25 10 129 
2011 84 110 180 224 -26 -44 -70 10 054 
2012 95 127 158 182 -32 -24 -56 9 984 
2013 100 111 161 211 -11 -50 -61 9 928 
2014 105 105 157 232 - -75 -75 9 867 
2015 78 90 139 199 -12 -60 -72 9 792 
2016 112 117 148 172 -5 -24 -29 9 720 
2017 101 93 156 212 8 -56 -48 9 691 
2018 96 110 139 231 -14 -92 -155 9 536 
2019 100 112 156 203 -12 -47 -32 9 504 

Tabulka 4 Pohyb obyvatelstva 
Zdroj: ČSÚ 
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Z níže uvedeného grafu vyplývá, že ve městě více lidí zemře, než se narodí.  
 

 
Graf 5 Narození a zemřelí   

 
 
Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že počet vystěhovalých je od roku 2007 stále vyšší než počet 
nově přistěhovalých. Největší propad byl zaznamenán v roce 2014.  
 
 

 
Graf 6 Přistěhovalí a vystěhovalí 
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Celkový přírůstek obyvatelstva má negativní saldo.  
 

 
Graf 7 Celkový přírůstek obyvatel   

 
4.3.5 Průměrný věk 
 
Průměrný věk obyvatel města Studénky je 42,94. Z grafu je zřejmé, že ženy mají vyšší průměrný 
věk, a to především s ohledem na délku dožití. V porovnání s Moravskoslezským krajem i ČR je 
ve Studénce průměrný věk vyšší.  
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Graf 8 Průměrný věk obyvatel 

 
Jak již bylo výše uvedeno, průměrný věk je ve Studénce vyšší, nežli je celostátní průměr i průměr 
v Moravskoslezském kraji.  
 
 

 
Graf 9 Porovnání průměrného věku Studénka – MSK – ČR 
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Z níže uvedeného grafu stromu života vyplývá, že nejvíce zastoupenou věkovou kategorií je 
40 až 44 let. Nejméně zastoupenou pak 85+.  
 

 
Graf 10 Strom života  
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4.3.6 Sňatkovost a rozvodovost 
 
Jak je zřejmé z níže uvedené tabulky, největší nárůst sňatků byl v roce 2019. Největší nárůst 
rozvodů byl rovněž v roce 2019.  
 

Sňatky a rozvody  2015 2016 2017 2018 2019 
Sňatky 43 38 54 47 57 
Rozvody 25 20 24 26 27 

Tabulka 5 Sňatkovost a rozvodovost 

 
 
4.4. Sociální situace 
 
4.4.1 Nezaměstnanost 
 
Ve Studénce eviduje Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Bílovec – ke konci roku 2019 celkem 
236 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 byl tento stav uchazečů 
o 2 uchazeče vyšší. 
 
Tabulka 6 Vývoj nezaměstnanosti 

Vývoj nezaměstnanosti (k 31.12. 
uvedeného roku)  

2014 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Uchazeči o zaměstnání 471 362 323 273 234 236 
Uchazeči se zdravotním postižením  - 45    
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní 440 327 292 253 214 225 
Podíl nezaměstnaných osob (%)  6,6 % 5 % 4,5 % 4 % 3,4 % 3,6 % 

Tabulka 7 Vývoj nezaměstnanosti 
Zdroj dat: ČSÚ, Úřad práce ČR 
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4.4.2 Vybrané nepojistné sociální dávky  
 
V níže uvedené tabulce uvádíme počty nepojistných sociálních dávek za období tří let. Jak je 
z tabulky patrné, příspěvek na péči každým rokem roste.  
 

 
Počet vybraných nepojistných sociálních dávek vyplacených v období 2017–2019 
žadatelům v obci Studénka 

 

Rok 2017 2018 2019 

Dávky státní sociální podpory 
Přídavek na dítě 4 359 3 563 3 319 

Rodičovský příspěvek 2 896 2 822 2 712 
Příspěvek na bydlení 2 941 2 700 2 438 
Porodné 17 15 12 
Pohřebné 5 4 3 
Dávky hmotné nouze 
Příspěvek na živobytí 1 566 1 333 1 162 
Doplatek na bydlení 1 037 911 760 
Mimořádná okamžitá 
pomoc 

37 38 29 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
Příspěvek na péči 4208 4392 4538 

Tabulka 8 Nepojistné sociální dávky 
Zdroj: Úřad práce ČR     
 
 
 
4.5 Výsledky dotazníkového šetření 
 
V rámci zjišťování potřeb, požadavků a názorů občanů na život ve městě bylo realizováno 
dotazníkové šetření. Zjištěná data byla využita jako jeden z podkladů pro plánování, 
usměrňování a realizaci sociálních a souvisejících služeb a dalších aktivit ve 4. komunitním 
plánu.  
 
Dotazníkové šetření probíhalo třemi způsoby, a to přímým oslovením respondentů 
prostřednictvím tazatelů, prostřednictvím webových stránek a sběrem dat v budově městského 
úřadu.  
Celkový počet navrácených dotazníků byl 84, z toho prostřednictvím webových stránek 
odpovědělo 35 respondentů, přímo bylo osloveno 20 respondentů a 29 respondentů odevzdalo 
dotazníky v budově městského úřadu.  
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4.5.1 Odpovědi dle pohlaví 
 
Stejně jako v jiných městech a obcích, více na otázky odpovídaly ženy. To je zřejmě způsobeno 
tím, že ženy jsou spíše těmi, kdož nejen častěji využívají sociální služby, ale často jsou také 
pečovatelkami a dožívají se delšího věku.  
 
 
 

 
Graf 11 Odpovědi dle pohlaví 

 
 
4.5.2 Odpovědi dle věku 
 
Jak je zřejmé z níže uvedené tabulky, nejčastěji odpovídali respondenti ve věku 45–64 let, dále 
25–44 let.  
 

Věková struktura 
dotazovaných 

Počet odpovědí % odpovědí Z toho ženy 

Do 25 let 2 2 0 
25–44 30 36 20 
45–64 35 42 16 
65 a více 17 20 10 
Celkem 84 100 36 

Tabulka 9 Odpovědi podle věku 
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4.5.3 Sociální postavení 
 
Níže uvedená tabulka a graf uvádí souvislost odpovědí se sociálním postavením respondentů.  
Je patrné, že nejčastěji odpovídali občané, kteří jsou v pracovním poměru, druhou nejvíce 
zastoupenou skupinou jsou pak senioři pobírající důchod. Mezi oslovenými nebyl žádný 
respondent, který by byl nezaměstnaný.  
 
 

Sociální postavení Celkem Z toho ženy 
Student 2 1 
V pracovním poměru 48 26 
Rodičovská dovolená 5 4 
OSVČ 3 2 
Důchodce 25 13 
Nezaměstnaný 0 0 
Jiné 1 0 

Tabulka 10 Odpovědi dle sociálního postavení 

 
 

 
Graf 12 Odpovědi dle sociálního postavení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60

Student

V pracovním poměru

Rodičovská dovolená

OSVČ

Důchodce

Nezaměstnaný

Jiné

Odpovědi dle sociálního postavení



 

 22 

 
Na následující otázky mohli respondenti odpovídat několikrát. Jak je zřejmé, nejvíce využívanou 
službou je pečovatelská služba a domov pro seniory.  
 
Které služby sociální péče, sociální prevence nebo následné péče využíváte Vy nebo Vaši 
blízcí? 
 
 

Osobní asistence 3 

Pečovatelská služba 19 

Průvodcovské a předčitatelské služby 0 

Podpora samostatného bydlení 2 

Odlehčovací služby 3 

Centrum denních služeb 2 

Denní stacionář 2 

Týdenní stacionář 1 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 3 

Domov pro seniory 8 

Raná péče 2 

Tlumočnické služby 1 

Azylový dům 0 

Krizová pomoc při ohrožení zdraví nebo života 1 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 

Sociálně terapeutické dílny 1 

Sociální rehabilitace 4 

Tabulka 11 Využívané sociální služby 
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Pro lepší přehlednost uvádíme výsledky i v grafické podobě.  
 
 

 
Graf 13 Využívané sociální služby 

 
Kdo pro Vás službu zajišťuje? 
 
Z odpovědí vyplynulo, že nejvíce respondentů využívá sociální služeb, které ve městě zajišťuje 
Charita Studénka. 
 

Kdo pro Vás službu zajišťuje? 
Charita Studénka Osobní asistent Rodina Jiné 

18 2 12 3 
Tabulka 12 Poskytovatel služby 
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Rovněž zde pro větší přehlednost uvádíme grafické znázornění.  
 

 
Graf 14 Poskytovatel služby 

 
Jak jste s poskytovanými službami spokojeni? 
 
Na tuto otázku odpovědělo 21 respondentů, kteří uvedli, že jsou s poskytovanou službou 
spokojeni.  
 
 
Jaké sociální služby nebo zařízení postrádáte? 
 
Z níže uvedeného grafu vyplývá, že za nejvíce potřebnou službu do budoucna považují 
respondenti domov pro seniory (26 respondentů), denní stacionář (16 respondentů) a sociálně-
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (11 respondentů).  
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Graf 15 Potřebné sociální služby 

4.5.4 Doplňující otázky 
 
V doplňujících otázkách byla zjišťována spokojenost respondentů s nabídkou volnočasových 
aktivit obecně a volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené.  
 
Z uvedeného vyplývá, že spokojeno je s první oblastí 64 respondentů, v druhé oblasti 
65 respondentů.  
Nespokojeno je pak 20 respondentů s volnočasovými aktivitami obecně a 19 s volnočasovými 
aktivitami pro seniory a zdravotně postižené. 
 

Doplňující otázky 
Spokojení s 
nabídkou 

volnočasových 
aktivit 

Nespokojení s 
nabídkou 

volnočasových 
aktivit 

Jste spokojeni s 
nabídkou 

volnočasových 
aktivit pro seniory 

a zdravotně 
postižené? 

Nespokojení s 
nabídkou 

volnočasových 
aktivit pro seniory 

a zdravotně 
postižené 

64 20 65 19 
Tabulka 13 Doplňující otázky 
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Níže jsou uvedeny otevřené odpovědi respondentů tak, jak je uvedli.  
 
Co chybí v nabídce volnočasových aktivit: 
 Více pro děti a seniory 
 Hlavně práce s dětmi a důchodci 
 Více hudebních akcí 
 Sport 2x 
 Více aktivit pro děti 3x 
 Badmintonová hala 
 Není dostatek kroužků 
 Hřiště 
 Lepší knihovna s dětským oddělením 
 Více koncertů (např. country) 
 Letní setkání s orchestry na náměstí 
 Chybí kulturní centrum, které by bylo otevřeno celodenně /i s kavárnou/, navázání 

třeba na osvětu v knihovnách, besedy, ale možnost zdržet se déle v komerčních prostorách 
/kafe, víno/ 

 Málo akcí pro seniory, i takových, do kterých by se mohli zapojit – různé dílny apod. 
 Sportovní hala 
 Dopravní hřiště pro děti 
 Jazykové kurzy zdarma 
 Výlety 
 Den pejsků 
 Folklorní festivaly 
 Divadlo 
 Kino 
Co chybí v nabídce volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené: 
 Více seminářů od policie pro seniory 
 Více informací a aktivit pro seniory 
 Setkání důchodců města 
 Zájezdy, více zájezdů pro seniory 
 Kurzy 
 Taneční večery pro seniory 2x 
 Akce pro seniory 
 Více aktivit a péče pro seniory 
 Více besed 
 Čaje o páté 
 Aktivní zapojení důchodců 
 Malá variabilita 
 Posezení s programem 
 Denní stacionář zajišťující odlehčovací službu mimo domov 
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4.6 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit 
 
Níže je uveden přehled poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit, které mají sídlo 
ve Studénce. Dále jsou uvedeni další poskytovatelé či organizace, které působí ve Studénce, ale 
nemají zde sídlo.  
 

Název  Zařízení  Kontakt  

Charita Studénka 
 

Dům pokojného stáří  
Domov sv. Anny 

Malá strana 460 
742 13 Studénka 

Charitní pečovatelská služba 
Charitní ošetřovatelská 
služba 
Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 
Humanitární pomoc 
Byt pro matky v tísni  Malá strana 216,  

742 13 Studénka 

Domov NaNovo, p. o. 
 

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
Studénka  

Poštovní 912 
742 13 Studénka 
 

Sociální rehabilitace  

Město Studénka 
Dům s byty zvláštního určení Budovatelská 779 

742 13 Studénka 
Elektronické zabezpečovací 
zařízení 

nám. Republiky 762 
742 13 Studénka 

SAK Studénka, p. o. Rodinné centrum Tovární 386 
742 13 Studénka 

Školní kluby  Při jednotlivých ZŠ 

Svaz tělesně postižených    Poštovní 660 
742 13 Studénka 

ZO OS KOVO MSV Studénka 
– klub důchodců 

 R. Tomáška 859 
742 13 Studénka 

Klub důchodců  Budovatelská 779 
742 13 Studénka 

Tabulka 14 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit 
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Přehled poskytovatelů, kteří nesídlí na území města Studénky, ale mají v krajské síti sociálních 
služeb MSK uvedenu působnost ve Studénce. 
 
 

Poskytovatel Služba  
Bílý kruh bezpečí intervenční centra 
Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. odborné sociální poradenství 

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

osobní asistence 

Centrum psychologické pomoci, 
příspěvková organizace 

odborné sociální poradenství 

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

tlumočnické služby 

Česká unie neslyšících, z. ú. tlumočnické služby 
ITY, z. s. odlehčovací služby 
KAFIRA, o. p. s. sociální rehabilitace 
Krizové centrum Ostrava, z. s. krizová pomoc 
Linnet eu, s. r. o. tísňová pomoc 
Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s odborné sociální poradenství 
Andělé Stromu života, p. s. paliativní péče 
Podané ruce - osobní asistence osobní asistence 
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. odborné sociální poradenství 
Sjednocená organizace nevidomých                       
a slabozrakých České republiky, z. s 

sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 

Slezská diakonie sociální rehabilitace, intervenční centra 
Slunce v dlani, o. p. s osobní asistence 
Tichý svět, o. p. s sociální rehabilitace 
Tyflocentrum sociální rehabilitace 
Tyfloservis sociální rehabilitace 

Vzájemné soužití, o. p. s sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 

Tabulka 15 Přehled ostatních poskytovatelů 
Zdroj: Krajská síť sociálních služeb 
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4.7 Financování sociálních služeb a souvisejících aktivit prostřednictvím dotací z rozpočtu 
města Studénka 
 
Níže v tabulce jsou uvedeny organizace, kterým byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu 
města za rok 2019 a 2020. 
 
 

Rok Organizace 

2019 

Charita Studénka 
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Studénka 
Andělé Stromu života, p. s., Nový Jičín 
Děcko, o. p. s., Nový Jičín 
Domov Odry, příspěvková organizace 
Renarkon, o. p. s., Ostrava 
Slezská Diakonie, Český Těšín 
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 
Unie Roska - reg. org. Roska Ostrava, z. p. s. 
Linka bezpečí Praha 
Fond pro opuštěné a handicapované děti, Mořkov 

 

2020 

Charita Studénka 
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Studénka 
Domov Odry, příspěvková organizace 
Děcko, o. p. s., Nový Jičín 
Město Bílovec 
Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 
Renarkon, o. p. s., Ostrava 
Fond pro opuštěné a handicapované děti, Mořkov 
Slezská Diakonie, Český Těšín 
Unie Roska - reg. org. Roska Ostrava, z. p. s. 

Tabulka 16 Financování sociálních služeb 
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4.8 Senioři a osoby se zdravotním postižením 

 
4.8.1  Popis cílové skupiny 
 
4.8.1.1 Senioři 
Obecně se za seniory považují osoby ve věku 65 a více let. Senioři se stávají společensky velice 
výraznou sociální skupinou, která potřebuje a bude potřebovat širokou škálu sociálních 
a zdravotních služeb, a to v důsledku stárnutí populace a postupného prodlužování délky života. 
V současné době tvoří lidé ve věku od 65 let 19,16 % obyvatel města a demografické ukazatele 
naznačují, že v budoucnu se počet seniorů ještě navýší. 
 
Seniory podle životních sil a aktivity můžeme rozčlenit: 
 65–74 let  mladší senioři, 
 75–84 let  starší senioři,  
 85 let a více velmi staří senioři.  
 
Ze sociálního hlediska lze vymezit skupiny seniorů, kteří pro svůj sociální, zdravotní 
nebo ekonomický stav mohou představovat sociální riziko a na něž by měla být zaměřena 
pozornost: 
 senioři starší 80 let, kteří potřebují pomoc v oblastech každodenního života a vyžadují 

intenzívní zdravotní a sociální péči, 
 samostatně žijící senioři ovdovělí nebo osamělí, 
 senioři vyžadující pomoc z důvodu snížených schopností v důsledku oslabení funkčnosti 

paměti, chronického, duševního onemocnění či invalidity, 
 senioři s nízkým důchodem nebo senioři „bez přístřeší“. 
 
V souvislosti s postupným stárnutím populace je třeba zajistit nejen dostatečnou pestrost 
a potřebnou kapacitu sociálních služeb, ale také dostatečnou nabídku volnočasových 
a vzdělávacích aktivit pro seniory. Současným trendem je vést seniory k aktivní péči o vlastní 
zdraví, aby si co nejdéle zachovali soběstačnost a přiměřený zdravotní stav. 
 

4.8.1.2 Osoby se zdravotním postižením 
Zdravotní postižení je dlouhodobý nebo trvale nepříznivý zdravotní stav, který již nelze léčbou 
výrazně zlepšit či zcela odstranit. Zdravotně postižení se neobejdou bez určité míry pomoci jiné 
osoby. Zejména u těžších forem dochází k výrazným změnám v možnostech plnohodnotné 
účasti na společenském životě i v soukromých aktivitách. Důsledky zdravotního postižení 
se projevují v řadě oblastí.  
 
Jsou to zejména osoby: 
 s tělesným postižením s různým stupněm a rozsahem postižení; jde o osoby s vrozeným 

postižením, získaným po úraze či následkem nemoci; jejich potřeby a míra podpory jsou dány 
stupněm a závažností handicapu, 

 s mentálním postižením  jsou osoby rozumově postižené, tj. osoby se sníženými 
rozumovými schopnostmi v různém stupni a rozsahu, 
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 se smyslovým postižením  zejména zrakovým a sluchovým postižením, 
 s kombinovaným postižením lidé s kombinací dvou a více postižení různého typu, 

např.  tělesného postižení s postižením mentálním nebo smyslovým, 
 s poruchami autistického spektra  různé kombinace postižení se specifickými 

potřebami, které vyžadují individuální přístup, 
 s duševním onemocněním lidé, u nichž vznikla a trvá duševní nemoc, lidé 

s psychosociálními obtížemi (bez diagnózy duševní nemoci) a lidé v psychosociální krizi (oběti 
trestné činnosti či závažné životní situace), 

 s civilizačními chorobami  jedná se o těžší chronické a nevyléčitelné choroby (často 
vznikající nezdravým životním stylem, stresem, kvalitou ovzduší apod.), a to zejména 
oběhové soustavy, nádorová onemocnění a diabetes. 

 
4.8.2 SWOT analýza 
 
SWOT analýza byla zpracována na jednání PS, následně byly zpracovány priority.  
 

Silné stránky Slabé stránky 
 Existence poskytovatelů soc. 

služeb 
 Občanská vybavenost 
 Lékaři 
 Funkční doprava (i bezbariérová) 
 Bezbariérovost komunikací 
 Dům s byty zvláštního určení  
 Tísňová linka 
 Obálky života do lednice 
 Domov pro seniory  
 Pečovatelská služba  
 Půjčovna kompenzačních 

pomůcek 
 Domov pro osoby se zdravotním 

postižením  
 Humanitární pomoc 
 Kluby seniorů 
 Možnost stravování pro seniory 

a zdravotně znevýhodněné 
(školy, restaurace)  

 Kapacita lékařů  
 Bariérovost přístupu do ordinací 
 Malá kapacita domova pro seniory 
 Naplněná kapacita pečovatelské 

služby 
 Neexistence denního stacionáře 
 Chybí odlehčovací služba 
 Chybí sociální bydlení 
 Bezbariérovost komunikací 
 Nedostatek dobrovolníků 
 Chybí senior taxi 
 Není zajištěn občan v krizi (dočasně)  
 Nedostatečná kapacita stravování 

pro seniory 
 Dietní strava 

 

Příležitosti Ohrožení 
 Dotační tituly 
 Zpracovaná studie na výstavbu 

nového domova pro seniory 
 

 Dotační tituly 
 Nedostatek pracovníků 
 Finance 

 

Tabulka 17 SWOT analýza 
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4.9 Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 
4.9.1 Popis cílové skupiny 

 
Rodina je základní nukleární jednotkou společnosti, a tím nejpřirozenějším prostředím 
pro jedince, ve kterém se utváří hluboké emocionální vazby a dochází zde k formování 
osobnosti člověka. Prostřednictvím socializace si jedinec osvojuje vzorce chování rodičů i etické 
normy společnosti. Ve funkční rodině existuje příznivé emocionální klima pro otevřenou 
komunikaci. Tyto rodiny plní zcela své základní funkce.  
 
Podle sociologické definice lze za rodinu považovat skupinu osob navzájem spjatých pokrevními 
svazky, manželstvím nebo adopcí, jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí.  
 
Rodinu je možné definovat i podle toho, co nám osobně přináší, proč ji zakládáme a co od ní 
očekáváme. Je to místo, kde mimo jiné: 
 nalezneme lásku, 
 porozumění a podporu, 
 úctu k sobě i ostatním, 
 přátelství, 
 pocit jistoty a bezpečí. 
 
Některé funkce rodiny: 
 biologicko-reprodukční (udržení života a pokračování rodu), 
 sociálně-ekonomická (materiální zabezpečení členů rodiny), 
 kulturně-výchovná (výchova dětí a jejich začlenění do společnosti), 
 emocionální (citové zázemí, pocit jistoty, pohody a bezpečí). 
 
Rozdělení rodiny: 
 základní (nukleární) otec, matka, děti, 
 širší    více generací (babička, dědeček), 
 úplná   rodiče a děti, 
 neúplná    bez jednoho z rodičů, 
 funkční   plní všechny své funkce,  
 dysfunkční   některé své funkce neplní,  
 afunkční    neplní žádnou svou funkci. 
 
O skutečné dysfunkci mluvíme ve chvíli, kdy se jedná o dlouhodobý a intenzivní nesoulad 
v rodině. V dnešní době se na dysfunkční rodinný systém pohlíží obecněji, kdy jde o rodinu, v níž 
jeden nebo více členů produkuje nezdravé, neadekvátní chování. 
 
Afunkční rodina je rodina neplnící žádnou ze svých základních funkcí, ohrožuje výživu, zdraví 
a někdy i život dětí. Afunkční rodina závažně narušuje existenci a také smysl rodinného soužití.   
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4.9.2 SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 
 Existence poskytovatelů soc. služ. 
 Občanská vybavenost 
 Lékaři 
 Sportovní kluby, zařízení 
 Rodinné centrum 
 Školy 
 Školky 
 Střední škola (i s učebním oborem) 
 Speciální školství 
 Školní kluby 
 Dětské a mládežnické skupiny 
 Lesní školka, z. s. 
 Funkční doprava (i bezbariérová) 
 Bezbariérovost komunikací 
 Azylový byt pro matky v tísni 
 Půjčovna kompenzačních pomůcek 
 Humanitární pomoc 

 

 Stárnutí lékařů 
 Bariérovost přístupu do ordinací 
 Kapacita lékařů 
 Neexistence denního stacionáře 
 Chybí odlehčovací služba 
 Chybí terénní služby pro rodiny 

s dětmi 
 Chybí sociální bydlení 
 Chybí startovací byty 
 Bezbariérovost komunikací 
 Nedostatek dobrovolníků 
 Není zajištěn občan v krizi (dočasně)  
 Dietní strava 

 

Příležitosti Ohrožení 
 Sociální rehabilitace 
 Dotační tituly 

 

 Dotační tituly 
 Nedostatek pracovníků 
 Finanční zdroje 

 

Tabulka 18 SWOT analýza 
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5 Návrhová část 
 
PS senioři a osoby se zdravotním postižením 
 
V rámci dané PS skupiny byly navrženy na základě výstupů z dotazníků a jednání PS včetně řídící 
skupiny níže uvedené priority.  
 
Sociální služby 
 
Priorita S1 Podpora rozvoje domu pokojného stáří – Domov sv. Anny  

Priorita S2 Pečovatelská služba 

Priorita S3 Domov pro osoby se zdravotním postižením 

 
Související aktivity 
 
Priorita S4 Půjčovna kompenzačních pomůcek  

Priorita S5 Dům s byty zvláštního určení  

 
 
Priorita S1 Podpora rozvoje domu pokojného stáří – Domova sv. Anny  
 
Charakteristika: 
Jedná se o pobytové zařízení pro seniory, ve kterém jsou poskytovány sociální služby dle zákona 
o sociálních službách. Poskytovaná sociální služba je zařazena do Krajské sítě sociálních služeb 
v MSK. Poskytovatelem služby je Charita Studénka. Je to jediné zařízení svého druhu nacházející 
se na území města. 
 
Dům pokojného stáří Domov sv. Anny je pobytové zařízení typu domova pro seniory 
s nepřetržitým provozem pro 18 uživatelů, kteří jsou z důvodu svého zdravotního stavu 
odkázáni na stálou pomoc druhé osoby a nemohou již žít sami ve vlastním domácím prostředí.  
 
Nedostatečnou kapacitu domova uváděli jak uživatelé, tak zadavatel i poskytovatel. V současné 
době je zpracována studie pro rozšíření kapacity domu pokojného stáří. Město darovalo charitě 
k tomuto účelu pozemek.  
 
Projektová dokumentace bude zpracována do konce roku 2021. Celkové rozšíření kapacity bude 
o 18 klientů. 
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Zdůvodnění: 
Do domu pokojného stáří jsou přednostně přijímáni obyvatelé Studénky. I přesto, že nemohou 
setrvat ve svém domácím prostředí, zůstávají ve městě, nepřicházejí o kontakt se svou rodinou, 
okolím a místem, kde prožili převážnou část svého života.  
Stávající kapacita je nedostatečná a její rozšíření přispěje k zajištění stále stoupající poptávky 
ze strany uživatelů.  
 
Cíl: 
Poskytování péče při respektování individuálních potřeb uživatelů a jejich soukromí, motivovat 
je k soběstačnosti, podporovat jejich vztahy s rodinou a umožnit jim kontakt se sociálním 
prostředím v blízkém okolí domova.  
 

Priorita S1 
Podpora rozvoje domu pokojného stáří Domova sv. Anny 

Popis priority 

umožnit osobám, které již nemohou setrvat ve své 
domácnosti bydlet v prostředí, které odpovídá jejich 
zdravotnímu stavu při zachování jejich soukromí a lidské 
důstojnosti  

Popis opatření 

1.1. podpora domu pokojného stáří 
1.2. zjišťování potřeb a zájmu o službu 
1.3. zpracování projektové dokumentace k rozšíření 

služby 
1.4. pravidelné vyhodnocování spokojenosti se službou 

Realizátor Charita Studénka 
Zahájení realizace probíhá 

Zdroje financování MPSV, MSK, strukturální fondy, město Studénka, platby 
klientů, dary 

Finanční náročnost 1.1.  11.380.000 Kč 
1.3.  1.500.000 Kč 

Indikátory 
počet uživatelů 
vyhodnocené výsledky spokojenosti uživatelů 
zpracovaná projektová dokumentace 

Nová nebo stávající služba stávající  

Dopady 
zajištění komplexní péče uživatelům, kteří nemohou 
zůstat v domácím prostředí 
uspokojování všech potřeb uživatelů 

Rizika  nedostatek finančních prostředků 
Ošetření rizik vícezdrojové financování 

 
Priorita S2 Pečovatelská služba 
 
Charakteristika: 
Pečovatelská služba je typ sociální služby, činnost nebo soubor činností, poskytovaných lidem  
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společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně je v maximální 
možné míře do společnosti začlenit, nebo společensky chránit před riziky, jejichž jsou tito lidé 
nositeli. Pečovatelská služba svým charakterem spadá do oblasti poskytování sociálních služeb, 
které se řídí především zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  
 
Zdůvodnění: 
Tyto činnosti směřují ke je zvýšení kvality života uživatele služby, omezení rizika sociálního 
vyloučení a maximální snaha o zachování soběstačnosti s důrazem na udržení stávajícího 
životního stylu a pobytu v domácím prostředí.  
 
Cíl: 
Podpořit klienty v jejich domácím prostředí, pomáhat jim při zvládání úkonů péče o sebe 
i domácnost. Dílčím cílem je fyzická i psychická podpora klienta, který se ocitl v obtížné situaci, 
kterou není schopen sám vyřešit a jeho opětovné začlenění do běžného života společnosti. 
 

Priorita S2 
Pečovatelská služba 

Popis priority umožnit občanům setrvat ve svém domácím prostředí    

Popis opatření 

zajištění pečovatelské služby pro občany města 
2.1. zajistit dostatečnou kapacitu pečovatelské služby dle 

aktuální poptávky 
2.2. podpora rozvoje pečovatelské služby na území 

města 
2.3. zajistit stávající rozsah a kvalitu poskytovaných 

služeb 
2.4. průběžné mapování potřeb a spokojenost uživatelů 

sociálních služeb 
Realizátor Charita Studénka 
Zahájení realizace probíhá 
Zdroje financování MPSV, MSK, město Studénka, platby uživatelů, dary 
Finanční náročnost 5.588.000 Kč 

Indikátory počet uživatelů 
vyhodnocené výsledky spokojenosti uživatelů 

Nová nebo stávající služba stávající  

Dopady uživatelé zajištěni pečovatelskou službou ve svém 
domácím prostředí  

Rizika  nedostatečná kapacita 
Ošetření rizik zvýšení počtu pečovatelek 
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Priorita S3 Domov pro osoby se zdravotním postižením 
 

Charakteristika: 
Služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením a lidem se zdravotním postižením, 
kteří mají významně sníženou úroveň rozumových schopností. Cílovou skupinou jsou osoby 
od 27 let se střední až vysokou mírou potřebné podpory při zajištění chodu domácnosti, 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, zajištění stravy, v sociálním začlenění a v dalších běžných činnostech. 
 poskytnutí stravy, 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
 pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
 sociálně terapeutické činnosti. 
Služba je poskytována v novostavbě, kterou tvoří dva třípodlažní domy spojené společným 
proskleným schodištěm a výtahem pro lůžko. Součástí je také klidná zahrada. 
Sociální službu domova pro osoby se zdravotním postižením využívá 18 osob. 
 
Zdůvodnění: 
Občané se zdravotním postižením mají zajištěnu kvalitní péči na profesionální úrovni.  
 
Cíl: 
Zajistit občanům se zdravotním postižením důstojné bydlení včetně všech dalších služeb 
pro kvalitní život.  
 

Priorita S3 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Popis priority podpora domova pro osoby se zdravotním postižením 

Popis opatření podpora aktivit v domově pro osoby se zdravotním 
postižením 

Realizátor Domov NaNovo, p. o. 
Zahájení realizace probíhá 
Zdroje financování MPSV, MSK, město Studénka, platby klientů, dary 
Finanční náročnost 15.700.000 Kč 

Indikátory počet uživatelů 
počet realizovaných aktivit  

Nová nebo stávající služba stávající  
Dopady uživatelé zajištěni službou  

Rizika  nedostatečná kapacita 
nedostatek finančních prostředků 

Ošetření rizik vícezdrojové financování  
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Související aktivity 

 
Priorita S4 Dům s byty zvláštního určení  

 
Charakteristika: 
Dům s byty zvláštního určení je nájemní bydlení pro občany se sníženou pohyblivostí 
či soběstačností. Občané mohou využívat jednotlivé sociální služby. Nejčastěji 
se jedná o pečovatelskou službu či osobní asistenci.  

 
Zdůvodnění: 
Občané města Studénky mohou využít nájemního bydlení, ve kterém je možnost zajistit 
i pečovatelskou službu.  
 
Cíl: 
Zajištění bydlení občanům, kteří buď z důvodu zdravotního stavu, nebo osamocení již nemohou 
zůstat ve svých vlastních bytech či domech.  

 
 

Priorita S4 
Dům s byty zvláštního určení 

Popis priority podpora domu s byty zvláštního určení  

Popis opatření 

4.1 podpora domu s byty zvláštního určení 
4.2 pravidelné vyhodnocování spokojenosti nájemníků 
4.3 pravidelné opravy a údržba, včetně rekonstrukcí 

bytového fondu  
4.4 realizace aktivit pro obyvatele 

Realizátor Město Studénka 
Zahájení realizace probíhá 
Zdroje financování město Studénka, platby nájemníků 
Finanční náročnost 200.000 Kč  

Indikátory 

počet nájemníků 
zpracované vyhodnocení spokojenosti nájemníků 
počet realizovaných aktivit  
kvalitní bydlení  

Nová nebo stávající služba stávající  

Dopady občané, kteří potřebují sociální služby, bydlí v nájemních 
bytech, ve kterých jsou služby poskytovány 

Rizika  nedostatečná kapacita 
nedostatek finančních prostředků 

Ošetření rizik vícezdrojové financování  
 
 
 



 

 39 

 
Priorita S5 Podpora organizací, věnujících se seniorům a zdravotně znevýhodněným 

 
Charakteristika: 
Kluby seniorů jsou nedílnou součástí aktivního života seniorů ve městě. Kluby organizují pro své 
členy, společenské a kulturní akce.  
Svaz tělesně postižených je organizací, která realizuje aktivity pro osoby se zdravotním 
znevýhodněným.  

 
Zdůvodnění: 
Senior, případně osoba se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou aktivní, mají dostatek 
společenských kontaktů.  
 
Cíl: 
Zajištění aktivního života seniorů a zdravotně znevýhodněných.  
 
 

Priorita S5 
Podpora organizací věnujících se seniorům a zdravotně znevýhodněným 

Popis priority 
podpora klubů seniorů 
podpora Svazu tělesně postižených 
podpora ROSKA Ostrava 

Popis opatření materiální a finanční podpora činnosti klubů seniorů, 
Svazu tělesně postižených a organizace ROSKA Ostrava 

Realizátor kluby seniorů, Svaz tělesně postižených, ROSKA Ostrava 
Zahájení realizace probíhá 
Zdroje financování město Studénka, nadace, nadační fondy,  
Finanční náročnost 60.000 Kč  

Indikátory 

počet akcí 
počet členů klubů  
počet členů Svazu tělesně postižených 
počet členů ROSKA 

Nová nebo stávající služba stávající  

Dopady senioři a zdravotně znevýhodnění jsou aktivní, zajištěni 
společenskými, sportovními a kulturními aktivitami 

Rizika  nejsou definována 
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Priorita S6 Charitní ošetřovatelská služba 
 
Charakteristika: 
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje nemocnému odbornou zdravotní péči ve vlastním 
domácím prostředí. Tato péče je vykonávána registrovanými zdravotními sestrami.  
Je určena lidem s akutním nebo chronickým onemocněním, se stabilizovaným zdravotním 
stavem. Zdravotní péče je předepisována ošetřujícím lékařem v nemocnici, praktickým či 
odborným lékařem. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění. 
Rozsah zdravotní péče je vždy dán aktuálním zdravotním stavem klienta a prováděn na základě 
indikace ošetřujícího lékaře. 
 
Zdůvodnění: 
Zajištění občanů službou v jejich domácím prostředí bez nutnosti umístění ve zdravotnickém 
zařízení.  
 
Cíl:  
Cílem služby je zajistit poskytování odborné ošetřovatelské péče pacientům v jejich vlastním 
domácím prostředí, a to v takovém rozsahu, aby klienti nemuseli s námahou docházet za těmito 
službami mimo domov nebo nemuseli setrvávat v nemocnicích. 
 

Priorita S6 
Charitní ošetřovatelská služba 

Popis priority podpora charitní ošetřovatelské služby 
Popis opatření realizace charitní ošetřovatelské služby 
Realizátor Charita Studénka 
Zahájení realizace probíhá 
Zdroje financování zdravotní pojišťovny 
Finanční náročnost 1.009.000 Kč 

Indikátory počet klientů 
počet úkonů  

Nová nebo stávající služba stávající  

Dopady občané, kteří potřebují ošetřovatelskou službu, ji mají 
zajištěnu ve svém domácím prostředí 

Rizika  nedostatečná personální kapacita 
Ošetření rizik stálé vyhledávání nových pracovníků 
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PS Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 
PS definovala jako velmi pozitivní existenci sportovních a zájmových klubů a kroužků 
a azylového domu pro matku tísni.  
Jako nedostatečné pak neexistenci terénní odlehčovací služby, denního stacionáře a bydlení pro 
ohrožené skupiny obyvatel (sociální bydlení, bezbariérové byty).  
 
Priority: 
 
Priorita 1 Azylový byt pro matku v tísni 

Priorita 2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Priorita 3 Raná péče  

Priorita 3 Vznik sociálního bydlení (bezbariérové byty) 

Priorita 4 Podpora činnosti školních klubů a podpora a rozvoj nízkoprahových volnočasových 
aktivity pro děti a mládež 

 
 
 
Priorita R1 Azylový byt pro matky v tísni 
 
Charakteristika: 
Azylový dům je ubytovací zařízení pro osoby bez přístřeší na přechodnou dobu. Kromě 
ubytovací plní i funkci motivační, a to ke změně vlastní situace.  
 
Osamělému rodiči s dítětem v nepříznivé sociální situaci (ztráta bydlení) jsou určeny azylové 
domy pro rodiče s dětmi. Rodiči je poskytnuta podpora a pomoc v zapojování se do běžného 
způsobu života tak, aby byl schopen bydlet samostatně, pečovat o své děti, vést domácnost 
a rodinu finančně zabezpečit. 
 
Charita Studénka zřizuje byt pro matky v tísni. Jeho posláním je podpora a pomoc matce s dětmi 
bez přístřeší. K dispozici má charita plně vybavený jednopokojový byt včetně sociálního 
vybavení. 
 
Zdůvodnění: 
Při řešení ztráty bydlení mají přednost matky s dětmi, které bydlí ve Studénce. Rodina tak může 
zůstat v prostředí, které zná, děti nemusí měnit mateřskou ani základní školu, nejsou zpřetrhány 
sociální vazby. 
 
Cíl: 
Poskytnutím ubytování na přechodnou dobu jednoho roku umožnit matkám vyřešit rodinnou 
i sociální situaci (nalezení bytu, nástup do zaměstnání, nezávislost, nést zodpovědnost za svá 
rozhodnutí, upevnění vztahů v rodině apod.). 
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Priorita R1 

Azylový byt pro matky v tísni 
 

Popis priority 
zajištění azylového ubytování pro matku s dětmi 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 
jako jediného zařízení tohoto druhu ve Studénce 

Popis opatření 
1.1 zajištění provozu bytu pro matky v tísni 
1.2 zachování sociálně aktivizačních činností 
1.3 poskytování sociálního poradenství 

Realizátor Charita Studénka 
Zahájení realizace probíhá 
Zdroje financování MPSV, MSK, město Studénka, platby uživatelek, dary 
Finanční náročnost 1.200.000 Kč ročně 
Indikátory počet uživatelek, počet dětí  
Nová nebo stávající služba stávající  

Dopady osamělý rodič má zajištěno bydlení v přechodné krizi,  
sanaci rodiny a vztahů v rodině 

Rizika  nedostatečná kapacita 
nedostatek finančních prostředků 

Ošetření rizik vícezdrojové financování  
 

Priorita R2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 
Charakteristika: 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány znevýhodněným rodinám 
s nezletilými dětmi/dítětem, které čelí nepříznivé sociální situaci, zejména je-li nebezpečí, že by 
tato situace mohla vyústit v uložení výchovného opatření, nebo již bylo toto opatření uloženo a 
hrozí umístění dítěte mimo rodinu. 
 
Zdůvodnění: 
Velmi důležité pro správné fungování rodiny je zajistit těm, kdož nejsou sami schopni 
vychovávat děti, kvalitní a profesionální podporu.  
 
Cíl: 
Zlepšení rodinného prostředí a předcházení negativním důsledkům afunkčních rodin.  
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Priorita R2 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 

Popis priority zajištění kvalitní a profesionální podpory rodinám 
v nepříznivé situaci 

Popis opatření vznik a podpora služby 
Realizátor vybraný poskytovatel 
Zahájení realizace 2021 
Zdroje financování MPSV, MSK, město Studénka, dary 
Finanční náročnost 250.000 Kč 
Indikátory počet provedených intervencí 
Nová nebo stávající služba nová  
Dopady udržení funkční rodiny 

Rizika  nezájem cílové skupiny 
nedostatek kvalifikovaného personálu 

Ošetření rizik kvalitní informovanost cílové skupiny 
navázání spolupráce s OU 

 

Priorita R3 Raná péče 
 
Charakteristika: 
Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem 
se zdravotním postižením a jejich rodinám. 
  
Cílem rané péče je předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout 
rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace. Služby rané péče mají být 
poskytovány od zjištění rizika nebo postižení do přijetí dítěte vzdělávací institucí tak, 
aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou ohroženy faktory biologickými, 
sociálními a psychologickými. 
  
Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky života. Právě v období do tří let jsou kompenzační 
možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch 
dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Pokud se právě toto období zanedbá, 
možnosti vývoje dítěte v určitých oblastech se mohou zcela uzavřít nebo extrémně snížit.  
 
Zdůvodnění: 
Raná péče zlepšuje situaci rodin, kterým se narodí dítě se zdravotním postižením.  
 
Cíl: 
Zlepšení rodinného prostředí a předcházení negativním důsledkům zdravotního postižení 
dítěte.  
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Priorita R3 
Raná péče 

Popis priority podpora služby rané péče pro klienty ze Studénky 

Popis opatření zajištění služby rané péče pro potřebné občany 
ze Studénky 

Realizátor společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 
Zahájení realizace probíhá 
Zdroje financování MPSV, MSK, město Studénka, dary 
Finanční náročnost 15.000 Kč 
Indikátory počet provedených intervencí 
Nová nebo stávající služba stávající 

Dopady děti se zdravotním postižením zajištěny aktivitami rané 
péče 

Rizika  nejsou definována 
Související aktivity 
 
Priorita R4 Sociální bydlení 
 
Charakteristika: 
Sociálním bydlením obecně nazýváme malometrážní byty 1+kk nebo 1+1, které jsou určeny 
např. pro mladé rodiny, jednotlivce, osoby se zhoršenou mobilitou, případně sociálně 
znevýhodněné. Nájemní smlouva je většinou uzavírána na dobu určitou za podmínek 
stanovených vlastníkem bytu. 
Je velmi důležité, aby v bytovém fondu byly k dispozici rovněž bezbariérové byty pro občany 
s omezeným pohybem.  
 
Zdůvodnění: 
Umožnění bydlení osobám v nepříznivé bytové situaci.  
Potřeba bezbariérových bytů, které jsou určeny pro osoby se sníženou pohyblivostí, aby mohly 
dále setrvávat ve svém přirozeném prostředí s využitím dalších sociálních služeb.  
 
Cíl: 
Možnost poskytnout bydlení osobám v nepříznivé bytové situaci. Umožnit občanům 
se sníženou pohyblivostí kvalitní bydlení.  
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Priorita R4 

Sociální bydlení 
Popis priority zřízení sociálního bydlení 

Popis opatření 
zajištění bydlení osobám v nepříznivé bytové situaci 
zajištění bezbariérového bydlení občanům se sníženou 
pohyblivostí 

Realizátor město Studénka 
Zahájení realizace 2021 
Zdroje financování město Studénka 
Finanční náročnost nelze definovat 
Indikátory zajištěné bydlení 
Nová nebo stávající služba nová  

Dopady 
občané v nepříznivé situaci mají zajištěno bydlení 
občané se sníženou pohyblivostí bydlí v bytech 
s bezbariérovým přístupem i vybavením 

Rizika  nedostatek vlastního bytového fondu 
Ošetření rizik nelze ošetřit 

 
 
Priorita 4 Podpora činnosti školních klubů a podpora a rozvoj nízkoprahových volnočasových 

aktivity pro děti a mládež 
 

Charakteristika: 
Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zájmové vzdělávání poskytuje 
účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové 
vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména 
ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. 
 
Školní kluby nejsou sociální službou dle zákona o sociálních službách, jejich činnost je však 
důležitá pro zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže a předcházení tak 
sociálně-patologickým jevům.   
 
K atraktivnímu, vzdělávacímu i poznávacímu trávení volného času přispívají kromě školních 
klubů i zájmové a společenské organizace. Ve Studénce je možnost výběru ze široké nabídky. 
Tyto organizované činnosti se těší značnému zájmu.  
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež s nízkoprahovými prvky jsou zaměřeny primárně 
pro rodiny, jejichž finanční situace nedovoluje zajistit svým dětem finančně náročné kroužky.  
 
Zdůvodnění: 
Školní kluby usilují o efektivní využití volného času žáků a o rozvoj jejich všestranných zájmů, 
čímž se stávají tou nejlepší prevencí kriminality dětí a mládeže. Posláním školního klubu je 
motivace, podpora a vedení dětí k rozvoji osobnosti, zejména smysluplným využitím volného 
času, širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí a pod vedením zkušených vedoucích. 
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Stejně tak jako ve školních klubech, tak i v ostatních organizacích, které děti a mládež sdružují, 
jsou zájemci seznamováni se zajímavou činností, rozvíjí se jejich sportovní a umělecké 
schopnosti, učí se technickým dovednostem, prohlubují své vědomosti, rozšiřují obzory. 
 
I ve Studénce je skupina rodičů s dětmi, kteří z finančních důvodů nemohou své děti zapsat 
nejen do běžných kroužků, ale rovněž do uměleckých škol a dalších institucí, zajišťujících 
neformální vzdělávání. Je tedy nezbytné nastavit mechanismus podpory těchto rodin.  
 
Cíl: 
Nabídnout dětem a mládeži všech věkových kategorií dostatečně širokou, rozmanitou a lákavou 
nabídku pro trávení volného času aktivně, se zaměřením na uměleckou, sportovní, hudební, 
estetickou, jazykovou, přírodovědnou, poznávací, počítačovou techniku a jinou náplň. 

 
 
 

Priorita R4 
Podpora činnosti školních klubů a podpora a rozvoj nízkoprahových volnočasových 
aktivity pro děti a mládež 

 

Popis priority 
zajištění kvalitní a profesionální činnosti školních klubů  
zajištění podpory nízkopříjmovým rodinám 
rozvoj nízkoprahových volnočasových aktivit 

Popis opatření realizace aktivit pro děti a mládež, které budou dostupné 
širokému spektru cílové skupiny 

Realizátor město Studénka  
Zahájení realizace probíhá 
Zdroje financování město Studénka, MŠMT, MSK 
Finanční náročnost nedefinováno, město Studénka přispívá na školní kluby 

z pozice zřizovatele základních škol  

Indikátory 

počet akcí 
počet žáků 
počet účastníků akcí 
počet kroužků 
počet zapsaných dětí 

Nová nebo stávající služba stávající   

Dopady děti zajištěny kvalitními nízkoprahovými volnočasovými 
aktivitami  

Rizika  nezájem cílové skupiny 
nedostatek finančních prostředků 

Ošetření rizik kvalitní informovanost cílové skupiny 
vícezdrojové financování  
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Priorita 5 Rodinné centrum  

 
Charakteristika: 
Rodinné centrum je místem pro setkávání rodin s malými dětmi (od 0 do 6 let). Převážně 
maminky nacházejí v centru příležitosti k aktivnímu trávení volného času s nejmenšími dětmi, 
navazují nová přátelství, získávají zkušenosti, nápady a podněty pro svoji rodinu. 
V rodinném centru je realizováno mnoho aktivit, např. otevřená herna, hudební či taneční 
kroužky apod.  
 
Zdůvodnění: 
Rodinné centrum je nedílnou součástí života rodin ve Studénce, možností pro vzdělávání, 
setkávání a trávení volného času.  
 
Cíl: 
Nabídnout dětem a rodičům dostatečně širokou, rozmanitou a lákavou nabídku pro trávení 
volného času aktivně, se zaměřením na uměleckou, sportovní, hudební, estetickou a komunitní 
náplň.  

 
Priorita R5 

Rodinné centrum 
Popis priority podpora aktivit v Rodinném centru 
Popis opatření realizace akcí a aktivit pro děti, mládež i celou rodinu  
Realizátor rodinné centrum při SAK Studénka, p. o.   
Zahájení realizace probíhá 
Zdroje financování město Studénka, dary 
Finanční náročnost 105.000 Kč 

Indikátory 

počet akcí 
počet účastníků akcí 
počet kroužků 
počet zapsaných dětí 

Nová nebo stávající služba stávající   

Dopady děti i rodina jsou zajištěni kvalitními nízkoprahovými 
volnočasovými aktivitami  

Rizika  nezájem cílové skupiny 
nedostatek finančních prostředků 

Ošetření rizik kvalitní informovanost cílové skupiny 
vícezdrojové financování  
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Průřezové aktivity 
 
Sociální služby 

 
Priorita P1 Denní stacionář 
 
Charakteristika: 
Stacionář poskytuje podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a které nemohou nebo nechtějí zůstávat 
v průběhu dne sami doma a jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tyto 
osoby obvykle bydlí s rodinou nebo v chráněných bytech a službu využívají jen určitou část dne. 
 
Zdůvodnění: 
Poskytnout uživatelům takovou pomoc nebo podporu, aby zvládli péči o sebe, cítili se bezpečně 
a nebyli osamělí, aby mohli i s ohledem na svůj stav rozvíjet své schopnosti, dovednosti a 
sociální kontakty. 
 
Cíl: 
Umožnit uživatelům služeb zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Snažit 
se o zachování dosavadních schopností a dovedností v maximální možné míře. Pomoci zachovat 
kontakt uživatelů se sociálním prostředím a umožnit pečující fyzické osobě nadále chodit 
do zaměstnání, věnovat se jiným aktivitám nebo nezbytnému odpočinku. 
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Priorita P1  

Denní stacionář 

Popis priority 

umožnit osobám se sníženou soběstačností zůstat co 
nejdéle v domácím prostředí za podmínky zajištění péče 
o jejich osobu v době, kdy se o ně nemohou starat rodinní 
příslušníci nebo jiné osoby 

Popis opatření 

zahájení prvních kroků k zjištění možností a podmínek ke 
zřízení denního stacionáře 
projednání záměru s MSK  
zahájit realizaci záměru zřízení denního stacionáře 

Realizátor Charita Studénka 
Zahájení realizace 2022 
Zdroje financování MPSV, MSK, strukturální fondy, město Studénka, dary 
Finanční náročnost nelze určit 

Indikátory počet uživatelů 
spokojenost uživatelů 

Nová nebo stávající služba nová 

Dopady 

zajištění pomoci uživatelům, kteří nemohou zůstat 
ve vymezeném čase v domácím prostředí 
možnost zůstat co nejdéle v domácím prostředí 
zkvalitnění života uživatele i rodiny 
aktivizační činnosti – podpora samostatnosti 
posílení bezpečnosti uživatele 

Rizika  
nezařazení do krajské sítě sociálních služeb vzhledem 
k propojení cílových skupin 
nedostatek finančních prostředků 

Ošetření rizik aktivní vyjednávání s MSK 
vícezdrojové financování  

 
 
 

Priorita P2 Odlehčovací služba 
 

Charakteristika: 
Odlehčovací služba (nazývána také jako úlevová péče, respitní péče, z anglického respite care) 
je druhem sociální služby, který poskytuje pomoc osobám dlouhodobě pečujícím o zdravotně 
znevýhodněného. Nejčastěji má formu dočasného umístění do náhradní rodiny, stacionáře či 
pobytového zařízení, nebo jde o poskytnutí přímé praktické pomoci pečujícím v jejich 
domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.  
 
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.  
Odlehčovací služba může mít také terénní podobu.  
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Zdůvodnění: 
Odlehčovací služba je velmi důležitá primárně pro pečovatele, pro zlepšení rodinného prostředí.  
Služba může vzniknout za předpokladu rozšíření domu pokojného stáří Domova sv. Anny, kde 
budou realizovány i další služby. 
 
Cíl: 
Zajistit kvalitní a profesionální péči o potřebné v době, kdy to jejich pečovatelé potřebují.  

 
Priorita P2 

Odlehčovací služba 
Popis priority umožnit osobám, které pečují o své blízké, odpočinek 

a zajištění úkolů, které potřebují zařídit 

Popis opatření 

2.1. zahájení prvních kroků k zjištění možností 
a podmínek ke zřízení denního stacionáře 

2.2. zahájit realizaci záměru zřízení odlehčovací služby 
2.3. zpracování projektové dokumentace 

Realizátor Charita Studénka 
Zahájení realizace 2022 

Zdroje financování MPSV, MSK, strukturální fondy, město Studénka, dary, 
MAS 

Finanční náročnost nelze určit 

Indikátory počet uživatelů 
spokojenost uživatelů 

Nová nebo stávající služba nová 

Dopady 

zajištění pomoci uživatelům, kteří nemohou zůstat 
ve vymezeném čase v domácím prostředí 
možnost zůstat co nejdéle v domácím prostředí 
zkvalitnění života uživatele i rodiny 
aktivizační činnosti – podpora samostatnosti 
posílení bezpečnosti uživatele 

Rizika  
nezařazení do krajské sítě sociálních služeb vzhledem 
k propojení cílových skupin 
nedostatek finančních prostředků 

Ošetření rizik aktivní vyjednávání s MSK 
vícezdrojové financování  
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Priorita P3 Chráněné bydlení 
 
Charakteristika: 
Služba podporuje klienta služby v těchto činnostech:  
 využívá podle vlastní preference běžné služby v místě, kde žije, a to obchody, restaurace, 

dopravu, sportovní zařízení, knihovnu, divadlo, kino, zdravotnické služby, poštu, úřady, 
 má pracovní uplatnění v chráněné dílně, sociálně terapeutických dílnách, na volném trhu 

práce, popř. vykonává dobrovolnickou činnost, 
 tráví aktivně svůj volný čas podle vlastní preference, 
 rozhoduje se samostatně v běžných situacích nebo má pro své rozhodování poskytnutou 

podporu, jakou potřebuje, 
 bere na sebe přiměřené riziko v běžných situacích, 
 umí hospodařit s penězi. 

 
Tato služba je určena dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. 
Nemůže však být poskytnuta osobám, které: 
 potřebují stálý dohled, 
 jsou závislé na pomoci druhé osoby v péči o vlastní osobu, 
 nemohou být klienty pobytové služby podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Zdůvodnění: 
Podpora chráněného bydlení je důležitá pro cílové skupiny, kterých se týká, aby se naučili žít 
samostatným životem.  
 
Cíl: 
Zajistit kvalitní a profesionální péči o potřebné.  
 

Priorita P3 
Chráněné bydlení  

Popis priority zajistit osobám, které potřebují podporu, bydlení se 
sociální službou  

Popis opatření podpora chráněného bydlení 
Realizátor Domov NaNovo, p. o. 
Zahájení realizace 2020 
Zdroje financování MPSV, MSK, strukturální fondy, město Studénka, dary 
Finanční náročnost 20.200.000 Kč  

Indikátory počet uživatelů 
spokojenost uživatelů 

Nová nebo stávající služba stávající 

Dopady klienti jsou zajištěni sociální službou v samostatném 
bydlení  

Rizika  nedostatek finančních prostředků 
Ošetření rizik vícezdrojové financování  
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Priorita P4 Sociální rehabilitace  

 
Charakteristika: 
Sociální rehabilitace je zaměřená na posilování osobních schopností a dovedností člověka tak, 
aby mohl fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a kulturního života. Je 
určena osobám s kombinovaným, tělesným nebo zdravotním postižením anebo osobám v krizi. 
Každé zařízení má přesně definovanou cílovou skupinu lidí. 
 
Sociální rehabilitace je poskytována v ambulantní a terénní formě bezplatně. Pobytová služba 
je placená. Služba naučí klienta všem dovednostem, které potřebuje k samostatnému 
a spokojenému životu. Posláním sociální rehabilitace je kromě přípravy na samostatný život 
také prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením. Základem spolupráce mezi 
poskytovatelem služby a klientem je maximální využití stávajících schopností klienta a jejich 
posilování, upevňování a rozvíjení. 
 
Podpora v sociální rehabilitaci je zaměřena na: 
 zdraví  naučit se péči o sebe sama a zásady životního stylu 
 volný čas             trávení volného času, koníčky, zájmy 
 pracovní oblast        uplatnění se a nalezení smysluplné práce 
 společenský život            podpora a navazování mezilidských vztahů, fungování ve společnosti  
 rodinný život                     rozvíjení rodinných a partnerských vztahů 
 
Zdůvodnění: 
Sociální rehabilitace je důležitá pro osoby, které potřebují aktivity pro návrat do samostatného 
života.  

 
Cíl: 
Návrat uživatelů sociální služby do běžného života.  

 
Priorita P4 

Sociální rehabilitace   

Popis priority zajistit osobám, které potřebují podporu, aktivity pro 
návrat do samostatného života  

Popis opatření podpora sociální rehabilitace 
Realizátor Domov NaNovo, p.o. 
Zahájení realizace probíhá 
Zdroje financování MPSV, MSK, dary, nadace, nadační fondy 
Finanční náročnost 1.700.000 Kč  

Indikátory počet uživatelů 
spokojenost uživatelů 

Nová nebo stávající služba stávající 
Dopady klienti mají podmínky pro návrat do samostatného života  
Rizika  nedostatek finančních prostředků 
Ošetření rizik vícezdrojové financování  
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Související aktivity  
 
Priorita P5 Půjčovna kompenzačních pomůcek 
 
Charakteristika: 
Osoby, které jsou pečovatelé, nebo sami potřebují kompenzační pomůcku, se mohou obrátit na 
pracovníka půjčovny, který jim nejen pomůže vybrat vhodné pomůcky, ale poradí jim i s jejich 
používáním.  
 
Zdůvodnění: 
Dostatečný počet kvalitních kompenzačních pomůcek zajistí občanům setrvání v jejich 
přirozeném prostředí, při současném využívání některé ze sociálních služeb.  
 
Cíl: 
Zajistit občany kompenzačními pomůckami.  

 
Priorita P5 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Popis priority zajištění kompenzačních pomůcek  
Popis opatření zajištění uživatelů kompenzačními pomůckami.  
Realizátor Charita Studénka 
Zahájení realizace probíhá 
Zdroje financování platby uživatelů, dary 
Finanční náročnost 350.000 Kč 
Indikátory počet výpůjček 
Nová nebo stávající služba stávající  
Dopady uživatelé zajištěni kompenzačními pomůckami  
Rizika  nedostatečná kapacita 
Ošetření rizik průběžné zajišťování dalších kompenzačních pomůcek  
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Priorita P6 Humanitární pomoc  
 
Charakteristika: 
V rámci humanitární pomoci provozuje Charita Studénka charitní šatník, který je určen pro 
všechny osoby z nízkopříjmových skupin obyvatel. Součástí je rovněž sběr ošacení, hraček, 
nádobí, bytového textilu od občanů města.  

 
Zdůvodnění: 
Nízkopříjmové skupiny obyvatel mohou získat zachovalé oblečení či vybavení domácnosti.  
 
Cíl: 
Pomoc nejvíce ohroženým skupinám obyvatelstva.  

 
Priorita P6 

Humanitární pomoc 
Popis priority podpora aktivit v rámci humanitární pomoci.  
Popis opatření zajištění aktivit humanitární pomoci.  
Realizátor Charita Studénka 
Zahájení realizace probíhá 
Zdroje financování dary 
Finanční náročnost 114.000 Kč ročně 
Indikátory počet klientů 
Nová nebo stávající služba stávající  

Dopady nízkopříjmové skupiny obyvatel jsou zajištěny základními 
potřebami. 

Rizika  
ukončení programu 
uzavření charitního šatníku 
nedostatek dobrovolných pracovníků v šatníku 

Ošetření rizik  hledání nových dobrovolníků 
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Priorita P7 Mobilní hospicová péče 
 
Charakteristika: 
Mobilní hospicová péče poskytuje péči lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, 
psychologa a duchovního v domácím prostředí. 
Tým mobilního hospice společně pomáhá nemocnému kvalifikovaně zvládat bolest a další 
průvodní jevy terminální fáze onemocnění 
 odbornou sesterskou péči 24 hod. 7dní v týdnu,  
 dostupnost lékařské péče 24 hod.,  
 podporu a pomoc sociálního pracovníka, psychologa a duchovního pro nemocného a jeho 

blízké,  
 zaškolení pečujících členů rodiny v ošetřování nemocného. 
Péče je určena nevyléčitelně nemocným v závěru života (nemusí se jednat pouze o onkologicky 
nemocné), o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat doma a dále nemocným, 
u nichž byla ukončena aktivní léčba a byla doporučena paliativní péče. 
 
Zdůvodnění: 
Mobilní hospicová péče je důležitá pro možnost zůstat se svými rodinnými příslušníky 
v posledním stádiu života, aniž by museli využívat zdravotnické zařízení.  
 
Cíl: 
Podpora mobilní hospicové péče pro zlepšení situace pečujících o své blízké v terminálním 
stadiu života.  
 

Priorita P7 
Mobilní hospicová péče 

Opatření podpora mobilní hospicové péče 
Realizátoři  Andělé Stromu života a další možní poskytovatelé 
Nová nebo stávající stávající 
Zahájení realizace probíhající  
Finanční zdroje zdravotní pojišťovny 
Finanční náročnost nelze určit 

Dopady 
zlepšení situace rodin majících rodinného příslušníka 
v terminálním stádiu nemoci 
zlepšení situace klientů v terminálním stádiu nemoci 

Indikátory  počet klient/hodin 

Rizika 
financování 
legislativa 
nedostatek odborného personálu 

Ošetření rizik vícezdrojové financování 
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6 Financování sociálních služeb 
 
Financování sociálních služeb je založeno na systému vícezdrojového financování, které je 
upraveno zákonem o sociálních službách a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Poskytovatelé sociálních služeb získávají finanční prostředky 
z dotací: 
 státního rozpočtu, 
 kraje, 
 obcí, 
 z jiných institucí, 
 
dalšími zdroji jsou: 
 platby uživatelů, 
 úhrady zdravotních pojišťoven (ošetřovatelská péče), 
 strukturální fondy EU, 
 dary, 
 sbírky. 

 
6.1 Systém financování sociálních služeb 
 
6.1.1 Dotace ze státního rozpočtu 

Tyto finanční prostředky slouží k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním 
sociálních služeb. Poskytovatelé žádají MPSV o dotaci na financování poskytovaných služeb na 
základě každoročně vyhlášeného dotačního řízení prostřednictvím příslušného krajského úřadu. 
 
6.1.2 Příspěvek na péči 

Příspěvek je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují 
pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Příspěvek slouží na úhradu 
poskytované sociální služby registrovanému poskytovateli, osobě blízké nebo osobnímu 
asistentovi dle rozhodnutí příjemce příspěvku. 
Příspěvek může poskytovatel služby získat pouze za takovou službu, která je v zákoně 
definována jako služba za úhradu. 
 
6.1.3 Platby od uživatelů 

Poskytovatelé pobytových služeb kromě příspěvku na péči mají nárok na úhradu od uživatelů 
za ubytování a stravu. Maximální výše platby je dána prováděcím předpisem. 
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6.1.4 Dotace z rozpočtu kraje, obce 

Kraj i obec může ze svého rozpočtu poskytnout registrovaným poskytovatelům sociálních služeb 
finance k částečnému pokrytí běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb. 
 
6.1.5 Platby pojišťoven 

Poskytovatelé sociálních služeb zajišťují i zdravotní péči. Rozsah péče hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění stanoví zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů., ve znění pozdějších předpisů, kterým se vydává 
seznam zdravotních úkonů s bodovými hodnotami. 
 

6.1.6 Dotace Evropské unie 

Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské 
a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené 
ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. V rámci 
vyhlašovaných operačních programů lze čerpat finanční prostředky i pro sociální oblast. 
 
6.1.7 Další zdroje 

Dalšími zdroji financování mohou být např. dotační programy vyhlašované jinými subjekty, 
Úřadem vlády ČR, MPSV, rezorty státní správy, z veřejných sbírek, od dárců apod. 
 
 

7 Konzultační proces, proces připomínkování  
V rámci zpracování 4. komunitního plánu probíhal konzultační proces, jehož cílem bylo umožnit 
veřejnosti podílet se na jeho tvorbě a zpracovaný plán připomínkovat. Bohužel situace v roce 
2020 v souvislostí s Covid 19 a nouzovým stavem značně omezila účast veřejnosti 
v připomínkovém řízení. 

Konzultační proces probíhal těmito formami: 

 připomínky členů obou PS, 
 webové stránky města Studénky, 
 oslovení veřejnosti, 
 oslovení zastupitelů města. 
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8 Monitorování a vyhodnocování plánu 
 
8.1 Monitorování 
Monitorování komunitního plánu probíhá průběžně, a to:  
 zda se plán daří realizovat, 
 zda nevznikly nové potřeby, které by bylo zapotřebí zahrnout do plánu v rámci jeho 

aktualizace, 
 zda vznikly nějaké problémy, především v oblasti financování, 
 zda se realizují aktivity zaměřené na informování a zapojení veřejnosti. 
 
Monitorování je rutinní sběr informací a jejich průběžná evidence. Monitoring zjednodušeně 
představuje pravidelné sledování aktivit s využitím kvantitativních a kvalitativních indikátorů.  
V případě, že bude nezbytná aktualizace (např. aktivity, nerealizace aktivit z objektivních 
důvodů apod.), jsou svolány na základě pokynu Řídící skupiny jednání PS. 
 
8.2 Vyhodnocování 
Vyhodnocování je prováděno pravidelně 1x ročně, jeho obsahem je například: 
 jak se daří naplňovat jednotlivé priority a opatření, 
 jak účinné jsou aktivity pro plnění cílů projektu, 
 jak užitečné jsou aktivity z hlediska dopadů a důsledků pro cílové skupiny,  
 jak jsou aktivity udržitelné do budoucna, jaká je potřeba a vůle je udržet a co je potřeba pro 

udržení udělat, 
 zda se nezměnily podmínky natolik, že je třeba přehodnotit priority. 
 
Vyhodnocování se provádí technikami a metodami srovnávání, vysvětlení, prognózování; 
průzkumy pomocí přímého pozorování (kontroly na místě) a dotazováním.  
 
Zpracování informací získaných v rámci monitoringu, které jsou následně interpretovány 
a formulovány k doporučení pro zlepšení efektivnosti procesu naplňování jednotlivých opatření 
strategií k rozvoji území v oblasti vzdělávání.   
 
Hodnocení přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky. 

 
Hodnotící kritéria pro evaluaci:  
 relevance                  zhodnocení přiměřenosti s ohledem na danou problematiku  
 účinnosti  posuzující čeho lze dosáhnout hodnocením, jaké faktory pozitivních 

nebo negativních výsledků a dopadů lze hodnocením dosáhnout 
 efektivita jaké informace lze hodnocením získat, zda jsou efekty hodnocení 

přiměřené vstupním nákladům  
 užitečnost/udržitelnost                zhodnocení přínosů a efektů v širším kontextu nejen 

s předmětem hodnocení a monitoringu, ale zároveň se jedná 
o motivační efekty a faktory ovlivňující hodnocení 
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Evaluace vyžaduje předchozí monitoring, stanovení jasného účelu hodnocení, relevantní 
nastavení a realizaci zpětné vazby.  

Základní charakteristiky monitorování a evaluace (viz Metodický pokyn pro evaluace 
v programovém období 2014–2020, MMR, verze 3, červenec 2014 – upraveno)  

MONITOROVÁNÍ EVALUACE 
Využívá monitorovací indikátory Využívá hodnoticí otázky 
Je kontinuální nebo periodické Je prováděna periodicky, ve specifickém 

čase  
Používá kvantitativní metody Používá kvantitativní i kvalitativní metody 
Nezjišťuje kauzální vztahy Zjišťuje kauzální vztahy, provádí zkoumání 

v širších vazbách  
Pracuje s předem stanovenými cíli, 
plánovanými hodnotami a shromažďuje 
data o jejich plnění  

V rámci evaluace je posuzována také 
platnost, reálnost, dosažitelnost                    a 
relevance předem stanovených cílů 
a indikátorů  

Posuzuje průběh intervence na základě 
stanovených věcných a finančních ukazatelů 

Využívá monitoring jako jeden ze zdrojů dat 
a informací, se kterými však dále pracuje      a 
vyvozuje z nich závěry a doporučení  

Finanční monitoring sleduje plnění 
finančních ukazatelů, věcný monitoring 
sleduje plnění hodnot indikátorů  

Zabývá se širokým spektrem otázek 
a využívá různé zdroje dat a informací, 
jednak monitoring, ale i další zdroje 
(statistika, vlastní šetření atd.)  

Průběžně sleduje plnění finančních i věcných 
indikátorů, které jsou stanoveny, a 
vypracovává pravidelné zprávy  

Vyhodnocuje systém implementace 
a případně navrhuje řešení problémů 
a odstraňování překážek, hodnotí 
dosahování cílů strategie, a to i ve vztahu 
k širšímu prostředí, zjišťuje důvody pro 
(ne)plnění cílů 

Zaměřuje se na plánované výsledky a 
milníky  

Identifikuje plánované i neplánované efekty 
v širších souvislostech  

Je zpravidla realizován jako součást řízení 
strategie  

Je zpravidla realizována externími 
nezávislými evaluátory  

Tabulka 19 Monitorování a evaluace 

Oba procesy (monitoring i evaluace) jsou úzce provázány, vzájemně se doplňují a vždy se musí 
připravovat v interakci od samého začátku.  
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9 Zdroje 

Dokumenty, týkající se SPRSS 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015–2020 
Program rozvoje města Studénka 

Finanční zdroje pro realizaci priorit 
V úvodu je zapotřebí upozornit, že jednotlivé dotační tituly či nadační příspěvky se mění jak 
v průběhu jednotlivých let, tak i v průběhu roku. Uvedený výčet je tedy pouze rámcovým 
vodítkem pro zajištění financování sociálních služeb: 

 Město Studénka
Vymezení podporovaných oblastí

1. Formy poskytování dotace
1.1  veřejná finanční podpora
1.2  veřejná finanční podpora – grant
1.3  individuální dotace
1.4  návratná finanční výpomoc.

2. Oblasti poskytování dotace
2.1 registrovaný sport a tělovýchova
2.2  kulturní, vzdělávací a zájmová činnost, volnočasové aktivity
2.3  sociální věci
2.4  zdravotnictví

3. Podmínky přidělování dotace v konkrétní oblasti, jsou definovány v jednotlivých
programových dokumentech, které vyhlašuje Rada města Studénky

 MAS Regionu Poodří
Dle aktuální situace

 Moravskoslezský kraj
1. Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021
2. Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání

příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021
3. Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí

a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021
4. Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení

v Moravskoslezském kraji na rok 2021
5. Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021
6. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb

v roce 2021
7. Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních

služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020
8. Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020
9. Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském

kraji na rok 2020
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 MPSV
1. Dotační program na podporu samosprávy a oblasti stárnutí
2. Dotační program podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací

s celostátní působností 
3. Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení rodina
4. Obec přátelská rodině a seniorům

 Nadace, nadační fondy
V Moravskoslezském kraji působí dvě nadace, podporující aktivity v sociální oblast, a to Nadace
rozvoje zdraví a Nadace OKD.

 Další nadace
1. NADAČNÍ FOND J&T

Pomáhá všude tam, kde je to nejvíce potřeba. Tento nadační fond zajišťuje finanční
pomoc.

2. NADACE LEONTINKA
Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním
je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních
i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary
prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím
a konkrétním dětem.

3. NADACE CHARTY 77
Nadace z široce pojímané obrany lidských práv, podpory pronásledovaných disidentů
a nezávislé kultury, přešla k podpoře celé škály kulturně humanitárních aktivit.

4. KONTO BARIÉRY
Cílem pomoci je zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné
zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb handicapovaných vychází Konto BARIÉRY při
formování nových projektů. Doplňuje stát tam, kde jeho pomoc není dostatečná. Stále
více se jeho pomoc zaměřuje od standardní pomoci, tedy rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k
projektům, které souvisejí s pracovním uplatněním a plnohodnotným životem.

5. SPORT BEZ BARIÉR
Je nový projekt Konta BARIÉRY, jehož cílem je finanční podpora sportovních aktivit osob
s postižením. Příjemci podpory mohou být organizace i jednotlivci všech generací. Projekt
se zaměřuje na oblasti ohrožené nefinancováním ze státních zdrojů.

6. VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Nadace Olgy Havlové dlouhodobě poskytuje pomoc občanským sdružením
a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší
generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat
nemohou.

7. NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH
Fond pomáhá spoluobčanům při jejich začleňování do plnohodnotného života. Prioritou
je především podpora různých forem vzdělávání. Nadační fond chce pomáhat také těm
jednotlivcům, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť obtížné
životní situaci.
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8. NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH "VIZE"
Nadace působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně
organizuje nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž reaguje
na aktuální potřeby společnosti.

 Evropská unie
V současné době již nejsou aktuální výzvy pro podávání projektů.

10 Síť sociálních služeb ve Studénce 

Síť poskytovatelů sociálních služeb ve Studénce můžeme definovat jako soubor poskytovatelů 
sociálních služeb působících na území města Studénka, na jejichž vzniku, existenci a rozvoji má 
město Studénka zájem a finančně tyto poskytovatele hodlá podporovat. Finanční podpora se 
zatím nevztahuje na zařízení zřizované Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 

Účelem stanovení sítě sociálních služeb je udržení stability a jistoty v sociálních službách, které 
do této sítě spadají. Síť je dostupná, kvalitní a efektivní.  

Součástí sítě sociálních služeb jsou sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, které:  
 splňují registrační podmínky a jsou vedeny v Registru poskytovatelů sociálních služeb

MPSV ČR,
 jejich působnost je na území města Studénky,
 mají veřejného zadavatele, který se podílí na jejich financování,
 reagují na aktuální zjištěné potřeby občanů města,
 poskytují pomoc, podporu a poradenství v plném rozsahu.

Stanovení sítě sociálních služeb se děje plně v souladu se záměrem MSK, který stanovuje rovněž 
podmínky pro vstup do sítě a podmínky jejího financování. 

Vstup do sítě sociálních služeb ve Studénce je podmíněn: 
 vyjednáváním o potřebnosti služby ve spolupráci s obcí, poskytovatelem i krajem,
 služba má veřejného zadavatele,
 reaguje na potřeby daného území.

Město Studénka finančně podporuje část stávající sítě sociálních služeb. Nad rámec stanovené 
sítě sociálních služeb může město Studénka finančně podpořit i další spolupracující organizace 
a instituce na základě rozhodnutí orgánů města. 
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Přehled sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb města Studénky 

Charita Studénka 

Slezská Diakonie, Český Těšín 

Unie Roska - reg. org. Roska Ostrava, z. p. s. 
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11 Akční plán na období 2021 

Akční plán střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících 
aktivit města Studénky 2021 

Priorita Popis Garant Náklad v Kč 
celkem 

S1 
Podpora rozvoje domu pokojného stáří Domova sv. 
Anny 

Charita Studénka 12 100 000 

S2 Pečovatelská služba Charita Studénka 4 500 000 

S3 Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov NaNovo, p. o. 15 700 000 

S4 Dům s byty zvláštního určení město Studénka 200 000 

S5 Podpora organizací, věnujících se seniorům a zdravotně 
znevýhodněným 

město Studénka, kluby 
seniorů 60 000 

S6 Charitní ošetřovatelská služba Charita Studénka 1.009.000 

R1 Azylový byt pro matky v tísni Charita Studénka 1 200 000 

R2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nestanoveno 250 000 

R3 Raná péče Společnost pro ranou 
péči 150 000 

R4 Sociální bydlení město Studénka 0 

R5 
Podpora činnosti školních klubů a podpora a rozvoj 
nízkoprahových volnočasových aktivit pro děti a mládež 

město Studénka, 
jednotlivé organizace 0 

R6 Rodinné centrum Rodinné centrum 
SaK, p. o.   

105 000 

P3 Chráněné bydlení Domov NaNovo, p. o. 20 200 000 

P4 Sociální rehabilitace Domov NaNovo, p. o. 1 700 000 

P5 Půjčovna kompenzačních pomůcek Charita Studénka 350 000  

P6 Humanitární pomoc Charita Studénka 114 000 

P7 Mobilní hospicová péče 
Andělé Stromu života 
a další možní 
poskytovatelé 

40 000 

56 669 000 
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12 Závěr  
 
Vážení spoluobčané, 
 
kdokoliv z nás nebo z našich blízkých se může kdykoliv dostat dočasně nebo trvale do tíživé 
sociální situace, kterou nebude moci bez pomoci druhých zvládnout. Právě v této chvíli 
začínáme pátrat, jak si v této nelehké situaci poradit, na koho se obrátit. Proto jsou všem 
potřebným ku pomoci sociální služby. Teprve v tomto okamžiku oceníme druh, rozsah, kvalitu 
a časové možnosti nabízených sociálních služeb. Cílem celé společnosti je, aby se poskytované 
služby rozvíjely tak, aby byly schopny reagovat aktuální požadavky. 
 
Proto je nezbytné plánovat sociální služby a podporovat jejich dostupnost v dané lokalitě 
a zároveň zjišťovat potřeby, které nejsou naplněny. K tomuto účelu slouží i zpracovávání plánů 
rozvoje sociálních služeb. Cílem je pak zajištění místní dostupnosti sociálních služeb 
a souvisejících aktivit. Smyslem je vytvořit takový systém, který vychází co nejvíce vstříc 
uživatelům sociálních služeb a souvisejících aktivit. 
 
Na tvorbě 4. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města 
Studénky se podíleli pod vedením firmy IKOR Ostrava, která je zpracovatelem plánu, členové PS 
komunitního plánování, veřejnost, zadavatelé, zástupci města i odborníci, kteří se touto 
problematikou zabývají. Na přípravě a shromažďování podkladů se podílelo mnoho ochotných 
lidí, kteří chtějí pomáhat druhým. Relevantně byly prověřovány potřeby stávajících 
i potencionálních uživatelů sociálních služeb, probíhala jednání, diskuze a výměny názorů.  
Výsledkem celého tohoto náročného procesu je pak 4 střednědobý plánu rozvoje sociálních 
služeb a souvisejících aktivit města Studénky. 
 
Ráda bych vyjádřila touto cestou poděkování zejména pracovníkům firmy IKOR Ostrava, kteří 
zpracovali tento strategický dokument, členům pracovních skupin, pracovníkům odboru 
školství, kultury a sociálních věcí a všem, kteří svým názorem, vyplněním dotazníku, 
připomínkou či podnětem přispěli ke tvorbě 4. komunitního plánu. 
 
 
PhDr. Olga Svobodová 
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí 
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14 Seznam zkratek 
ČR  Česká republika 
 
ČSÚ Český statistický úřad 
 
KPSS komunitní plánování sociálních služeb 
 
MAS  Místní akční skupina 
 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
MSK Moravskoslezský kraj 
 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 
OKD  Ostravsko-karvinské doly 
 
OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 
 
OU Ostravská univerzita 
 
PS pracovní skupiny 
 
SWOT zjišťování silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení 
 
ÚP úřad práce 
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