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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, tedy 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
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
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
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.
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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.
Systém sociálních služeb je průhledný a srozumitelný
Komunitní plánování sociálních služeb probíhá podle určitého rámce a má jasně daná
pravidla, je otevřené pro všechny, kdož 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. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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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:
• Výběr priorit,
• 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.

Pracovní skupiny
•
•
•
•

jsou tvořeny uživateli, zadavateli, poskytovateli
řeší konkrétní úkoly stanovené řídící skupinou,
vyhledávají zdroje do procesu komunitního plánování,
podávají návrhy a připomínky řídící skupině.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V SOH

Komunitní plánování, tedy plánování s aktivní účastí veřejnosti, je jedním ze základních
principů dlouhodobé spolupráce veřejné správy a občanů ve městech a obcích.

Byli jsme proto velmi rádi, že jsme díky podpoře z Operačního programu zaměstnanost
získali finanční podporu pro komunitní plánování sociálních služeb ve Sdružení obcí
Hlučínska.
Komunitní plánování sociálních služeb v malých obcích není příliš obvyklé. Přesto jsme
společně se členy pracovních skupin nalezli mnoho oblastí, které doposud nebyly pokryty
a je zapotřebí se jim nadále věnovat.
V předloženém dokumentu jsou uvedeny pouze priority, bez uvedení dalších komentářů.
Každá obec má zpracován svůj vlastní Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
(a návazných aktivit), který je k dispozici na internetových stránkách obcí, případně v tištěné
podobě na jednotlivých obecních úřadech.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem členům pracovních skupin, představitelům
jednotlivých obcí, za vstřícný přístup a kvalitní práci. Věříme, že Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb (a návazných aktivit) bude přínosem pro občany všech zúčastněných obcí.
V rámci zpracování komunitních, střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb ve Sdružení
obcí Hlučínska byla ve většině obcí provedena analytická část, v rámci které byla zpracována
zkrácená sociodemografická analýza, proběhlo dotazníkové šetření prostřednictvím
jednotlivých úřadů, přímým oslovením tazatelů, dotazníků na internet a umístěním
dotazníků na internetu obcí.
Proběhla setkání pracovních skupin, na kterých byly představeny výstupy z analytické části
a zpracována návrhová část.
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BOLATICE

Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
Priority
Priorita S1
Priorita S2
Priorita S3
Priorita S4
Priorita S5
Priorita S6
Priorita S7
Priorita S8

Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Podpora pečovatelské služby
Podpora bydlení pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Vznik a podpora klubu pro zdravotně znevýhodněné
Odborné sociální poradenství včetně půjčovny kompenzačních pomůcek
Senior taxi
Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny
Denní stacionář pro seniory
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Priorita S1
Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
1.1. Provoz příležitostné nepravidelné dopravy pro seniory a zdravotně znevýhodněné
1.2. Podpora rozvoje senior parku
1.3. Realizace osvětových a vzdělávacích akcí pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Opatření 1.1.1.
Smlouva se subjektem poskytujícím danou aktivitu
Opatření 1.2.1.
Analýza potřeb cílové skupiny
Opatření 1.2.2.
Rozvoj senior parku
Zajištění osvětových a vzdělávacích akcí pro seniory a zdravotně
Opatření 1.3.1.
znevýhodněné
Zajištění dalších seminářů pro cílové skupiny – bezpečnost,
Opatření 1.3.2.
podomní prodej, sociální služby apod
Poskytovatelé služeb
Realizátoři
Obec Bolatice
Nová, rozvojová,
Stávající, nová
stávající
Realizace
Rok 2019
Finanční zdroje
Obec Bolatice, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, EU
Finanční náklady
150 000,- Kč
Realizované kulturní, společenské a osvětové akce pro cílové
skupiny
Zlepšení kulturních a společenských kontaktů cílových skupin
Dopady
Zlepšení sociálních vazeb
Cílová skupina má zajištěny kompenzační pomůcky
Cílová skupina má zjednodušený přístup k lékařům a službám
Počet akcí, realizovaných jednotlivými spolky
Počet zapojených zástupců cílových skupin
Indikátory
Počet osvětových a vzdělávacích akcí pro seniory a zdravotně
znevýhodněné
Počet zástupců cílové skupiny využívající nabízené aktivity
Odchod aktivních seniorů, kteří zajišťují aktivity pro seniory a
Rizika
zdravotně znevýhodněné
Ošetření rizik
Podpora vzdělávání aktivních seniorů
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Priorita S2
Podpora pečovatelské služby
2.1. Podpora pečovatelské služby
Podpora a rozvoj pečovatelské služby
Opatření 2.1.1.
Obec Bolatice
Realizátoři
Jednotliví poskytovatelé služby
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
Rok 2019
Obec Bolatice, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, platby
Finanční zdroje
klientů
Finanční náklady
Zajištění důstojného života seniorů
Dopady
Podpora života seniorů v jejich přirozeném prostředí
Počet klientů využívajících pečovatelskou službu
Indikátory
Zvýšení nákladů na službu
Nedostatek finančních prostředků na sociální služby ze strany
Rizika
státu, tím omezení činnosti poskytovatelů
Legislativa
Zvýšení rozpočtu na poskytované služby
Ošetření rizik

Priorita S3
Podpora bydlení pro seniory a zdravotně znevýhodněné
3.1. Podpora bydlení pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Opatření 3.1.1.
Vybudování bydlení pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Realizátoři
Obec Bolatice
Nová, rozvojová,
stávající
Realizace
Rok 2019
Finanční zdroje
Obec Bolatice, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, EU
Finanční náklady
Cílová skupina má bezbariérové bydlení a může tak nadále zůstat
Dopady
v obci
Provedená analýza potřeb cílové skupiny
Realizovaná rekonstrukce
Indikátory
Realizovaná aktivita
Počet občanů, využívajících bezbariérové bydlení
Nedostatek finančních prostředků
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Vícezdrojové financování
Ošetření rizik
Dostatečná komunikace s cílovou skupinou, primárně přímá
komunikace
10

Priorita S4
Podpora klubu pro seniory a zdravotně znevýhodněné
4.1. Podpora klubu pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Podpora klubu seniorů a zdravotně znevýhodněných
Opatření 4.1.1.
prostřednictvím jak finanční podpory, tak poskytováním
prostor pro realizaci akcí
Realizátoři
Obec Bolatice
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
Rok 2019
Finanční zdroje
Obec Bolatice
Finanční náklady
150 000,- Kč
Dopady
Senioři žijí aktivním životem
Počet akcí
Indikátory
Počet účastníků akcí
Stále se zvyšující počet členů, nedostatečný prostor
Rizika
pro realizaci aktivit
Ošetření rizik
Vytipování nových vhodných prostor pro setkávání
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Priorita S5
Odborné sociální poradenství včetně půjčovny kompenzačních pomůcek
5.1. Podpora odborného sociálních poradenství
5.2. Podpora půjčovny kompenzačních pomůcek

Opatření 5.1.2

Analýza potřeb občanů v oblasti odborného sociálního
poradenství
Zajištění poskytovatele odborného sociálních poradenství

Opatření 5.2.1

Výběr poskytovatele

Opatření 5.2.2.

Realizace služby

Opatření 5.1.1

Realizátoři
Nová, rozvojová,
stávající
Realizace
Finanční zdroje

Obec Bolatice, Charita Hlučín, Charita Opava, Centrum pro
zdravotně postižené MSK, SPID Handicap o.p.s., další možní
poskytovatelé
Stávající
Rok 2019
Obec Bolatice, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, platby
od klientů

Finanční náklady
Dopady

Indikátory
Rizika

Ošetření rizik

Zajištění dostatečné informovanosti občanů v různých
životních situacích
Občané obce Bolatice jsou zajištění kompenzačními
pomůckami dle možností jednotlivých poskytovatelů
Počet provedených intervencí
Počet vypůjčených kompenzačních pomůcek
Nedostatek kompenzačních pomůcek
Nedostatečná informovanost občanů o možnostech
půjčování pomůcek
Dostatečná informovanost a propagace prostřednictvím
všech dostupných zdrojů
Podpora organizací, zajišťující kompenzační pomůcky
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Priorita S6
Senior taxi
6.1. Senior taxi
Opatření 6.1.1.

Realizace senior taxi

Realizátoři
Nová, rozvojová,
stávající
Realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady
Indikátory

Obec Bolatice
Stávající

Rizika
Ošetření rizik

Rok 2019
Obec Bolatice, platby od klientů
Občané jsou zajištěni dopravou k lékaři i na úřady
Počet občanů, kteří využili senior taxi
Zvýšený zájem občanů o senior taxi a díky tomu zvýšení
nákladů
Pravidelné vyhodnocování využívání senior taxi a
přizpůsobení se aktuální situaci

Priorita S7
Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny
7.1. Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny
Vybudování domu sociálních služeb
Opatření 7.1.1.
Realizátoři
Nová, rozvojová,
stávající
Realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Obec Bolatice, vybraný poskytovatel
Nová
Rok 2019 projektová dokumentace
Obec Bolatice, platby od klientů
Občané mají možnost využívat sociální služby a návazné
aktivity v místě bydliště
Vybudovaný dům sociálních služeb
Nedostatek finančních prostředků
Vícezdrojové financování
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Priorita S8
Denní stacionář
8.1. Denní stacionář
Opatření 8.1.1.

Zřízení denního stacionáře

Realizátoři
Nová, rozvojová,
stávající
Realizace

Obec Bolatice, vybraný poskytovatel
Nová

Finanční zdroje

Rok 2019
Obec Bolatice, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK,
platby od klientů

Finanční náklady
Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Senioři a zdravotně znevýhodnění jsou zajištěni sociální
službou
Počet klientů
Nedostatek finančních prostředků na vybudování
Nezájem cílové skupiny vzhledem k nutnosti finanční
spoluúčasti
Vícezdrojové financování

Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
Priorita R1 Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
Priorita R2 Realizace preventivních programů
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Priorita R1
Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
1.1. Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
Opatření 1.1.1.
Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
Realizátoři
Obec Bolatice, spolky, neformální sdružení
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
Rok 2019
Finanční zdroje
Obec Bolatice, nadace, nadační fondy
Finanční náklady
50 000,- Kč
Dopady
Realizované volnočasové aktivity pro děti a mládež
Počet akcí
Indikátory
Počet účastníků akcí
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Ošetření rizik
Dostatečná osvěta a propagace aktivit

Priorita R2
Realizace preventivních programů
2.1. Realizace preventivních programů
Opatření 2.1.1.
Realizátoři
Nová, rozvojová,
stávající
Realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Realizace přednášek, seminářů, školení pro zajištění prevence
v jednotlivých oblastech
Obec Bolatice, spolky, spolky, vzdělávací instituce
Stávající
Rok 2019
Obec Bolatice, nadace, nadační fondy
50 000,- Kč
Děti a mládež jsou informováni o jednotlivých nebezpečích,
která mohou ovlivnit zdraví i bezpečí
Počet akcí
Počet účastníků akcí
Nezájem cílové skupiny
Dostatečná osvěta a propagace aktivit
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Průřezové activity
Priorita P1 Podpora spolkové činnosti

Priorita P1
Podpora spolkové činnosti
1.1. Podpora spolkové činnosti
Opatření 1.1.1.
Podpora spolků a sdružení materiálně a finančně
Opatření 1.1.2.
Podpora spolupráce spolků a obce a spolků navzájem
Jednotlivé spolky
Realizátoři
Obec Bolatice
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
Rok 2019
Obec Bolatice, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, dary a příspěvky
Finanční zdroje
místních podnikatelů (finanční i nehmotné)
Finanční náklady
1,1 mil. Kč
Realizované kulturní, společenské a osvětové akce pro cílové
skupiny
Dopady
Zlepšení kulturních a společenských kontaktů cílových skupin
Zlepšení sociálních vazeb
Snížení dopadů socio-patologických jevů
Počet akcí, realizovaných jednotlivými spolky
Indikátory
Počet zapojených zástupců cílových skupin
Nezájem spolků
Rizika
Nezájem občanů o aktivity spolků
Ošetření rizik
Dostatečná osvěta a propagace
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HLUČÍNSKO

Senioři a zdravotně znevýhodnění
Priority
Priorita S1
Priorita S2
Priorita S3
Priorita S4
Priorita S5
Priorita S6
Priorita S7
Priorita S8

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Pečovatelská služba
Ošetřovatelská služba
Centrum denních služeb
Kluby seniorů
Senior taxi
Půjčovna kompenzačních pomůcek

Priorita S1
Domov pro seniory
1.1. Podpora domova pro seniory Hlučín
1.2. Podpora domova pro seniory Ludgeřovice
Opatření 1.1.1.
Stálá podpora domova pro seniory Hlučín
Opatření 1.2.1.
Stálá podpora domova pro seniory Ludgeřovice
ORP Hlučín, Domov pod Vinnou horou, p.o.
Realizátoři
Charita Hlučín, město Hlučín
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
ORP Hlučín, Moravskoslezský kraj, MPSV, platby klientů
Finanční náklady
Dopady
Zajištění důstojného života občanů v seniorském věku
Indikátory
Počet klientů služby
Systém financování
Rizika
Legislativní změny
Ošetření rizik
Iniciace změny system financování
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Priorita S2
Domov se zvláštním režimem
2.1. Domov se zvláštním režimem
Opatření 2.1.1.
Podpora domova se zvláštním režimem
Město Hlučín, Domov pod Vinnou horou, p.o. a další možní
Realizátoři
poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
ORP Hlučín, Moravskoslezský kraj, MPSV, platby klientů
Finanční náklady
Dopady
Zajištění důstojného života občanů se zdravotním postižením
Indikátory
Počet klientů služby (23 klientů v současnosti)
Nedostatečná kapacita
Rizika
Nedostatečné finanční prostředky
Nedostatek kvalifikovaného personálu
Vícezdrojové financování
Ošetření rizik
Přístavba (navýšení o 100 %)
Spolupráce s VŠ sociálního zaměření

Priorita S3
Pečovatelská služba
3.1. Pečovatelská služba
Opatření 3.1.1.
Podpora pečovatelské služby
Realizátoři
ORP Hlučín, Charita Hlučín a další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
ORP Hlučín, Moravskoslezský kraj, MPSV, platby klientů
Finanční náklady
Dopady
Zajištění důstojného života seniorů v domácím prostředí
Indikátory
Počet klientů služby
Rizika
Nedostatek kvalifikovaného personálu
Spolupráce s VŠ sociálního zaměření
Ošetření rizik
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Priorita S4
Ošetřovatelská služba
4.1 Ošetřovatelská služba
Opatření 4.1.1.
Podpora ošetřovatelské služby
Realizátoři
Charita Hlučín a další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
Zdravotní pojišťovny
Finanční náklady
Dopady
Zajištění seniorů ošetřovatelskou službou
Indikátory
Počet klientů služby
Rizika
Nedostatek odborného personálu
Spolupráce s Ostravskou univerzitou a dalšími vysokými školami
Ošetření rizik
vzdělávajícími zdravotnický personál

Priorita S5
Centrum denních služeb
5.1. Zřízení denního centra pro seniory
Opatření 5.1.1.
Zmapování aktuálního zájmu cílové skupiny
Opatření 5.1.2.
Výběr poskytovatele
Opatření 5.1.3.
Zahájení realizace služby
Realizátoři
ORP Hlučín, vybraný poskytovatel
Nová, rozvojová, Nová
stávající
Realizace 5.1.1.
2018
Realizace 5.1.2
2019
Realizace 5.1.3
2019
Finanční zdroje
ORP Hlučín, Moravskoslezský kraj, MPSV, platby klientů
Finanční náklady
Zajištění aktivního života seniorů
Dopady
Zajištění společenského kontaktu pro seniory
Indikátory
Počet klientů služby
Nezájem poskytovatelů o akreditaci služby
Nedostatečné finanční prostředky
Rizika
Nedostatek prostor pro realizaci služby
Nedostatek kvalifikovaného personálu
Vícezdrojové financování
Motivace poskytovatelů
Ošetření rizik
Stálá komunikace s vysokými školami, VOŠ a poskytovateli vzdělávání
pracovníků v sociálních službách
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Priorita S6
Kluby seniorů
6.1. Podpora klubů seniorů
6.2. Podpora aktivit klubů seniorů
Opatření 6.1.1.
Stálá podpora klubů seniorů
Zajištění odborných přednášek
Opatření 6.2.1.
Zajištění další akcí klubů
Realizátoři
Jednotlivé kluby
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
ORP Hlučín, dary, příspěvky členů
Finanční náklady
Zajištění plnohodnotného trávení volného času seniorů
Dopady
Aktivizace seniorů
Počet aktivit (100)
Indikátory
Počet účastníků akcí
Nedostatek finančních prostředků
Rizika
Nezájem cílové skupiny (noví členové)
Nezájem mladších lidí
Vícezdrojové financování
Ošetření rizik
Informace o možnostech dalších zdrojů pro activity seniorů
Dostatečná propagace

Priorita S7
Senior taxi
7.1. Senior taxi
Opatření 7.1.1
Realizátoři
Nová, rozvojová,
stávající
Realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Podpora a rozvoj Senior taxi
Město Hlučín, ORP Hlučín
Stávající, rozvojová
2018
ORP Hlučín, platby klientů
Obce v ORP
Zajištění dopravy pro seniory
Počet klientů využívajících senior taxi
Počet ujetých kilometrů
Nedostatečná kapacita
Navýšení počtu vozidel
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Priorita S8
Půjčovna kompenzačních pomůcek
8.1. Půjčovna kompenzačních pomůcek
Podpora a rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek (primárně
Opatření 8.1.1.
postele)
Realizátoři
Charita Hlučín a další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
ORP Hlučín, Moravskoslezský kraj, MPSV, platby klientů
Finanční náklady
Zajištění pomoci občanům v tíživé životní situaci způsobené
Dopady
zdravotním stavem a jejich rodinným příslušníkům
Zajištění cílové skupiny kompenzačními pomůckami
Počet klientů služby
Indikátory
Počet zapůjčených pomůcek
Charakter zapůjčených pomůcek
Rizika
Nedostatečné finanční prostředky
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování

Zdravotně znevýhodnění
Priority
Priorita Z1
Priorita Z2
Priorita Z3
Priorita Z4
Priorita Z5
Priorita Z6

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Sociálně-terapeutická dílna
Denní stacionář Dětská rehabilitace
Komunitní bydlení pro zdravotně znevýhodněné
Samostatné bydlení osob se zdravotním postižením
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Priorita Z1
Domov pro osoby se zdravotním postižením
1.1. Podpora domova pro osoby se zdravotním postižením
Opatření 1.1.1.
Stálá podpora domova pro osoby se zdravotním postižením
Realizátoři
Fontána, p.o. a další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
Moravskoslezský kraj, ORP Hlučín, platby klientů
Finanční náklady
Dopady
Zajištění důstojné péče pro osoby se zdravotním postižením
Indikátory
Počet klientů
Nedostatečná kapacita
Rizika
Nevyhovující prostory (imobilní klienti, obtížná rekonstrukce)
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování

Priorita Z2
Chráněné bydlení
2.1. Podpora chráněného bydlení
Stálá podpora chráněného bydlení k uspokojení potřeb cílové
Opatření 2.1.1.
skupiny
Realizátoři
Fontána, p.o., další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
Moravskoslezský kraj, ORP Hlučín, platby klientů
Finanční náklady
Zajištění důstojného života občanů se zdravotním postižením
Dopady
v chráněném bydlení
Indikátory
Počet osob v chráněném bydlení
Rizika
Nedostatečná kapacita
Ošetření rizik
Výstavba nových prostor
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Priorita Z3
Sociálně-terapeutická dílna
3.1. Podpora sociálně-terapeutické dílny v Ludgeřovicích
3.2. Zřízení a podpora sociálně-terapeutické dílny v Hlučíně
Opatření 3.1.1.
Realizace sociálně terapeutické dílny v Ludgeřovicích
Zmapování potřeb cílové skupiny
Zřízení sociálně terapeutické dílny v Hlučíně
Opatření 3.2.1.
Výběr poskytovatele
Realizace služby
Realizátoři
Charita Hlučín, vybraný poskytovatel
Nová, rozvojová, Stávající, Nová
stávající
Realizace 3.1.1.
2018
Realizace 3.2.1.
2020
Finanční zdroje
ORP Hlučín, obec Ludgeřovice, město Hlučín, Moravskoslezský kraj,
MPSV
Finanční náklady
Dopady
Rozšíření možností pro seberealizaci osob se zdravotním postižením
Počet klientů sociálně-terapeutické dílny v Hlučíně 40
Indikátory
Počet klientů služby v Ludgeřovicích 15
Nedostatek vhodných prostor pro službu v Hlučíně
Rizika
Nedostatek personálního zajištění
Nedostatek finančních prostředků
Vícezdrojové financování
Ošetření rizik
Propagace služby
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Priorita Z4
Denní stacionář Dětská rehabilitace
4.1. Podpora Dětské rehabilitace
4.2. Podpora rozvoje Dětské rehabilitace
Opatření 4.1.1.
Stálá podpora Dětské rehabilitace
Opatření 4.2.1.
Podpora dětí do 15 let se zdravotním postižením
Realizátoři
ORP Hlučín
Nová, rozvojová, Stávající, rozvojová
stávající
Realizace 4.1.1.
2018
Realizace 4.2.1.
2020
Finanční zdroje
Město Hlučín, dotace, dary, MPSV, platby klientů, KÚ MSK
Finanční náklady
Zkvalitnění péče o děti se zdravotním postižením a fungování jejich
rodin, to vše v místě jejich bydliště
Dopady
Uspokojení většího počtu klientů
Rozšíření cílové skupiny až do 15 roku věku
Navýšení stávající kapacity o 7 klientů
Indikátory
Stávající - počet uživatelů služby
Nedostatek finančních prostředků
Rizika
Nedostatek kvalifikovaného personálu
Vícezdrojové financování
Ošetření rizik
Propagace služby
Stavební úpravy
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Priorita Z5
Komunitní bydlení pro zdravotně znevýhodněné
5.1. Podpora komunitního bydlení pro zdravotně znevýhodněné
Opatření 5.1.1.
Zmapování potřeb
Opatření 5.1.2.
Vyhledání či výstavba nových prostor
Opatření 5.1.3.
Výběr vhodného poskytovatele
Opatření 5.1.4.
Zahájení realizace priority
Realizátoři
Vybraný poskytovatel
Nová, rozvojová, Nová
stávající
Realizace 5.1.1.
2018
Realizace 5.1.2.
2019
Realizace 5.1.3.
2020
Realizace 5.1.4.
2020
Finanční zdroje
Moravskoslezský kraj, MPSV, ORP Hlučín
Finanční náklady
Zajištění péče o rodiče dospělých dětí se zdravotním znevýhodněním
Dopady
Zajištění péče o dospělé děti se zdravotním postižením, kteří žijí se
svými pečujícími rodiči
10 osob žijících ve vlastní domácnosti na konci roku 2020, kteří mají
Indikátory
zajištěnou terénní podporu
Nenalezení vhodného prostoru
Nedostatek finančních prostředků na výstavbu
Rizika
Nedostatečný zájem ze strany cílových skupin Nedostatek vhodných
prostor (bytů)
Nedostatek personálního zajištění
Sledovat vývoj v oblasti možných volných prostor
Vícezdrojové financování
Ošetření rizik
Stálá komunikace s cílovou skupinou
Vyhledávání vhodných bytů i mimo majetek města Hlučína
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Priorita Z6
Samostatné bydlení osob se zdravotním postižením
6.1. Podpora samostatného bydlení pro zdravotně znevýhodněné
Opatření 6.1.1.
Zařazení do krajské sítě sociálních služeb
Opatření 6.1.2.
Výběr vhodného poskytovatele
Opatření 6.1.3.
Zahájení realizace priority
Realizátoři
Vybraný poskytovatel
Nová, rozvojová, Nová
stávající
Realizace 6.1.1.
2018
Realizace 6.1.2.
2019
Realizace 6.1.3.
2019
Finanční zdroje
Moravskoslezský kraj, MPSV, ORP Hlučín
Finanční náklady
Zajištění péče o osoby se zdravotním postižením mimo pobytovou
Dopady
službu
10 osob žijících ve vlastní domácnosti na konci roku 2019, kteří mají
Indikátory
zajištěnou terénní podporu
Nedostatek finančních prostředků
Rizika
Nedostatek personálního zajištění
Vícezdrojové financování
Ošetření rizik
Stálá komunikace s vysokými školami, VOŠ a poskytovateli vzdělávání
pracovníků v sociálních službách

Rodina, děti, mládež
Priority
Priorita R1
Priorita R2
Priorita R3
Priorita R4
Priorita R5
Priorita R6

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Azylový dům pro matky s dětmi
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Startovací byty
Rodinné poradenství
Volnočasové aktivity pro děti a mládež
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Priorita R1
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
1.1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Opatření 1.1.1.
Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Realizátoři
Elim, Centrum sociálních služeb Ostrava, další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
MSK, MPSV, Město Hlučín
Finanční náklady
Dopady
Pomoc rodinám v různých oblastech jejich života
Indikátory
Počet rodin, využívající službu
Nedostatečná motivace cílové skupiny
Rizika
Nedostatečná kapacita
Ošetření rizik
Vhodná motivace rodin

Priorita R2
Azylový dům pro matky s dětmi
2.1. Podpora azylového domu
Opatření 2.1.1.
Podpora azylového domu
Realizátoři
Služby Dobrého Pastýře, další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
ORP Hlučín, MPSV, dary, MSK
Finanční náklady
Dopady
Zajištění bydlení pro matky s dětmi v tíživé životní situaci
Indikátory
Počet klientek využívajících službu (9 rodin)
Rizika
Nedostatek kvalifikovaného personálu
Stálá komunikace s vysokými školami, VOŠ a poskytovateli vzdělávání
Ošetření rizik
pracovníků v sociálních službách
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Priorita R3
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
3.1. Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Opatření 3.1.1.
Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Na Hraně
Realizátoři
Eilim Opava, o.p.s., další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
ORP Hlučín, MPSV, dary, MSK
Finanční náklady
Děti a mládež zajištěni kvalitní volnočasovými aktivitami
Dopady
Snížení socio-patologických jevů
Indikátory
Počet dětí a mládeže, účastnících se aktivit
Rizika
Nedostatek finančních prostředků
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování

Priorita R4
Startovací byty
4.1. Zřízení startovacích bytů
4.2. Realizace bydlení cílových skupin ve startovacích bytech
Opatření 4.1.1.
Vyčlenit dohodnutý počet bytů z bytového fondu města
Opatření 4.2.1.
Zpracovat pravidla pro přidělení bytů
Realizátoři
Město Hlučín, Služby Dobrého Pastýře
Nová, rozvojová, Nová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
ORP Hlučín
Finanční náklady
Dopady
Zajištění bytové situace pro rodiny
Počet vyčleněných bytů 2
Indikátory
Počet rodin, umístěných ve startovacích bytech
Legislativa
Rizika
Nedostatek vhodných bytů ve městě
Velká zadluženost možných nájemců a tím nenaplnění aktivity
Dostatečná informovanost cílové skupiny
Ošetření rizik
Průběžné tipování vhodných bytů pro realizaci aktivity
Realizace poradenství pro cílové skupiny
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Priorita R5
Rodinné poradenství
5.1. Rodinná terapie
5.2. Rodinná mediace
5.3. Asistované kontakty
Opatření 5.1.1.
Opatření 5.2.1.
Opatření 5.3.1.
Nová, rozvojová,
stávající
Realizátoři
Nová, rozvojová,
stávající
Realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady

Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Zajištění rodinné terapie rodinám, které potřebují pomoci
s rodičovstvím
Zajištění mediačních aktivit pro rozvedené rodiče, či rodiče
před rozvodem (určení péče o děti, výchova apod..)
Zajištění asistovaných kontaktů pro rozvedené rodiče v rámci
předávání dětí
Stávající, rozvojová
ORP Hlučín, Centrum sociálních služeb Ostrava,o.p.s., další
možní poskytovatelé
Nová
2019
Město Hlučín, platby klientů
Zlepšení situace rodičů v oblasti rodičovství
Zlepšení situace dětí rozvedených rodičů
Zlepšení situace rozvedených rodičů
Počet provedených terapií
Počet provedených asistencí
Počet provedených mediací
Nedostatek odborného personálu
Nezájem cílové skupiny
Vyškolení vlastních mediátorů
Dostatečná motivace cílové skupiny
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Priorita R6
Volnočasové aktivity pro děti a mládež
6.1. Volnočasové aktivity pro děti a mládež
Opatření 6.1.1.
Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
Realizátoři
Příspěvkové organizace města a neziskové organizace
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
ORP Hlučín, MSK, MŠMT, MVČR, dary, dotace, vstupné, zápisné
Finanční náklady
Zajištění volnočasových aktivit, zlepšení kvalitního trávení volného
Dopady
času, prevence kriminality atd.
Počet osob, účastnících se aktivit
Indikátory
Počet akcí
Počet realizátorů akcí
Příliš mnoho aktivit pro cílové skupiny
Rizika
Aktivity neodpovídající určité věkové skupině
Nedostatek finančních prostředků
Vícezdrojové financování
Ošetření rizik
Aktivity zaměřené na konkrétní cílové skupiny
Plán aktivit jednotlivých realizátorů

Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Sociální služby
Priorita O1
Priorita O2
Priorita O3
Priorita O4
Priorita O5

Azylový dům
Terénní programy
Sociální rehabilitace
Preventivní programy na školách
Aktivity pro osoby bez přístřeší
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Priorita O1
Azylový dům
1.1.

Azylový dům
Podpora provozu azylového domu pro muže opouštějící nápravné
Opatření 1.1.1.
zařízení a další muže bez domova
Realizátoři
Nová šance, ORP Hlučín, a další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
ORP Hlučín, MPSV, dary
Finanční náklady
Zajištění ubytování pro muže, opouštějící nápravné zařízení
Dopady
Zlepšení sociální situace mužů, opouštějících nápravné zařízení,
Zajištění ubytování pro jednotlivce
Indikátory
Počet klientů využívajících službu (20 lůžek)
Nedostatek finančních prostředků
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Vícezdrojové financování
Dostatečná propagace služby preventivně (před odchodem
Ošetření rizik
z nápravného zařízení)
Spolupráce s mediační a probační službou

Priorita O2
Terénní programy
2.1. Terénní program
Opatření 2.1.1.
Podpora terénního programu
Realizátoři
Renarkon, o.p.s. a další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
Město Hlučín, MPSV, MSK, MŠMT, dary
Finanční náklady
Zajištění prevence užívání návykových látek
Podchycení uživatelů návykových látek
Dopady
Zvýšení bezpečnosti občanů díky terénní službě (sběr injekčních
stříkaček apod.)
Počet klientů využívajících službu
Indikátory
Počet provedených intervencí
Nedostatek finančních prostředků
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Vícezdrojové financování
Ošetření rizik
Cílená propagace služby
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Priorita O3
Sociální rehabilitace
3.1.Sociální rehabilitace
Opatření 3.1.1.
Podpora sociální rehabilitace
Realizátoři
Služby Dobrého Pastýře, další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
ORP Hlučín, MPSV, MSK, MŠMT, dary
Finanční náklady
Dopady
Zlepšení situace osob potřebujících sociální rehabilitaci
Počet klientů využívajících službu
Indikátory
Počet provedených intervencí
Rizika
Nedostatek finančních prostředků
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování

Priorita O4
Preventivní programy na školách
4.1. Analýza stávajících preventivních programů
4.2. Realizace interaktivních preventivních programů
Zpracování analýzy stávajících preventivních programů pro zjištění
Opatření 4.1.1.
jejich úspěšnosti a dopadů na cílové skupiny
Oslovení poskytovatelů preventivních programů realizovaných
Opatření 4.2. 1.
interaktivní formou pro zvýšení dopadu (např. využití klientů
Renarkon, o.p.s.)
Realizátoři
Město Hlučín, Renarkon, o.p.s., další poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
Město Hlučín, MPSV, dary, MSK
Finanční náklady
Zlepšení prezentace dopadů rizikového chování mládeže
Dopady
Prevence kriminality mládeže
Počet uskutečněných přednášek
Indikátory
Počet účastníků akcí
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Ošetření rizik
Cílená propagace
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Priorita O5
Aktivity pro osoby bez přístřeší
5.1. Zajištění hygienické pomoci a výdeje šatstva
Opatření 5.1.1.
Zajištění hygienické pomoci a výdeje šatstva pro osoby bez přístřeší
Realizátoři
Charita Hlučín, město Hlučín, další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
Město Hlučín, MPSV, dary, MSK
Finanční náklady
Zlepšení situace osob bez přístřeší
Dopady
Snížení dopadů bezdomovectví
Indikátory
Počet klientů (2-4 pravidelní)
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Ošetření rizik
Cílená propagace

Průřezové aktivity
Priority
Priorita P1
Priorita P2
Priorita P3
Priorita P4
Priorita P5
Priorita P6
Priorita P7
Priorita P8
Priorita P9

Osobní asistence
Odlehčovací služba
Informovanost
Rozvoj dobrovolnictví
Bezbariérovost
Právní poradna
Mobilní hospicová péče
Potravinová pomoc
Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit
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Priorita P1
Osobní asistence
1.1.Osobní asistence
Opatření 1.1.1.
Stálá podpora a rozvoj osobní asistence
Realizátoři
Charita Hlučín a další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
Moravskoslezský kraj, MPSV, ORP Hlučín, platby klientů
Finanční náklady
Zajištění pomoci osobám v péči o vlastní osobu
Zlepšení situace osob se zdravotním či jiným postižením
Dopady
Zlepšení situace pečovatelů o osoby se zdravotním či jiným
postižením
Počet klientů služby
Indikátory
Počet klient/hodin
Rizika
Nezařazení do sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje
Ošetření rizik
Zakotvení v komunitním plánu sociálních služeb ORP Hlučín

Priorita P2
Odlehčovací služba
2.1. Podpora odlehčovací služby v Domově pod Vinnou Horou
2.2. Vznik terénní odlehčovací služby
2.3. Podpora realizace služby
Opatření 2.1.1.
Stálá podpora odlehčovací služby v Domově pod Vinnou Horou
Opatření 2.2.1.
Výběr poskytovatele služby
Realizace terénní odlehčovací služby pro zlepšení situace rodin
Opatření 2.3.1.
pečujících o občany v terminálním stádiu nemoci
Realizátoři
Vybraný poskytovatel (např. Mobilní hospic Ondrášek)
Nová, rozvojová, Stávající, nova, rozvojová
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
Moravskoslezský kraj, MPSV, platby klientů, ORP Hlučín
Finanční náklady
Dopady
Zlepšení situace pečovatelů o zdravotně postižené občany
Počet klientů služby
Indikátory
Počet klient/hodin
Rizika
Nezařazení do sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje
Ošetření rizik
Zakotvení v komunitním plánu sociálních služeb ORP Hlučín
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Priorita P3
Informovanost
3.1. Informace v místních zpravodajích
3.2. Využití regionální televize
3.3. Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit
3.4. Cílená propagace aktivit
Pravidelné informace o poskytovaných sociálních službách
a souvisejících aktivitách v Hlučínských novinách
Opatření 3.1.1.
Pravidelná rubrika v Hlučínských novinách
Prezentace příkladů dobré praxe
Opatření 3.2.1.
Zpracování spotů pro TV Hlučínsko k jednotlivým službám
Pravidelná aktualizace katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit
Opatření 3.3. 1.
Zveřejnění katalogu na internetových stránkách města Hlučín
a jednotlivých poskytovatelů a realizátorů aktivit
Zpracování propagačních materiálů (bannery, letáky apod.)
Distribuce propagačních materiálů na místa koncentrace cílových
skupin (kluby seniorů, zdravotní střediska, DDM ad.)
Opatření 3.4.1.
Realizace kulatých stolů
Realizace Dne zdraví
Realizace tematických besed
Využití spolupráce s ÚP ČR, kontaktní pracoviště Hlučín
Města a obce ORP Hlučín
Poskytovatelé služeb
Realizátoři
Realizátoři aktivit
Úřad práce
Nová, rozvojová, Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
Města a obce ORP Hlučín
Finanční náklady
Zlepšení orientace cílových skupin v jednotlivých službách a
Dopady
souvisejících aktivitách
Počet spotů
Počet vytištěných a distribuovaných letáků a dalších propagačních
materiálů
Počet článků v Hlučínských novinách
Indikátory
Počet tematických setkání a kulatých stolů
Počet osob, účastnících se tematických setkání a kulatých stolů
Aktualizovaný a prezentovaný katalog sociálních služeb a souvisejících
aktivit
Nedostatečné informace ze strany poskytovatelů a realizátorů aktivit
Rizika
Špatný odhad nástrojů pro oslovení konkrétních cílových skupin
Změna politického vedení města
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Ošetření rizik

Stálá komunikace s poskytovateli služeb a souvisejících aktivit
Zpracování komunikačního plánu a jeho naplňování
Stálá komunikace s jednotlivými politickými stranami (kluby)

Priorita P4
Dobrovolnictví
4.1. Osvěta dobrovolnictví
4.2. Zajištění dobrovolnictví
Opatření 4.1.1.
Informační a osvětové aktivity pro studenty o dobrovolnictví
Zjištění zájmu o dobrovolnictví
Oslovení škol
Opatření 4.2.1.
Zajištění školení dobrovolníků
Mezigenerační spolupráce
Města a obce ORP Hlučín
Realizátoři
Poskytovatelé služeb
Nová, rozvojová, Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
Město Hlučín, MPSV
Finanční náklady
Studenti informováni o dobrovolnictví
Dopady
Proškolení dobrovolníci
Realizovaná osvěta o dobrovolnictví
Počet studentů zapojených do dobrovolnictví
Počet školení
Indikátory
Počet organizací, zajišťujících dobrovolnictví
Počet organizací, využívajících dobrovolnictví
Nezájem cílové skupiny
Rizika
Nezájem organizací o dobrovolnictví
Ocenění dobrovolníků
Ošetření rizik
Ocenění dobrovolnických organizací
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Priorita P5
Bezbariérovost
5.1. Zajištění bezbariérovosti v objektech v majetku obcí v ORP
5.2. Zajištění bezbariérovosti na přístupových komunikacích v ORP
Zajištění bezbariérovosti v objektech, které jsou v majetku obcí v ORP
Opatření 5.1.1.
pro zajištění snadného přístupu občanů
Opatření 5.2.2.
Zajištění bezbariérovosti na přístupových komunikacích – chodníky
Realizátoři
Obce v ORP
Nová, rozvojová, Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
Obce v ORP
Finanční náklady
Zajištěné přístupy do objektů obcí pro osoby se sníženou mobilitou
Dopady
Zajištěné přístupy na komunikacích pro osoby se sníženou mobilitou
Indikátory
Zajištěná bezbariérovost
Rizika
Nedostatek finančních prostředků
Ošetření rizik
Postupné řešení bezbariérovosti

Priorita P6
Právní poradna
6.1. Právní poradna
Opatření 6.1.1.
Rozvoj a podpora Právní poradny
Realizátoři
Charita Hlučín a další možní poskytovatelé, ORP Hlučín
Nová, rozvojová, Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
ORP Hlučín, Moravskoslezský kraj, MVČR
Finanční náklady
Dopady
Právní poradenství občanům ORP za minimální náklady
Indikátory
Počet klientů (250 ročně)
Nedostatečná kapacita
Rizika
Nedostatečné finanční prostředky
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování
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Priorita P7
Mobilní hospicová péče
7.1.Mobilní hospicová péče
Opatření 7.1.1.
Podpora mobilní hospicové péče
Realizátoři
Mobilní hospic Ondrášek a další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
Zdravotní pojišťovny
Finanční náklady
Zlepšení situace rodin majících rodinného příslušníka v terminálním
Dopady
stádiu nemoci
Zlepšení situace občanů v terminálním stádiu nemoci
Indikátory
Počet klient/hodin
Financování
Rizika
Legislativa
Nedostatek odborného personálu
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování

Priorita P8
Potravinová pomoc
8.1. Potravinová pomoc
Opatření 8.1.1.
Podpora potravinové pomoci
Realizátoři
Potravinová pomoc, další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
Obchodní řetězce, MSK
Finanční náklady
Prevence kriminality (krádeže)
Dopady
Uspokojení základních potřeb
Celkové zlepšení situace osob ohrožených sociálním vyloučením
Indikátory
Počet lidí čerpajících pomoc
Nezájem cílové skupiny
Rizika
Zneužití pomoci
Ošetření rizik
Cílená propagace služby
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Priorita P9
Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit
9.1. Pravidelný monitoring plánu
9.2. Pravidelné setkávání realizátorů KP
9.3. Aktualizace plánu a zpracování akčního plánu
Realizovat pravidelný monitoring plánu jednou ročně
Opatření 9.1.1.
Zajištění informovanosti občanů o realizaci plánu viz Informovanost
Zajištění předání informací o plnění plánu členům PS a ŘS
Zajištění workshopů realizátorů aktivit a poskytovatelů služeb
Opatření 9.2.1.
k aktuálním tématům
Zajištění pravidelné aktualizace plánu a akčního plánu na základě
Opatření 9.3.1.
provedeného monitoringu a vyhodnocení aktivit
Realizátoři
ORP Hlučín, koordinátor KP
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
Město Hlučín, obce v ORP Hlučín
Finanční náklady
Dopady
Stále aktuální KP
4 monitoringy KP
2 zpracované akční plány
Indikátory
12 setkání PS
4 workshopy
Změny ve vedení jednotlivých obcí
Legislativní změny
Rizika
Nezájem členů PS
Změny poskytovatelů
Schválení plánu obcemi v ORP
Pravidelná setkávání zástupců ORP
Ošetření rizik
Informace na sněmu ORP
Motivace členů PS
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HNĚVOŠICE

Senioři a zdravotně znevýhodnění
Priority
Priorita S1 Podpora a rozvoj aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Priorita S2 Podpora pečovatelské služby

Priorita S1
Podpora a rozvoj aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
1.1.Podpora a rozvoj aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Podpora vzdělávacích aktivit pro seniory
Opatření 1.1.1.
Podpora aktivit seniorů a zdravotně znevýhodněných
Realizátoři
Obec Hněvošice
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Hněvošice
Finanční náklady 30 000,- Kč
Senioři jsou zajištěni dostatečnými informacemi jak o sociálních
Dopady
službách, tak o dalších oblastech, které se týkají jejich života
Senioři se aktivně podílí na akcích obce či je sami realizují
Počet přednášek
Indikátory
Počet akcí a aktivit
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta
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Priorita S2
Podpora pečovatelské služby
2.1.Podpora pečovatelské služby
Pečovatelská služba je velmi důležitá pro zachování potřebné péče
Opatření 2.1.1.
v domácím prostředí klientů.
Realizátoři
DomA, další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Hněvošice
Finanční náklady 50 000,- Kč
Senioři a zdravotně znevýhodnění jsou zajištění péčí ve svém
Dopady
domácím prostředí.
Indikátory
Počet občanů, využívajících pečovatelskou službu
Rizika
Nedostatečná informovanost občanů o službě
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta

Rodina, děti a mládež
Priority
Priorita R1 Podpora volnočasových aktivit
Priorita R2 Podpora prorodinných aktivit
Priorita R3 Podpora zázemí pro mládež

Priorita R1
Podpora volnočasových aktivit
1.1.Podpora volnočasových aktivit
Opatření 1.1.1.
Stálá podpora volnočasových aktivit v obci
Realizátoři
Obec Hněvošice, spolky
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Hněvošice
Finanční náklady 50 000,- Kč
Dopady
Občané jsou zajištěni volnočasovými aktivitami
Počet účastníků akcí
Indikátory
Počet akcí
Rizika
Nezájem občanů
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta
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Priorita R2
Podpora prorodinných aktivit
2.1.Podpora prorodinných aktivit
Realizace přednášek v obci
Opatření 2.1.1.
Realizace prorodinných aktivit
Realizátoři
Obec Hněvošice, spolky
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Hněvošice
Finanční náklady 20 000,- Kč
Dopady
Občané jsou zajištěni prorodinnými aktivitami
Počet účastníků akcí
Indikátory
Počet akcí
Rizika
Nezájem občanů
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta

Priorita R3
Podpora zázemí pro mládež
3.1. Podpora zázemí pro mládež
Opatření 3.1.1.
Stávající podpora zázemí pro mládež
Realizátoři
Obec Hněvošice, spolky
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Hněvošice
Finanční náklady 10 000,- Kč
Dopady
Občané jsou zajištěni prorodinnými aktivitami
Počet účastníků akcí
Indikátory
Počet akcí
Rizika
Nezájem občanů
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta

Průřezové aktivity
Priority
Priorita P1 Podpora komunitního plánování
Priorita P2 Podpora spolkové činnosti
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Priorita P1
Podpora komunitního plánování
1.1. Podpora komunitního plánování
Pravidelné schůzky ŘS, minimálně 2x ročně
Pravidelné schůzky triády, minimálně 1x ročně
Opatření 1.1.1.
Pravidelná aktualizace plánu, minimálně 1x ročně na základě
monitoringu
Realizátoři
Obec Hněvošice
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Hněvošice
Finanční náklady 10 000,- Kč
Dopady
Průběžně aktualizovaný plán
Aktualizované internetové stránky
Indikátory
Informace o sociálních službách v samostatném odkazu
Rizika
Neinformovanost občanů
Ošetření rizik
Osvěta, propagace

Priorita P2
Podpora spolkové činnosti
2.1. Podpora spolkové činnosti
Využívání dovedností, znalostí a kapacit jednotlivých organizací
pro realizaci společných akcí a aktivit
Opatření 2.1.1.
Realizací společných aktivit
Podpora aktivit spolků
Realizátoři
Obec Hněvošice, spolky
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
DSO, MVČR, MŠMT, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK
Finanční náklady 50 000,- Kč
Občané obce zajištěni aktivitami spolků
Dopady
Realizace společných aktivit
Počet akcí
Indikátory
Počet organizací, které se účastní aktivit
Počet účastníků akcí
Nezájem spolků
Rizika
Nezájem občanů
Ošetření rizik
Propagace, informovanost, financování
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CHUCHELNÁ

Senioři a zdravotně znevýhodnění
Priority
Priorita S1 Podpora a rozvoj aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Priorita S2 Podpora pečovatelské služby

Priorita S1
Podpora a rozvoj aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
1.1.

Podpora a rozvoj aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Podpora vzdělávacích aktivit pro seniory
Opatření 1.1.1.
Podpora aktivit seniorů
Realizátoři
Obec Chuchelná
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Chuchelná
Finanční náklady 30 000,- Kč
Senioři jsou zajištěni dostatečnými informacemi jak o sociálních
Dopady
službách, tak o dalších oblastech, které se týkají jejich života
Senioři se aktivně podílí na akcích obce či je sami realizují
Počet přednášek
Indikátory
Počet akcí a aktivit
Nezájem seniorů
Rizika
Nezájem občanů
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta
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Priorita S2
Podpora pečovatelské služby
2.1. Podpora pečovatelské služby
Pečovatelská služba je velmi důležitá pro zachování potřebné péče
Opatření 2.1.1.
v domácím prostředí klientů.
Realizátoři
DomA, další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Chuchelná
Finanční náklady 50 000,- Kč
Senioři a zdravotně znevýhodnění jsou zajištění péčí ve svém
Dopady
domácím prostředí.
Indikátory
Počet občanů, využívajících pečovatelskou službu
Rizika
Nedostatečná informovanost občanů o službě
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta

Rodina, děti a mládež
Priority
Priorita R1 Podpora aktivit pro snížení socio-patologických jevů

Priorita R1
Podpora aktivit pro snížení socio-patologických jevů
1.1.Podpora aktivit pro snížení socio-patologických jevů
Podpora volnočasových aktivit v obci
Opatření 1.1.1.
Podpora a rozvoj přednáškové činnosti
Realizátoři
Obec Chuchelná, spolky
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Chuchelná
Finanční náklady 50 000,- Kč
Občané jsou zajištěni volnočasovými aktivitami
Dopady
Mladí lidé mají dostatek aktivit pro využití volného času
Počet účastníků akcí
Indikátory
Počet akcí a přednášek
Rizika
Nezájem občanů
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta
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Průřezové aktivity
Priority
Priorita P1 Podpora komunitního plánování
Priorita P2 Podpora spolkové činnosti

Priorita P1
Podpora komunitního plánování
1.1.Podpora komunitního plánování
Pravidelné schůzky ŘS, minimálně 2x ročně
Pravidelné schůzky triády, minimálně 1x ročně
Opatření 1.1.1
Pravidelná aktualizace plánu, minimálně 1x ročně na základě
monitoringu
Realizátoři
Obec Chuchelná
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Chuchelná
Finanční náklady 10 000,- Kč
Dopady
Průběžně aktualizovaný plán
Aktualizované internetové stránky
Indikátory
Informace o sociálních službách v samostatném odkazu
Rizika
Neinformovanost občanů
Ošetření rizik
Osvěta, propagace
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Priorita P2
Podpora spolkové činnosti
2.1. Podpora spolkové čínnosti
Využívání dovedností, znalostí a kapacit jednotlivých organizací
pro realizaci společných akcí a aktivit
Opatření 2.1.1.
Realizací společných aktivit
Podpora aktivit spolků
Realizátoři
Obec Chuchelná, spolky
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
DSO, MVČR, MŠMT, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK
Finanční náklady 50 000,- Kč
Občané obce zajištěni aktivitami spolků
Dopady
Realizace společných aktivit
Počet akcí
Indikátory
Počet organizací, které se účastní aktivit
Počet účastníků akcí
Nezájem spolků
Rizika
Nezájem občanů
Ošetření rizik
Propagace, informovanost, financování

KOBEŘICE

Senioři a zdravotně znevýhodnění
Priority
Priorita S1
Priorita S2
Priorita S3
Priorita S4
Priorita S5
Priorita S6

Podpora pečovatelské služby
Podpora odborného sociálního poradenství
Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Podpora osobní asistence
Podpora startovacích bytů a bytů pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Zřízení denního stacionáře a denního centra
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Priorita S1
Podpora pečovatelské služby
1.1.Podpora pečovatelské služby
Pečovatelská služba je velmi důležitá pro zachování potřebné péče
Opatření 1.1.1.
v domácím prostředí klientů.
Realizátoři
DomA, další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Kobeřice, Moravskoslezský kraj
Finanční náklady
100 000,- Kč
Senioři a zdravotně znevýhodnění jsou zajištění péčí ve svém domácím
Dopady
prostředí.
Indikátory
Počet občanů, využívajících pečovatelskou službu
Rizika
Nedostatečná informovanost občanů o službě
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta

Priorita S2
Podpora odborného sociálního poradenství
2.1. Podpora odborného sociálního poradenství
Odborné sociální poradenství je nedílnou součástí poskytovaných
Opatření 2.1.1.
sociálních služeb, proto je jediným poskytovatelem organizace,
která je registrovanou sociální službou
Realizátoři
DomA, další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Kobeřice, Moravskoslezský kraj
Finanční náklady
50 000,- Kč
Senioři a zdravotně znevýhodnění jsou zajištění informaci
Dopady
o možnostech využívání sociálních služeb
Indikátory
Počet občanů, využívajících odborné sociální poradenství
Rizika
Nedostatečná informovanost občanů o službě
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta
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Priorita S3
Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
3.1. Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Pravidelná podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné není
Opatření 3.1.1.
službou podle zákona o sociálních službách, nicméně je nezbytnou
související aktivitou především v menších obcích
Realizátoři
Slezský svaz invalidů (Klub zralého stáří), Klub seniorů
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Kobeřice, dotace, dary
Finanční náklady
67 000,- Kč
Senioři a zdravotně znevýhodnění mají možnost aktivního trávení
Dopady
volného času
Počet účastníků akcí
Indikátory
Počet realizovaných akcí
Nedostatečná informovanost občanů
Rizika
Nezájem občanů
Stárnutí aktivních realizátorů - zastupitelnost
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta

Priorita S4
Podpora osobní asistence
4.1. Podpora osobní asistence
Opatření 4.1.1.
Pravidelná podpora osobní asistence
Realizátoři
Agentura DomA
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Kobeřice, Moravskoslezský kraj
Finanční náklady
60 000,- Kč
Dopady
Senioři a zdravotně znevýhodnění jsou zajištěni osobní asistencí
Indikátory
Počet klientů
Personální zajištění
Rizika
Kapacita služby
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování
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Priorita S5
Podpora startovacích bytů a bytů pro seniory a zdravotně znevýhodněné
5.1. Podpora startovacích bytů a bytů pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Podpora bydlení pro sociálně znevýhodněné a zdravotně
Opatření 5.1.1.
hendikapované
Realizátoři
Obec Kobeřice
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Kobeřice, dotace
Finanční náklady
236 000,- Kč
Dopady
Občané jsou zajištěni sociálním bydlením a bydlením pro seniory
Počet bytů
Indikátory
Počet osob v bytech
Rizika
Vzrůstající počet potřebných
Ošetření rizik
Vytipování dalších možných bytů do budoucna

Priorita S6
Zřízení denního stacionáře a denního centra
6.1. Zřízení denního stacionáře a denního centra
Opatření 6.1.1.
Zřízení denního stacionáře a denního centra pro seniory
Realizátoři
Agentura DomA, další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová,
Nová
stávající
Realizace
2020
Finanční zdroje
Moravskoslezský kraj, dotace, dary
Finanční náklady
500 000,- Kč
Občané (senioři a zdravotně znevýhodnění) mají možnost
v bezpečném prostředí trávit čas, kdy se o ně nemůže starat
Dopady
jejich rodina
Zlepšení situace pečujících
Zřízená služba
Indikátory
Realizovaná služba
Počet klientů
Nedostatek kvalifikovaného personálu
Rizika
Nedostatek finančních prostředků
Dostatečná propagace na vysokých školách, které vzdělávají sociální
Ošetření rizik
pracovníky
Vícezdrojové financování
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Rodina, děti a mládež
Priority
Priorita R1 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Priorita R2 Preventivní programy

Priorita R1
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
1.1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Opatření 1.1.1.
Stálá podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Realizátoři
Obec Kobeřice
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Kobeřice, dotace
Finanční náklady
482 000,- Kč
Dopady
Děti a mládež mají dostatek aktivit pro trávení volného času
Počet akcí
Indikátory
Počet účastníků akcí
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Ošetření rizik
Dostatečná propagace

Priorita R2
Preventivní programy
2.1. Preventivní programy
Prevence proti závislosti dětí a mládeže prostřednictvím nejen
podporou smysluplného trávení volného času, ale také preventivními
Opatření 2.1.1.
programy na školách. Přednášky na téma kyberšikany, závislosti na
sociálních sítích.
Realizátoři
Obec Kobeřice, škola
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Kobeřice, dotace
Finanční náklady
30 000,- Kč
Zlepšení informovanosti dětí a mládeže o problematice závislostí
Dopady
Prevence kyberšikany a závislosti na sociálních sítích
Počet přednášek
Indikátory
Počet žáků na přednáškách
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Ošetření rizik
Dostatečná propagace
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Průřezové aktivity
Priority
Priorita P1 Podpora činnosti spolků

Priorita P1
Podpora činnosti spolků
1.1 Podpora činnosti spolků
Opatření 1.1.1.
Pravidelná podpora spolků, jako nedílné součásti života v obci
Realizátoři
Obec Kobeřice, jednotlivé spolky
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Kobeřice, dotace
Finanční náklady
668 000,- Kč
Dopady
Občané se účastní aktivně spolkové činnosti
Počet spolků
Indikátory
Počet akcí
Počet účastníků akcí
Nezájem občanů o aktivity spolků
Rizika
Příliš mnoho aktivit spolků
Ošetření rizik
Dostatečná propagace

KRAVAŘE

Senioři a zdravotně znevýhodnění
Priority
Priorita S1
Priorita S2
Priorita S3
Priorita S4
Priorita S5
Priorita S6

Podpora Domova pro seniory
Podpora organizací, věnujících se zdravotně znevýhodněným a seniorům
Podpora pečovatelské služby
Podpora odborného sociálního poradenství
Vznik a podpora sociálně terapeutické dílny
Osobní asistence
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Priorita S1
Podpora Domova pro seniory
1.1.

Podpora Domova pro seniory

Opatření 1.1.1.
Opatření 1.1.2.
Realizátoři
Nová, rozvojová,
stávající
Realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady

Dopady

Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Zajištění kvalitního fungování domova pro seniory
Podpora aktivit v domově pro seniory
Domov pro seniory
Stávající
Kontinuálně
Město Kravaře, nadace, nadační fondy, platby klientů, KÚ MSK,
donátoři
1.1.1…..18,5 mil. Kč
1.1.2…..27 000,- Kč
Jsou dodržovány standardy sociální služby
Klienti domova pro seniory mají zajištěn důstojný život
Personální zajištění služby odpovídá změnám ve složení klientů
Zlepšení kulturních a společenských kontaktů uživatelů
Zlepšení sociálních vazeb
Počet klientů služby
Počet akcí realizovaných v Domově pro seniory
Zvýšení počtu klientů s vysokým stupněm demence.
Zvýšení počtu klientů se 3. a 4. stupněm závislosti a s tím související
zvýšení náročnosti práce a personálních kapacit
Domov se zvláštním režimem
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Priorita S2
Podpora organizací, věnujících se zdravotně znevýhodněným a seniorům
2.1. Podpora klubové činnosti seniorů
2.2. Podpora klubové činnosti zdravotně znevýhodněných
Opatření 2.1.1.
Realizace zájezdů pro seniory ze strany města
Podpora dalších aktivit pro podporu seniorů ze strany města (např.
Opatření 2.1.2.
Karmašové posezení apod.)
Opatření 2.1.3.
Podpora Společenství seniorů při Farnosti Kravaře
Opatření 2.1.4.
Podpora Klubu přátel Německa
Opatření 2.1.5.
Podpora Klubu seniorů v prostorách Domova pro seniory
Opatření 2.1.6.
Podpora klubu žen
Opatření 2.2.1.
Podpora Svazu postižených civilizačními chorobami
Město Kravaře
Svaz postižených civilizačními chorobami
Klub přátel Německa
Realizátoři
Společenství seniorů při Farnosti Kravaře
Klub seniorů
Klub žen
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
Kontinuálně
Město Kravaře, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, platby členů členské
Finanční zdroje
příspěvky
Svaz postižených civilizačními chorobami 35 000,- Kč
Klub přátel Německa 9 000,- Kč
Finanční náklady
Společenství seniorů při Farnosti Kravaře
Klub seniorů
Klub žen 5 000 Kč
Zajištění důstojného života seniorů
Udržení kontaktů seniorů se společenským životem
Využití potenciálu seniorů – předávání zkušeností
Prodloužení aktivního života seniorů
Dopady
Obohacení kultury života v obci
Omezení izolace
Zvýšení informovanosti
Zajištění aktivit pro zdravotně znevýhodněné
Počet aktivit realizovaných pro cílové skupiny
Různorodost aktivit
Indikátory
Počet seniorů, účastnících se jednotlivých aktivit
Počet zdravotně znevýhodněných, účastnících se jednotlivých aktivit
Počet dalších zapojených organizací
Nedostatek finančních prostředků
Rizika
Ukončení činnosti spolků, klubů
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování spolků, klubů
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Priorita S3
Podpora pečovatelské služby
3.1. Podpora pečovatelské služby
Opatření 3.1.1.
Podpora a rozvoj pečovatelské služby
Opatření 3.1.2.
Zajištění občanů kompenzačními pomůckami
Město Kravaře
Charita Hlučín
Realizátoři
Další možní poskytovatelé
Charita Opava
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
Kontinuálně
Finanční zdroje
Město Kravaře, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, platby klientů
Finanční náklady 300 000,- Kč, město Kravaře 0,- Kč
Zajištění důstojného života seniorů
Dopady
Podpora života seniorů v jejich přirozeném prostředí
Dostatek kompenzačních pomůcek pro občany, kteří je potřebují
Počet klientů využívajících pečovatelskou službu
Indikátory
Počet občanů, využívajících kompenzační pomůcky
Nedostatečná kapacita pro zajištění pečovatelské služby ze strany
poskytovatelů
Rizika
Nedostatečný prostor pro uskladnění dostatečného množství
kompenzačních pomůcek
Průběžné hodnocení potřeb občanů
Průběžná informovanost občanů o službě
Ošetření rizik
Vyhledání prostor pro uskladnění kompenzačních pomůcek
(polohovací postele)
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Priorita S4
Odborné sociální poradenství
4.1. Zajištění odborného sociálních poradenství
Opatření 4.1.1.
Realizátoři
Nová, rozvojová,
stávající
Realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady

Zajištění odborného sociálního poradenství pro občany
Město Kravaře, Charita Hlučín, domov pro seniory, Centrum pro
zdravotně postižené MSK, další možní poskytovatelé
Nová
2018
Město Kravaře, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK, platby od
klientů
200 000,- Kč ročně
Zajištění dostatečné informovanosti občanů v různých životních
situacích

Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Občané mají obavy z využívání služby, ztráta anonymity
Nezájem ze strany občanů o službu
Zajištění prostor, které umožňují anonymitu občanů
Dostatečná a cílená propagace služby
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Priorita S5
Sociálně terapeutická dílna
5.1. Podpora vzniku a rozvoje sociálně terapeutické dílny
Opatření 5.1.1.

Technické a organizační zajištění prostor

Opatření 5.1.2.

Realizace služby

Realizátoři
Nová, rozvojová,
stávající
Realizace
Finanční zdroje

Město Kravaře, Charita Hlučín
Nová

Finanční náklady

Dopady

Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

2018
Investice IROP přes MASKu Hlučínsko
Město Kravaře, MPSV, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK
5.1.1. Stavební investice včetně vybavení objektu 9 184 760,- Kč
5.1.2. Roční náklady na provoz 1 799 000,- 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 - 12
Vyhodnocení služby klienty
Nezískání finančních prostředků na výstavbu
Nezájem cílové skupiny
Vyhledávání dalších možných zdrojů
Dostatečná propagace služby
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Priorita S6
Osobní asistence
6.1. Zajištění a rozvoj osobní asistence
Finanční a materiální podpora služby
Opatření 6.1.1.
Realizátoři
Nová, rozvojová,
stávající
Realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Charita Hlučín, Centrum pro zdravotně postižené MSK
Stávající
Kontinuálně
Město Kravaře 80 tis. Kč/rok, MPSV 160 tis. Kč/rok, nadace 10 tis.
Kč/rok, nadační fondy 0, KÚ MSK 0, platby klientů 95 tis. Kč/rok
345 000,- Kč/rok
Služba realizována podle standardů sociální služby
Klienti využívají službu
Občané mohou delší dobu zůstávat ve svém přirozeném prostředí
Počet klientů služby 4/rok (1700 klientohodin/rok)
Legislativa (nový zákon o sociálních službách)
Nejsou definována

Rodina, děti, mládež
Priority
Priorita R1
Priorita R2
Priorita R3
Priorita R4

Prevence kriminality
Podpora prorodinných aktivit
Podpora terénní služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
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Priorita R1
Prevence kriminality
1.1. Podpora organizací, pracujících s dětmi a mládeží
1.2. Zajištění prostor pro sportování a aktivity dětí a mládeže
1.3. Podpora preventivních aktivit ve vztahu k drogové problematice a kriminalitě dětí
a mládeže
Opatření 1.1.1.
Podpora aktivit v Centru volného času
Opatření 1.1.2.
Podpora aktivit SDH
Opatření 1.1.3.
Podpora sportovních aktivit
Opatření 1.2.1.
Zřízení Otevřeného klubu
Opatření 1.2.2.
Zajištění sportovních aktivit pro mládež
Opatření 1.2.3.
Propojení venkovních a vnitřních prostor
Opatření 1.3.1.
Využití škol ve spolupráci s lektory
Opatření 1.3.2.
Aktivity v rámci Otevřeného klubu - přednášky
Realizace akcí pro informovanost o drogové problematice a dopadech
Opatření 1.3.3.
užívání psychotropních látek
Opatření 1.3.4.
Přednášky pro školní děti a mládež pro Kravaře
Centrum volného času, SDH, Sportovní kluby, další organizace,
Realizátoři
působící v dané oblasti OPEN HOUSE, Městský fotbalový klub Kravaře
Zámecký klub Kravaře
Nová, rozvojová, Nová, stávající
stávající
Realizace 1.1.
Kontinuálně
Realizace 1.2.
2018
Realizace 1.3.
Kontinuálně
Finanční zdroje
Město Kravaře, MPSV, MVČR, MŠMT, nadace, nadační fondy, KÚ MSK,
zápisné
Priorita 1.1. SDH 80 000,- Kč + CVČ + 100 000,- Kč
Finanční náklady Priorita 1.2. 100 000,- Kč
Priorita 1.3. 20 000,- Kč
Zlepšení zapojení mladých lidí do života ve městě
Funkční a využívaný Otevřený klub
Snížení počtu uživatelů psychotropních látek
Dopady
Kvalitně trávený volný čas mladých lidí
Prevence kriminality mladistvých
Příležitost přímé komunikace a navazování vztahů mezi mladými
Funkční Otevřený klub
Počet osob, navštěvujících Otevřený klub 100
Počet akcí, které se v klubu konají 1 akce/měsíčně
Indikátory
Počet mladých lidí, kteří jsou členy SDH cca 36
Počet mladých lidí, kteří jsou členy sportovních klubů 150 členů
Počet mladých lidí, kteří se účastní aktivit Centra volného
času 146 dětí MŠ, 500
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Rizika

Ošetření rizik

Počet mladých lidí, kteří se aktivně účastní aktivit Centra volného času
jako spolupořadatelé 10
Finance
Nezájem mladých lidí
Nedostatek personálu
Příliš velký zájem
Zajištění vícezdrojového financování
Dostatečná propagace

Priorita R2
Podpora prorodinných aktivit
2.1. Zajištění aktivit mateřského centra
2.2. Zajištění prostor pro sportování a aktivity dětí a mládeže
Opatření 2.1.1.
Materiální, technické a personální zajištění aktivity
Opatření 2.1.2.
Realizace jednotlivých aktivit v rámci MC
Realizace aktivit pro celou rodinu v rámci fotbalového klubu včetně
Opatření 2.2.1.
zajištění prostor
Centrum volného času, Zámecký klub, Sportovní klub, další organizace,
Realizátoři
pracující v dané oblasti
Nová, rozvojová, Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
Kontinuálně
Město Kravaře, MŠMT, MPSV, nadace, nadační fondy, KÚ MSK, EU,
Finanční zdroje
zápisné
Finanční náklady
Posílení rodinných vazeb
Dopady
Podpora komunikace a sdílení mezi rodiči
Posílení sociálních vazeb
Počet osob, využívajících MC cca 80 /160 s dětmi/
Indikátory
Počet setkání, která se v MC konají 34
Počet aktivit realizovaných sportovními kluby 20
Nezájem cílových skupin
Rizika
Nedostatek finančních prostředků
Příliš velký zájem cílových skupin
Dostatečná propagace
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování
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Priorita R3
Terénní služba
3.1.Zajištění terénní služby
Opatření 3.1.1.
Zajištění uživatelů psychotropních látek službou
Realizátoři
OPEN HOUSE, Město Kravaře, další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová, Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
Kontinuálně
Finanční zdroje
Město Kravaře, MSK – kapitola SR 313, RVKPP, KÚ MSK
Finanční náklady V tis. Kč: 50+70+20+30
Zlepšení podchycení drogově závislých ve městě
Prevence přenosných nemocí (žloutenka apod.)
Dopady
Snížení mladých závislých na psychotropních látkách
Eliminace sociálně-patologických jevů
Počet vyměněných setů pro drogově závislé
Indikátory
Počet intervencí/ kontaktů
Počet osob, využívajících službu
Zvýšení počtu uživatelů
Rizika
Nedostatečná personální kapacita pro zajištění služby
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování

Priorita R4
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4.1. Zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Opatření 4.1.1.
Realizace sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve městě
Zajištění asistenční, mediačních a terapeutických aktivit pro rodiny
Opatření 4.1.2.
s dětmi
Realizátoři
Město Kravaře, Eurotopia.CZ, o.p.s.
Nová, rozvojová, Nová
stávající
Realizace
2018
Finanční zdroje
Město Kravaře, MPSV,KÚ MSK
4.1.1. SAS 60 000,- ( na 7 rodin)ročně 4.1. 35 000,- Kč na 4 rodiny
Finanční náklady 4.1.2. AMT centrum Doplnit 4.2. 72 000 Kč ročně (4 800 Kč na
jednoho klienta)
Zlepšení situace rodin s dětmi, které mají sociální či výchovné
problémy s dětmi
Dopady
Snížení možných sociálně-patologických jevů v budoucnu
Posílení rodičovských kompetencí
Prevence odebrání dítěte z rodiny
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Indikátory

Rizika

Ošetření rizik

Počet klientů, využívajících službu AMT cca 15 klientů z Kravař
Počet provedených intervencí SAS cca 7 rodin – v rámci OPR, rodiny
v Kravařích cca 4
Ochota rodin spolupracovat
Kapacita služby
Finance
Dostupnost
Cílené informování rodin, které by mohly služby využít
Vícezdrojové financování

Průřezové aktivity
Priority
Priorita P1 Propagace a informovanost
Priorita P2 Podpora komunitního plánování
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Průřezová priorita P1
Propagace a informovanost
2.1. Propagace jednotlivých sociálních služeb a návazných aktivit na území města
2.2. Informovanost cílové skupiny o možnostech využívání sociálních služeb a
návazných aktivit
Využití současných dostupných médií pro propagaci sociálních služeb
Opatření 1.1.1.
a návazných aktivit (Besedník, internet, rozhlas, TV Hlučínsko apod.)
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.)
Opatření 1.2. 1.
Zpracování elektronického katalogu sociálních služeb a návazných
aktivit včetně informací o dalších službách v okolí města Kravaře
(Ostrava, Opava, okolní obce)
Realizátoři
Město Kravaře
Nová, rozvojová, Stávající s rozšířením
stávající
Realizace
Kontinuálně
Finanční zdroje
Město Kravaře
Finanční náklady 20 000,- Kč
Zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných službách a aktivitách
Dopady
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
Indikátory
Aktualizované informační tabule u obchodních středisek, lékárny
apod.
Zpracovaný internetový katalog sociálních služeb a návazných aktivit
Rizika
Nejsou definována
Ošetření rizik
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Průřezová priorita P2
Podpora komunitního plánování
2.3. Zpracování a průběžné vyhodnocování Akčního plánu
2.4. Průběžná aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb
2.5. Pravidelné schůzky pracovních skupin Komunitního plánování
Opatření 2.1.1.
Z pracování a průběžné vyhodnocování Akčního plánu jednou za rok
Průběžná aktualizace plánu jedenkrát za dva roky nebo dle situace a
Opatření 2.2.1.
nových informací či potřeb
Pravidelné setkávání pracovních skupin, minimálně 1x za dva měsíce
Opatření 2.3.1.
nebo dle potřeby
Realizátoři
Město Kravaře
Nová, rozvojová, Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
Kontinuálně
Finanční zdroje
Město Kravaře
Finanční náklady 70 000,- Kč
Zpracovaný Akční plán
Monitorovaný Akční plán
Dopady
Kontrola realizace priorit v rámci KPSS
Aktualizovaný KPSS
Počet setkání pracovních skupin
Počet osob, účastnících se pracovních skupin
Indikátory
Počet projektů, realizovaných v rámci KPSS
Zpracovaný Akční plán
Rizika
Nejsou definována
Ošetření rizik
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OLDŘIŠOV

Senioři a zdravotně znevýhodnění
Priority
Priorita S1
Priorita S2
Priorita S3
Priorita S4

Zřízení a podpora denního stacionáře pro seniory
Pečovatelská služba
Zajištění dopravy seniorů a zdravotně znevýhodněných
Volnočasové aktivity pro seniory a zdravotně znevýhodněné

Priorita S1
Zřízení a podpora denního stacionáře pro seniory
1.1. Zřízení a podpora denního stacionáře pro seniory
Opatření 1.1.1.
Zařazení do krajské sítě sociálních služeb
Opatření 1.1.2.
Výběr vhodného dotačního programu
Opatření 1.1.3.
Zpracování projektu, projektové dokumentace, výběr dodavatele
Opatření 1.1.4.
Úprava prostor
Opatření 1.1.5.
Výběr vhodného poskytovatele
Opatření 1.1.6.
Realizace služby
Realizátoři
Obec Oldřišov, vybraný poskytovatel
Nová, rozvojová,
Nová
stávající
1.1. 2019
Realizace
1.2. 2020
1.3.-1.6. 2020-2022
Finanční zdroje
Obec Oldřišov, dotace
Finanční náklady 1 000 000,- Kč
Bývalý obecní úřad slouží občanům
Dopady
Občané jsou zajištění denním stacionářem
Rekonstruovaná budova
Indikátory
Počet klientů
Nedostatek finančních prostředků
Rizika
Nezájem cílové skupiny – placená služba
Vícezdrojové financování
Ošetření rizik
Dostatečná osvěta a propagace
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Priorita S2
Pečovatelská služba
2.1. Pečovatelská služba
Pečovatelskou službu si zajišťují občané v obci individuálně, obec
Opatření 2.1.1.
přispívá poskytovatelům.
Realizátoři
Obec Oldřišov, Charita Opava, Charita Hlučín, Agentura DomA, OASA
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Oldřišov, dotace, jednotliví poskytovatelé
Finanční náklady 5 000,- Kč
Dopady
Občané zajištěni pečovatelskou službou
Indikátory
Počet uživatelů služby
Rizika
Nejsou definována
Ošetření rizik
Není definováno

Priorita S3
Zajištění dopravy seniorů a zdravotně znevýhodněných
3.1. Zajištění dopravy seniorů a zdravotně znevýhodněných
Opatření 3.1.1.
Zajištění dopravy občanů k lékaři
Realizátoři
Obec Oldřišov, obce v SOH
Nová, rozvojová,
Nová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Oldřišov
Finanční náklady 750 000,-Kč – pořízení vozidla, 20 tis/měs. - provoz
Dopady
Občané zajištěni bezbariérovou dopravou
Indikátory
Počet občanů, využívajících dopravu
Neochota obcí v SOH dohodnout sdílenou dopravu
Rizika
Nezájem občanů
Vyjednávání v dané oblasti na sněmu SOH
Ošetření rizik
Dostatečná propagace
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Priorita S4
Volnočasové aktivity pro seniory a zdravotně znevýhodněné
4.1. Volnočasové aktivity pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Zajištění výletů, zájezdů, klubových setkání, přednášek a seminářů
Opatření 4.1.1.
na různá témata vztahující se k dané cílové skupině, kulturní
a společenské akce realizované obcí či samotnými seniory
Realizátoři
Obec Oldřišov, kluby seniorů
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Oldřišov
Finanční náklady 30 000,- Kč/rok
Dopady
Občané mají možnost účastnit se volnočasových aktivit
Počet akcí
Indikátory
Počet účastníků akcí
Nezájem seniorů a zdravotně znevýhodněných účastnit se akcí
Rizika
či akce sami pořádat
Ošetření rizik
Motivace seniorů a zdravotně znevýhodněných

Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
Priorita R1 Volnočasové aktivity pro děti, mládež, a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priorita R2 Preventivní programy na školách
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Priorita R1
Volnočasové aktivity pro děti, mládež, a osoby ohrožené sociálním
vyloučením
1.1.

Volnočasové aktivity pro děti, mládež, a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Zajištění volnočasových aktivit a projektů pro eliminaci socio patologických jevů.
Opatření 1.1.1.
Pro skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením budou
realizovány projekty v rámci celého SOH.
Realizátoři
Obec Oldřišov, vzdělávací instituce, základní škola
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Oldřišov, dotace, rodiče dětí
Finanční náklady 10 000,- Kč ročně
Děti a mládež mají možnost využívat svůj volný čas aktivně
Dopady
Osoby ohrožené sociálním vyloučením získávají zpět pracovní návyky
Počet kroužků a aktivit
Počet dětí a mládeže, účastnících se aktivit
Indikátory
Počet projektů, realizovaných pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Počet účastníků vzdělávání
Rizika
Nezájem cílových skupin
Ošetření rizik
Dostatečná motivace cílových skupin
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Priorita R2
Preventivní programy na školách
2.1. Preventivní programy na školách
Preventivní programy se zaměřením na závislosti, kyberšikanu,
Opatření 2.1.1.
netolismus, a dopravní bezpečnost
Realizátoři
Obec Oldřišov, základní škola, realizátoři přednášek a programů
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Oldřišov
Finanční náklady
Zvýšení povědomí dětí a mládeže o jednotlivých závislostech
Dopady
Zvýšení povědomí dětí a mládeže o dopravní bezpečnosti
a kyberšikaně
Počet přednášek
Indikátory
Počet účastníků přednášek
Počet projektových dnů
Nezájem dětí a mládeže
Rizika
Nekvalitní přednášky
Dostatečná motivace
Ošetření rizik
Aktivní zapojení dětí a mládeže do aktivit
Dobrý výběr přednášejících na základě referencí

Průřezové aktivity
Priority
Priorita P1 Podpora spolkové činnosti

Priorita P1
Podpora spolkové činnosti
1.1. Podpora spolkové činnosti
Opatření 1.1.1.
Podpora spolků a neformálních sdružení.
Realizátoři
Obec Oldřišov, jednotlivé spolky a neformální sdružení
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Oldřišov
Finanční náklady 350 000,- Kč ročně
Dopady
Spolky mohou realizovat své aktivity pro občany
Počet akcí
Indikátory
Počet spolků
Rizika
Nejsou definována
Ošetření rizik
Nejsou definována
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ROHOV
Senioři a zdravotně znevýhodnění
Priority
Priorita S1 Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Priorita S2 Podpora pečovatelské služby

Priorita S1
Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
1.1. Podpora Klubu seniorů
1.2. Realizace aktivit obce ve vztahu k seniorům a zdravotně znevýhodněným
1.3. Podpora dalších organizací, věnujících se seniorům a zdravotně znevýhodněným
Opatření 1.1.1
Podpora Klubu seniorů
Realizace besed se seniory a zdravotně znevýhodněné v sociální
Opatření 1.2.1.
oblasti
Realizace osvětových akcí pro seniory v oblasti bezpečnosti (např. PČR,
Opatření 1.2.2.
ochrana spotřebitelů ad.)
Podpora dalších organizací, věnujících se seniorům a zdravotně
Opatření 1.3.1.
znevýhodněným
Obec Rohov
Realizátoři
Jednotlivé organizace a neformální sdružení
Nová, rozvojová, Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Rohov
1.1.
10 000,- Kč
Finanční náklady
1.2. ,1.3. 25 000,- Kč
Zvýšení aktivního života seniorů a zdravotně znevýhodněných v obci
Dopady
Zvýšení bezpečnosti seniorů a zdravotně znevýhodněných vůči vnějším
vlivům
Počet akcí
Počet účastníků akcí
Indikátory
Počet organizací a neformálních sdružení zapojených do aktivit
Počet realizovaných přednášek a besed
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Ošetření rizik
Kvalitní osvěta a propagace
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Priorita S2
Podpora pečovatelské služby
2.1. Navázání spolupráce s poskytovateli pečovatelské služby v regionu
2.2. Uzavření smlouvy s poskytovatelem pro zajištění pečovatelské služby v obci
2.3. Realizace pečovatelské služby u potřebných občanů
Opatření 2.1.1.
Navázání spolupráce s poskytovateli pečovatelské služby v regionu
Uzavření smlouvy s poskytovatelem pro zajištění pečovatelské služby
Opatření 2.2.1.
v obci
Opatření 2.3.1.
Realizace pečovatelské služby u potřebných občanů
Realizátoři
Obec Rohov, vybraný poskytovatel
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
Rok 2019
Finanční zdroje
Obec Rohov
Finanční náklady Dle uzavřené smlouvy
Občané obce jsou zajištěni pečovatelskou službou
Prodloužení aktivního života seniorů a zdravotně znevýhodněných
Dopady
v domácím prostředí
Zkvalitnění péče o seniory a zdravotně postižené
Počet občanů, kteří využívají pečovatelskou službu
Indikátory
Počet uzavřených smluv
Rizika
Nezájem cílové skupiny, nezájem poskytovatelů služby
Ošetření rizik
Kvalitní osvěta a propagace, pravidelná komunikace s poskytovateli

Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
Priorita R1 Vznik a podpora klubu pro mládež
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Priorita R1
Vznik a podpora klubu pro mládež
1.1. Analýza zájmu CS o aktivity
1.2. Analýza možných prostor
1.3. Zahájení realizace aktivity
1.4. Zahájení provozu
Provedení analýzy zájmu cílové skupiny o vznik klubu pro mládež,
Opatření 1.1.1.
přímá komunikace s CS děti a mládež o jejich potřebách
Opatření 1.2.1.
Analýza možných prostor
Opatření 1.3.1.
Úprava prostor, materiálně-technické zajištění
Opatření 1.4.1.
Zahájení provozu
Realizátoři
Obec Rohov, spolky a dobrovolné organizace
Nová, rozvojová, Nová
stávající
1.1. – 1.3. rok 2019
Realizace
1.4. rok 2020
Finanční zdroje
Obec Rohov, MVČR, MŠMT, Moravskoslezský kraj, nadace, nadační
fondy, EU
1.3. 100 000,- Kč jednorázově
Finanční náklady
1.4. 50 000,- Kč ročně
Vybraný prostor odpovídající potřebám cílové skupiny
Zjištěné potřeby cílové skupiny dětí a mládeže
Dopady
Vybudovaný prostor pro mládež
Realizované aktivity v klubu
Prevence sociálně-patologických jevů
Počet dětí a mládeže, účastnících se aktivit
Indikátory
Počet akcí realizovaných v klubu
Vybudovaný prostor pro mládež
Rizika
Nezájem cílové skupiny, nedostatek volných proctor v obci
Ošetření rizik
Cílená propagace a osvěta, aktivní vyhledávání volných prostor
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Průřezové aktivity
Priorit
Priorita P1 Propagace a informovanost
Priorita P2 Podpora spolkové činnosti

Priorita P1
Propagace a informovanost
1.1. Propagace jednotlivých sociálních služeb a návazných aktivit na území obce
1.2. Informovanost cílové skupiny o možnostech využívání sociálních služeb a návazných
aktivit
Využití současných dostupných médií pro propagaci sociálních služeb a
Opatření 1.1.1.
návazných aktivit (Rohovský zpravodaj, internet, rozhlas, apod.)
Využití současných dostupných médií pro propagaci sociálních
služeb a návazných aktivit, včetně míst, kde se schází občané
Opatření 1.2.1.
(např. využití nástěnek u nákupních středisek apod.)

Opatření 1.2.2.
Realizátoři
Nová, rozvojová,
stávající
Realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady

Indikátory

Rizika
Ošetření rizik

Zpracování elektronického katalogu sociálních služeb a návazných
aktivit včetně informací o dalších službách v okolí obce Rohov
(Ostrava, Opava, okolní obce)
Obec Rohov
Stávající
2019
Obec Rohov
20 000,- Kč
Zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných službách a aktivitách
Zlepšení propagace jednotlivých služeb a aktivit
Zvýšení využívání dalších služeb občany obce mimo obec Rohov
Počet článků v místním zpravodaji
Počet hlášení v rozhlase
Počet článků na internetu
Aktualizované informační tabule u obchodních středisek
Zpracovaný internetový katalog sociálních služeb a návazných aktivit
Nejsou definována
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Priorita P2
Podpora spolkové činnosti
2.1. Podpora spolkové činnosti
Podpora aktivit jednotlivých spolků a organizací, věnujících se dětem a
Opatření 2.1.1.
mládeži
Opatření 2.1.2.
Podpora spolupráce obce a spolků
Realizátoři
Obec Rohov, Roháček, z.s., další spolky a dobrovolné organizace
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
Rok 2019
Finanční zdroje
Obec Rohov, vlastní činnost, nadace, nadační fondy
Finanční náklady 40 000,- Kč ročně
Aktivní spolky v obci
Děti a mládež mají zajištěny aktivity ve volném čase
Dopady
Obec spolupracuje se spolky, jsou realizovány společné aktivity pro
občany, především pro děti a mládež
Počet dětí a mládeže, účastnících se aktivit
Indikátory
Počet akcí realizovaných ve spolupráci
Počet akcí spolků pro děti a mládež
Rizika
Nejsou definována
Ošetření rizik

SLUŽOVICE

Senioři a zdravotně znevýhodnění
Priority
Priorita S1 Internetový katalog přehledu poskytovatelů sociálních služeb
Priorita S2 Podpora osvěty a vzdělávání seniorů a zdravotně znevýhodněných
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Priorita S1
Internetový katalog přehledu poskytovatelů sociálních služeb
1.1.

Internetový katalog přehledu poskytovatelů sociálních služeb
Zpracování katalogu poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících
Opatření 1.1.1.
aktivit
Realizátoři
Obec Služovice, Institut komunitního rozvoje
Realizace
2019
Nová, rozvojová, Nová
stávající
Finanční zdroje
Obec Služovice
Finanční náklady
Senioři jsou zajištěni dostatečnými informacemi jak o sociálních
Dopady
službách, tak o dalších oblastech, které se týkají jejich života
Zpracovaný katalog
Indikátory
Katalog umístěn na internet
Rizika
Nejsou definována
Ošetření rizik

Priorita S2
Podpora osvěty a vzdělávání seniorů a zdravotně znevýhodněných
2.1. Podpora osvěty a vzdělávání seniorů a zdravotně znevýhodněných
Příprava a realizace vzdělávacích akcí pro cílovou skupinu
Opatření 2.1.1.
Příprava a realizace osvětových akcí pro cílovou skupinu
Realizátoři
Obec Služovice, Institut komunitního rozvoje
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Služovice
Finanční náklady
Realizace
2019
Finanční náklady 5 000,- Kč
Senioři jsou zajištěni dostatečnými informacemi jak o sociálních
Dopady
službách, tak o dalších oblastech, které se týkají jejich života
Zpracovaný katalog
Indikátory
Katalog umístěn na internet
Rizika
Nejsou definována
Ošetření rizik
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Rodina, děti, mládež
Priority
Priorita R1 Podpora a rozvoj aktivit zaměřených na snížení socio-patologických jevů
Priorita R2 Podpora prorodinné politiky

Priorita R1
Podpora a rozvoj aktivit zaměřených na snížení socio-patologických jevů
1.1.

Podpora a rozvoj aktivit zaměřených na snížení socio-patologických jevů
Realizace osvětových a vzdělávacích akcí pro cílovou skupinu
Opatření 1.1.1.
ve spolupráci se školami a spolky
Realizátoři
Obec Služovice, spolky, školy
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Služovice
Finanční náklady 10 000,- Kč
Dopady
Cílová skupina je informována o rizicích, která je mohou potkat
Počet přednášek
Indikátory
Počet účastníků přednášek a osvětových akcí
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Cílená propagace
Ošetření rizik
Interaktivní způsob přednášek
Priorita S

Priorita R2
Podpora prorodinné politiky
2.1. Podpora prorodinné politiky
Opatření 2.1.1.
Zřízení startovacích bytů Vrbka
Realizátoři
Obec Služovice
Nová, rozvojová, Nová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Služovice, dotace
Finanční náklady
Dopady
Občané mají možnost zůstat v obci
Zřízené startovací byty
Indikátory
Počet startovacích bytů
Počet občanů, bydlících ve startovacích bytech
Rizika
Nedostatek finančních prostředků
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování
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Průřezové aktivity
Priority
Priorita P1 Podpora komunitního plánování
Priorita P2 Podpora spolkové činnosti

Priorita P1
Podpora komunitního plánování
1.1.

Podpora komunitního plánování
Pravidelné schůzky ŘS, minimálně 2x ročně
Pravidelné schůzky triády, minimálně 1x ročně
Opatření 1.1.1.
Pravidelná aktualizace plánu, minimálně 1x ročně na základě
monitoringu
Realizátoři
Obec Služovice
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Služovice
Finanční náklady 10 000,- Kč
Dopady
Průběžně aktualizovaný plán
Aktualizované internetové stránky
Indikátory
Informace o sociálních službách v samostatném odkazu
Rizika
Neinformovanost občanů
Ošetření rizik
Osvěta, propagace
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Priorita P2
Podpora spolkové činnosti
2.1. Podpora spolkové činnosti
Využívání dovedností, znalostí a kapacit jednotlivých organizací pro
realizaci společných akcí a aktivit
Opatření 2.1.1.
Realizací společných aktivit
Podpora aktivit spolků
Realizátoři
Obec Služovice, spolky
Nová, rozvojová, Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
DSO, MVČR, MŠMT, Nadace, nadační fondy, KÚ MSK
Finanční náklady 50 000,- Kč
Občané obce zajištěni aktivitami spolků
Dopady
Realizace společných aktivit
Počet akcí
Indikátory
Počet organizací, které se účastní aktivit
Počet účastníků akcí
Nezájem spolků
Rizika
Nezájem občanů
Ošetření rizik
Propagace, informovanost, financování

STRAHOVICE

Senioři a zdravotně znevýhodnění
Priority
Priorita S1
Priorita S2
Priorita S3
Priorita S4

Podpora aktivního života seniorů a zdravotně znevýhodněných
Zřízení seniorského bydlení
Podpora pečovatelské služby
Podpora mobilní hospicové péče
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Priorita S1
Podpora aktivního života seniorů a zdravotně znevýhodněných
1.1.

Podpora aktivního života seniorů a zdravotně znevýhodněných
Realizace jednotlivých přednášek a kurzů pro seniory
Opatření 1.1.1.
a zdravotně znevýhodněné
Obec Strahovice, vzdělávací instituce, jednotlivé spolky
Realizátoři
(např. Horamea)
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Strahovice, dotace
Finanční náklady
200 000,- Kč ročně
Cílová skupina má dostatek informací pro bezpečné chování
Dopady
v silničním provozu, v ochraně svého majetku a zdraví, zdravého
životního stylu a informacemi o finanční gramotnosti.
Počet přednášek, osvětových akcí
Indikátory
Počet cílové skupiny, účastnících se akcí
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Ošetření rizik
Dostatečná osvěta a propagace

Priorita S2
Zřízení seniorského bydlení
2.1. Zřízení seniorského bydlení
Zpracování projektové dokumentace
Opatření 2.1.1.
Výběr vhodného zdroje financování
Realizace priority
Realizátoři
Obec Strahovice
Nová, rozvojová,
Nová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Strahovice, dotace
Finanční náklady
20 mil. Kč
Občané obce mají možnost žít v obci i v případě, že již nejsou
Dopady
schopni se starat o svou vlastní domácnost
Indikátory
Vybudované seniorské bydlení
Rizika
Nedostatek finančních zdrojů
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování
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Priorita S3
Podpora pečovatelské služby
3.1. Podpora pečovatelské služby
Opatření 3.1.1.
Podpora poskytovatelů, zajišťujících danou službu
Obec Strahovice, poskytovatelé (např. Charita Hlučín, Charita Opava,
Realizátoři
agentura DomA, Oáza ad.)
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Strahovice
Finanční náklady 20 000,- Kč ročně
Cílová skupina je zajištěna pečovatelskou službou tak, aby mohla dále
Dopady
žít ve svém přirozeném prostředí
Indikátory
Počet občanů, využívajících pečovatelskou službu
Rizika
Nejsou definována
Ošetření rizik

Priorita S4
Podpora mobilní hospicové péče
4.1. Podpora mobilní hospicové péče
Opatření 4.1.1.
Podpora poskytovatelů, zajišťujících danou službu
Obec Strahovice, poskytovatelé (např. Charita Ostrava, MH Ondrášek
Realizátoři
ad.)
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Strahovice
Finanční náklady 5 000,- Kč ročně
Dopady
Cílová skupina je zajištěna hospicovou péčí.
Indikátory
Počet občanů, využívajících pečovatelskou službu
Rizika
Nejsou definována
Ošetření rizik
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Rodina, děti, mládež
Priority
Priorita R1
Priorita R2
Priorita R3
Priorita R4

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
Prevence socio-patologických jevů
Preventivní programy v oblasti zdraví dětí a mládeže
Zřízení startovacích bytů

Priorita R1
Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
1.1. Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
Opatření 1.1.1.
Zřízení skatparku
Opatření 1.1.2.
Úprava a údržba dětských hřišť
Opatření 1.1.3.
Vybudování workoutového hřiště
Opatření 1.1.4.
Vybudování parkourového hřiště
Realizátoři
Obec Strahovice
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Strahovice, dotace
Finanční náklady 3 mil. Kč
Dopady
Mladí lidé mají možnost aktivního sportování a trávení volného času
Zřízený skatpark, funkční školní hřiště, vybudované workoutové
Indikátory
hřiště
Rizika
Nedostatek finančních prostředků
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování
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Priorita R2
Prevence socio-patologických jevů
2.1. Prevence socio-patologických jevů
Opatření 2.1.1
Realizace preventivních programů pro děti a mládež.
Realizátoři
Obec Strahovice
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Strahovice, dotace
Finanční náklady 60 000,- Kč ročně
Zlepšení informovanosti mládeže a díky tomu prevence socioDopady
patologických jevů
Počet přednášek
Indikátory
Počet účastníků přednášek
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Ošetření rizik
Dostatečná osvěta a propagace

Priorita R3
Preventivní programy v oblasti zdraví dětí a mládeže
3.1. Preventivní programy v oblasti zdraví dětí a mládeže
Opatření 3.1.1.
Realizace preventivních programů pro děti a mládež
Realizátoři
Obec Strahovice
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Strahovice, dotace
Finanční náklady 60 000,- Kč ročně
Zlepšení informovanosti mládeže a díky tomu zlepšení vnímání
Dopady
potřebnosti zdravého životního stylu u dětí a mládeže
Počet aktivit
Indikátory
Počet účastníků aktivit
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Ošetření rizik
Dostatečná osvěta a propagace
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Priorita R4
Zřízení startovacích bytů
4.1. Zřízení startovacích bytů
Opatření 4.1.1.
Vybudování max. 4 startovacích bytů pro mladé rodiny
Realizátoři
Obec Strahovice
Nová, rozvojová,
Nová
stávající
Realizace
2020
Finanční zdroje
Obec Strahovice, dotace
Finanční náklady 20 mil. Kč
Dopady
Mladé rodiny nemusí hledat bydlení v jiné obci
Indikátory
Zřízené startovací byty
Nezájem cílové skupiny
Rizika
Nedostatek finančních prostředků
Dostatečná osvěta a propagace
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování

Průřezové aktivity
Priority
Priorita P1 Podpora spolkové činnosti
Priorita P2 Komunitní centrum

Priorita P1
Podpora spolkové činnosti
1.1.Podpora spolkové činnosti
Opatření 1.1.1.
Podpora spolkové činnosti
Realizátoři
Obec Strahovice, jednotlivé spolky, např. Horamea
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Strahovice, dotace
Finanční náklady 500 000,- Kč ročně
Občané jsou zajištěni aktivitami ze strany spolků
Dopady
Občané se aktivně podílí na realizaci aktivit v obci
Počet akcí
Indikátory
Počet účastníků akcí
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Ošetření rizik
Propagace, osvěta
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Priorita P2
Komunitní centrum
2.1. Komunitní centrum
Vybudování komunitního centra včetně venkovních prostor
Opatření 2.1.1.
Zřízení hřiště pro všechny generace (workout, venkovní posilovací
prvky nejen pro seniory)
Realizátoři
Obec Strahovice
Nová, rozvojová,
Nová
stávající
Realizace
2020
Finanční zdroje
Obec Strahovice, dotace
Finanční náklady 30 mil. Kč
Občané se mohou scházet v komunitním centru a vyvíjet své aktivity
Dopady
Mezigenerační hřiště propojuje seniory s mladými lidmi
Vybudované komunitní centrum
Indikátory
Vybudované mezigenerační hřiště
Nezájem cílové skupiny
Rizika
Nedostatek finančních prostředků
Propagace, osvěta
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování

ŠTĚPÁNKOVICE
Senioři a zdravotně znevýhodnění
Priority
Priorita S1 Rozvoj a podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Priorita S2 Podpora pečovatelské služby
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Priorita S1
Rozvoj a podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
1.1. Podpora klubů seniorů
1.2. Realizace přednášek a osvětových akcí
Opatření 1.1.1.
Podpora klubů seniorů
Realizace přednášek a osvětových akcí (finanční gramotnost,
Opatření 1.2.1.
bezpečné chování v silničním provozu, bezpečnost cílové skupiny
v domácím prostředí, např. podpora tzv. Obálky života ad.
Realizátoři
Obec Štěpánkovice, kluby seniorů, vzdělávací instituce
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Štěpánkovice, dotace
Finanční náklady
Cílová skupina má dostatek informací pro bezpečné chování
Dopady
v silničním provozu, v ochraně svého majetku a zdraví a informacemi
o finanční gramotnosti.
Počet přednášek, osvětových akcí
Indikátory
Počet cílové skupiny, účastnících se akcí
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Ošetření rizik
Dostatečná osvěta a propagace

Priorita S2
Podpora pečovatelské služby
2.1.Podpora pečovatelské služby
Opatření 2.1.1.
Podpora poskytovatelů, zajišťujících danou službu
Obec Štěpánkovice, poskytovatelé (např. Charita Hlučín, Charita
Realizátoři
Opava, agentura DomA ad.)
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Štěpánkovice
Finanční náklady
Cílová skupina je zajištěna pečovatelskou službou tak, aby mohla dále
Dopady
žít ve svém přirozeném prostředí
Indikátory
Počet občanů, využívajících pečovatelskou službu
Rizika
Nejsou definována
Ošetření rizik
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Rodiny, děti, mládež
Priority
Priorita R1 Podpora aktivit pro nezaměstnané
Priorita R2 Prevence socio-patologických jevů dětí a mládeže

Priorita R1
Podpora aktivit pro nezaměstnané
1.1.Podpora aktivit pro nezaměstnané
Opatření 1.1.1.
Realizace aktivit pro nezaměstnané dle aktuální potřeby
Realizátoři
Obec Štěpánkovice, vzdělávací instituce
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Štěpánkovice, dotace, úřad práce
Finanční náklady
Dopady
Zlepšení zaměstnatelnosti cílové skupiny
Počet vzdělávacích akcí
Indikátory
Počet účastníků akcí
Počet zaměstnaných v obci
Nezájem cílové skupiny
Rizika
Legislativa
Ošetření rizik
Propagace, osvěta

Priorita R2
Prevence socio-patologických jevů dětí a mládeže
2.1. Prevence socio-patologických jevů dětí a mládeže
Realizace přednášek a osvětových kampaní se zaměřením na děti
Opatření 2.1.1.
a mládež v oblasti prevence socio-patologických jevů
Realizátoři
Obec Štěpánkovice, vzdělávací instituce
Nová, rozvojová,
Stávající, rozvojová
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Štěpánkovice, dotace, úřad práce
Finanční náklady 10 000,- Kč ročně
Dopady
Děti a mládež jsou zajištěni přednáškami a osvětovými akcemi
Počet vzdělávacích akcí
Indikátory
Počet účastníků akcí
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Ošetření rizik
Propagace, osvěta
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Průřezové aktivity
Priority
Priorita P1 Podpora spolkové činnosti

Priorita P1
Podpora spolkové činnosti
1.1. Podpora spolkové činnosti
Opatření 1.1.1.
Stálá podpora spolkové činnosti
Realizátoři
Obec Štěpánkovice, jednotlivé spolky
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Štěpánkovice
Finanční náklady
Občané jsou zajištěni aktivitami ze strany spolků
Dopady
Občané se aktivně podílí na realizaci aktivit v obci
Počet akcí
Indikátory
Počet účastníků akcí
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Ošetření rizik
Propagace, osvěta

VELKÉ HOŠTICE

Senioři a zdravotně znevýhodnění
Priority
Priorita S1 Podpora pečovatelské služby
Priorita S2 Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
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Priorita S1
Podpora pečovatelské služby
1.1.

Podpora pečovatelské služby
Stálá podpora pečovatelská služba je velmi důležitá pro zachování
Opatření 1.1.1.
potřebné péče v domácím prostředí klientů
Realizátoři
DomA, Charita Hlučín, Charita Opava, další možní poskytovatelé
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Velké Hoštice
Finanční náklady
Senioři a zdravotně znevýhodnění jsou zajištění péčí ve svém domácím
Dopady
prostředí.
Indikátory
Počet občanů, využívajících pečovatelskou službu
Rizika
Nedostatečná informovanost občanů o službě
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta

Priorita S2
Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
2.1. Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Pravidelná podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné není
Opatření 2.1.1.
službou podle zákona o sociálních službách, nicméně je nezbytnou
související aktivitou především v menších obcích
Realizátoři
Obec Velké Hoštice, Senior klub
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Velké Hoštice, dotace, dary
Finanční náklady
Senioři a zdravotně znevýhodnění mají možnost aktivního trávení
Dopady
volného času
Počet účastníků akcí
Indikátory
Počet realizovaných akcí
Nedostatečná informovanost občanů
Rizika
Nezájem občanů
Stárnutí aktivních realizátorů - zastupitelnost
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta
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Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priority
Priorita R1 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Priorita R1
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
1.2. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Opatřen 1.2.1.
Stálá podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Realizátoři
Obec Velké Hoštice
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Velké Hoštice, dotace
Finanční náklady
Dopady
Děti a mládež mají dostatek aktivit pro trávení volného času
Počet akcí
Indikátory
Počet účastníků akcí
Rizika
Nezájem cílové skupiny
Ošetření rizik
Dostatečná propagace

Průřezové aktivity
Priority
Priorita P1 Podpora činnosti spolků
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Priorita P1
Podpora činnosti spolků
1.1. Podpora činnosti spolků
Opatření 1.1.1.
Pravidelná podpora spolků, jako nedílné součásti života v obci
Realizátoři
Obec Velké Hoštice, jednotlivé spolky
Nová, rozvojová,
Stávající
stávající
Realizace
2019
Finanční zdroje
Obec Velké Hoštice, dotace
Finanční náklady
Dopady
Občané se účastní aktivně spolkové činnosti
Počet spolků
Indikátory
Počet akcí
Počet účastníků akcí
Nezájem občanů o aktivity spolků
Rizika
Příliš mnoho aktivit spolků
Ošetření rizik
Dostatečná propagace
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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 plán 1 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.

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
SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
EU – Evropská unie
SVČ – Středisko volného času
SDH – Sbor dobrovolných hasičů

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.
1
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