
  

Analýza sociálních služeb obce Strahovice 

 

  

Zpracováno v rámci projektu „Sociální služby SOH“ spolufinancovaného z 
prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.  



 

Úvod 
 
V rámci zpracovávání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v obci Strahovice bylo zapotřebí 
provést analýzu potřeb občanů v oblasti sociálních služeb.  
 
Pro tento proces byla zvolena dotazníková metoda, která byla realizována jak fyzicky, tedy předáním 
dotazníků cílovým skupinám, tak prostřednictvím internetu.  
 
Vyhodnocení dotazníků není rozděleno na osobní předání nebo internet, neboť otázky byly totožné.  

Dotazník je součástí přílohy č. 1. 

 

1.  Základní informace 
 
 
Analýza bude sloužit jako jeden z podkladů pro zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních 
služeb v obci Strahovice. 
 
 
Komunitní plán sociálních služeb /dále KP/: 

 je metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby 
odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů, 
 

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

 

Charakteristickými znaky KP je důraz kladený 

 Na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká 

 Na dialog a vyjednávání 

 Na dosažení výsledků, které jsou přijaty a podporovány většinou účastníků 
 

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

 Analytická část – zpracování situační analýzy oblasti rozvoje lidských zdrojů 

 Strategická část KP – její zpracování včetně expertů 

 Realizační část – realizace KP a jeho aktualizace 



2.  Informace potřebné pro zpracování analýzy 
 
 
Obec Strahovice dosahuje katastrální výměry 507 ha. Počet obyvatel v obci byl k 31. 12. 2012 celkem 

919. Z celkového počtu obyvatel jich bylo ve věkové skupině  0-14 let 151 osob,  

tj. 16,4 %. V produktivním věku 15-64 let bylo 641 osob, tj. 69,8 % a počet obyvatel ve věku  

nad 65 let tvoří 13,8 % - 127 osob. Průměrný věk obyvatel v obci činí 39 let. 

 
Skladba obyvatel je následující:  

 

Skladba obyvatel obce Strahovice 

Počet obyvatel k 
31. 12. 2012 

Počet obyvatel ve věku 

0-14 let 15-64 let 65 a více let 

Celkem 919 151 641 127 

Muži 461 78 326 57 

Ženy 458 73 315 70 

 

Z následujícího grafu je patrný dlouhodobý nárůst počtu obyvatel až do roku 2010, kdy nastala změna 

trendu, se stavy obyvatel začaly meziročně snižovat. Nejvyšší nárůst počtu obyvatel je zaznamenán 

v roce 2010. Naopak nejnižší počet populace je evidován v roce 2004. 
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V roce 2012 byl ve Strahovicích zaznamenán celkový přírůstek obyvatel o 3 osoby více než na počátku 

roku, vliv na tento přírůstek měl především kladný přirozený přírůstek obyvatel (přirozený přírůstek 

dosahuje hodnoty 6 obyvatel), ale také záporné saldo migrace (migrační saldo dosáhlo hodnoty 

 -3 osoby). 

 
 

 
 

 
 
 
V obci Strahovice eviduje kontaktní pracoviště Kravaře ke konci října 2013 celkem 56 uchazečů  

o zaměstnání. 

Po komunikaci se zástupkyní ÚP je však nemožné srovnávat období 2012 a 2013, neboť došlo  

k jinému metodickému postupu ze strany MPSV. Nedošlo tedy k reálnému poklesu počtu 

nezaměstnaných. 

 
Ke konci září bylo v registru kontaktního pracoviště Opava celkem 10 005 uchazečů o zaměstnání.  

V porovnání s loňským evidenčním stavem se situace zhoršila, došlo k nárůstu o 879 nezaměstnaných 

osob. V evidenci bylo 5 001 mužů, což je o 581 osob více než ve stejném období roku  

2012 a o 122 více než ke konci předcházejícího měsíce. Počet evidovaných žen v porovnání  

s předchozím měsícem vrostl o 147 osob.  

 

V prvním měsíci nového školního roku přibylo celkem 1 365 nových uchazečů o zaměstnání.  

Na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se noví uchazeči podíleli 13,6 %, v září loňského roku činil 

jejich podíl 13,5 %. V průběhu září byla ukončena evidence 1 096 uchazečům o zaměstnání. Z tohoto 

počtu nastoupilo do nového zaměstnání nebo začalo samostatně podnikat celkem 697 uchazečů.  

 

Podíl nezaměstnaných osob, který se počítá z 9 708 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku  

15 -64 let, vzrostl o 0,3 procentního bodu a na konci září tak dosáhl 8,0 %.  
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Ke konci srpna bylo v registru kontaktního pracoviště Opava celkem 863 absolventů škol  

a mladistvých. Tato skupina uchazečů o zaměstnání tvoří 8,6 % z celkového počtu nezaměstnaných 

osob. Zároveň bylo v evidenci 1 066 osob se zdravotním postižením, tedy 10,7 %.  

 

Po mírném navýšení opět počet volných pracovních míst v opavském okrese poklesl,  

a to o 37 na celkových 408. O jedno volné pracovní místo se mohlo koncem září 2013 v okrese Opava 

teoreticky ucházet 24,5 osob.  

 

 

 
 
 
Přímo v Kravařích evidoval Úřad práce v Opavě k 30. 9. 2013 celkem 1 170 uchazečů o zaměstnání, 
míra nezaměstnanosti dosahuje 7,6 %. 
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3.  Seznam poskytovatelů sociálních služeb a návazných aktivit ve Strahovicích 
 

SDH Strahovice – sbor dobrovolných hasičů 

Sportovní klub Meteor  

Rojáček  

Schola 

Pobočka Centra sociálních služeb Samaritán Armády spásy Opava – Farma Strahovice 

Charita Opava 

4. Výsledky analýzy potřeb v oblasti sociálních služeb obce Strahovice 
 

V rámci přípravy Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen KPSS) v obci Strahovice, 

která je součástí projektu Sociální služby SOH, podpořeného OPLZZ, byla provedena analýza potřeb 

občanů obce v oblasti sociálních služeb.  

Analýza byla řešena třemi metodami a to dotazníkové šetření, přímé oslovení a internetový dotazník.  

 
Metoda oslovení respondentů 

Dotazníky, které byly k dispozici na obecním úřadě, vyplnilo 17 občanů. Přímým oslovením (anketou) 

bylo získáno 40 odpovědí, možnost vyplnění internetového dotazníku využilo 7 respondentů. 

Celkem tedy bylo získáno 64 odpovědí, což činí 7 % obyvatel obce. Menší návratnost dotazníků,  

než je obvyklé, je způsobena mimo jiné také malou potřebou po sociálních službách v obci.  

Dotazník je součástí tohoto dokumentu a je jeho přílohou.  

 

Dotazníkové šetření Počet Podíl z celku 

v % 

Přímé oslovení (anketa) 40 62,5 

Obecní úřad Strahovice 17 26,6 

Internet 7 10,9 

Celkem 64 100 

 

 



 

 

Zastoupení dle pohlaví 

Z celkového počtu 64 respondentů bylo zastoupeno 62,5 % žena a 37,5 % mužů. Vyšší procentuální 

zastoupení žen je často se objevujícím jevem při plánování sociálních služeb zapříčiněným zájmem 

této skupiny obyvatel jak na poskytování tak i na samotných sociálních služeb.  

 

Pohlaví  Počet  Podíl v % 

Muži 24 37,5 

Ženy 40 62,5 

Celkem 64 100 

 

 

 

 

Zastoupení dle věkových skupin  
 
Zastoupení respondentů v jednotlivých věkových skupinách bylo poměrně rovnoměrné, což je 

výhodou vzhledem k rozdílným potřebám a vizím jednotlivých věkových skupin. Nejnižší zapojení bylo 

patrné u věkové skupiny 15 – 19 let, což je ovšem svými 18,8 % vůči celku stále vysoké číslo. 
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Věk Počet Podíl z celku 

v % 

15-19 12 18,8 

20-39 16 25,0 

40-59 18 28,1 

60 a více 18 28,1 

Celkem 64 100 

 

 

 

 

Bydliště 

Pro výpovědní hodnotu dat bylo také nezbytné zjistit bydliště jednotlivých respondentů, což v tomto 
případě zajistila 100 % účast obyvatel obce Strahovice. 

 

Bydliště Počet Podíl z celku 

v % 

Strahovice 64 100 

Jinde 0 0,0 

Celkem 64 100 

 

 

Kdo ve vaší domácnosti využívá nějakou sociální službu 

Zjištění míry využívání sociálních služeb je důležité pro zmapování aktuální situace a možnosti dalšího 
vývoje. Z odpovědí vyplynulo, že necelých 18 % využívá sociální službu jak osobně tak pro své děti, 
rodiče či jiná osoba využívala sociální službu ve třech případech a v 1 případě využívá sociální službu 
prarodič. Celkem 36 odpovědí, tj. 54 % z celku, bylo bez odpovědi. 
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Kdo ve Vaší domácnosti 

využívá nějakou sociální 

službu 

Počet Podíl z celku 

v % 

Podíl z 

odpovědí v % 

Já osobně 12 17,9 38,7 

Děti 12 17,9 38,7 

Rodiče 3 4,5 9,7 

Prarodiče 1 1,5 3,2 

Někdo jiný 3 4,5 9,7 

Bez odpovědi 36 54 
 

Počet odpovědí 31 
  

Celkem 67 100 100 

  

 

 

 

 

V současnosti využívané sociální služby 

Pro větší jednoznačnost možností odpovědí pro respondenty byly ze sociálních služeb a návazných 
aktivit vybrány témata, uvedená níže v tabulce.  
 
Nejvíce využívané služby jsou v současnosti v oblasti aktivit pro děti a mládež (27,5 %), jiných služeb 
zahrnující Sbor dobrovolných hasičů Strahovice a dovoz obědů (13 %) a služeb pro seniory (8,7 %). 
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V současnosti využívané sociální 

služby 

Počet Podíl z 

odpovědí v % 

Služby pro seniory 6 8,7 

Služby pro zdravotně postižené 

občany 
1 1,4 

Poradenství 3 4,3 

Služby pro občany v nouzi 0 0,0 

Služby a aktivity pro  

nezaměstnané 
1 1,4 

Aktivity pro děti a mládež 19 27,5 

Jiná  9 13 

Žádné 30 43,5 

Počet odpovědí 69 
 

Bez odpovědi 5 
 

Celkem 74 100 

 

 

 

Na otázku jiné odpověděli někteří respondenti takto: 

 SDH Strahovice – 2x 

 Dovoz obědů – 5x 

 SPC CM Opava 

 Mateřské centrum Neškola 
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Kde tyto služby využíváte 
 
Lokalita, ve které danou sociální službu obyvatelé využívají, je důležitým aspektem pro zjištění 
dostupnosti sociálních služeb přímo v obci Strahovice. 
Z uvedeného vyplývá, že 67,6 % obyvatel využívá služby a návazné aktivity přímo v obci, ve které žijí.  
 

 

Kde služby využíváte Počet Podíl z celku 

v % 

Podíl z 

odpovědí v % 

Strahovice 23 33,8 67,6 

Jinde 11 16,2 32,4 

Bez odpovědi 34 50,0 
 

Počet odpovědí 34 
  

Celkem 68 100 100 

 

 

 

Jak jste s Vámi uvedenými službami či aktivitami spokojeni 
 

Spokojenost obyvatel využívající služby a aktivity je převážně vysoce hodnocena. V 77,8 % procentech 

odpovědí jsou lidé se službami velmi spokojeni. 14, 8 % odpovědí uvádí možnost dalšího zlepšení 

služby a 7,4 % odpovědí není se službou spokojeno. 

 

Spokojenost se službami Počet Podíl z celku 

v % 

Podíl z 

odpovědí v % 

Velmi spokojen 21 32,81 77,8 

Mohlo by se zlepšit 4 6,25 14,8 

Nespokojen 2 3,13 7,4 

Bez odpovědi 37 57,81 
 

Počet odpovědí 27 
  

Celkem 64 100 100 

 



 

 
 
 
 
 
Chybějící sociální služby 
 
V další otázce byla zjišťována absence poskytovaných sociálních služeb v obci Strahovice. Největší 

zájem byl zaznamenán u domova pro seniory, osobní asistence, denního stacionáře, zdravotní  

a ošetřovatelské služby a jiných služeb. Jako jinou služby či aktivitu, která dle respondentů v obci 

chybí, byl uveden klub pro děti a mládež, klub seniorů a s tím spojená zájmová činnost pro skupinu 

seniorů.  

 

 
 

Chybějící sociální služby nebo 

zařízení v obci Strahovice 

Počet Podíl z 

odpovědí v % 

Centrum denních služeb 0 0,0 

Osobní asistence 33 18,2 

Domov pro seniory 39 21,5 

Azylový dům 1 0,6 

Denní stacionáře 21 11,6 

Domovy se zvláštním určením 4 2,2 

Chráněné bydlení 0 0,0 

Noclehárny 1 0,6 

Sociálně terapeutické dílny 5 2,8 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 3 1,7 

Pracoviště rané péče 2 1,1 

Kontaktní centrum pro uživatele 

návykových látek 
0 0,0 

Dům na půl cesty 1 0,6 

Poradny 16 8,8 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež 
15 8,3 

Zdravotní a ošetřovatelská péče 20 11,0 
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Jiné 20 11,0 

Bez odpovědi 3 
 

Počet odpovědí 181 
 

Celkem 184 100 

 

 
 

Jaké další zařízení, popř. služby byste v obci přivítali 

Na základě komunikace se zástupci obce Strahovice byla předchozí otázka rozšířena o zájem o další 
zařízení či aktivity pro obyvatele s následným zaměřením na cílové skupiny děti a mládež a senioři. 

Dle výsledků by obyvatelé uvítali existenci cukrárny či kavárny a klubovny pro seniory v obci  

a navýšení počtu dopravních spojů. 

 

Jaké další zařízení nebo služby 

byste v obci přivítali (služba pro 

všechny občany) 

Počet Podíl z celku 

v % 

Podíl z 

odpovědí v 

% 

Cukrárna, kavárna 3 4,7 23,1 

Poradenství 1 1,6 7,7 

Policie ČR ve Strahovicích 1 1,6 7,7 

Větší počet spojů 2 3,1 15,4 

Klubovna pro seniory 2 3,1 15,4 

Kontejnery na odpad 2x ročně 1 1,6 7,7 

Turistický okruh 1 1,6 7,7 

Mateřské centrum 1 1,6 7,7 
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Domov pro seniory 1 1,6 7,7 

Bez odpovědi 51 79,7 
 

Počet odpovědí 13 
  

Celkem 64 100 100 

 

Mezi zařízeními pro děti a mládež dominoval zájem o klubovnu doprovázený zájmem o kroužky  

pro děti s pohybovanou tématikou, U-rampu, skateboardové hřiště, volnočasové aktivity a hasičskou 

zbrojnici. 

Jaké další zařízení, popř. služby 

pro děti a mládež byste v obci 

přivítali 

Počet Podíl z celku 

v % 

Podíl z 

odpovědí v 

% 

Klubovna 5 7,8 23,8 

Klubovna pro mladé 4 6,3 19,0 

Hasičská zbrojnice 2 3,1 9,5 

Kroužky pro děti zaměřené na 

pohyb 
2 3,1 9,5 

U-Rampa 2 3,1 9,5 

Hřiště pro skateboard 2 3,1 9,5 

Volnočasové aktivity 2 3,1 9,5 

Koupaliště 1 1,6 4,8 

Cvičení (jóga, kurzy - aranžování 

květin) 
1 1,6 4,8 

Bez odpovědi 43 67,2 
 

Počet odpovědí 21 
  

Celkem 64 100 100 

 

Nejvyšší zájem mezi zařízeními pro seniory byl jednoznačně zaznamenán u Klubu pro seniory, celých  

80 % odpovědí. 

Jaké další zařízení, popř. služby 

pro seniory byste v obci 

přivítali 

Počet Podíl z celku 

v % 

Podíl z 

odpovědí v 

% 

Klub pro seniory 20 31,3 80,0 

Dům s pečovatelskou službou 1 1,6 4,0 

Klubovna  1 1,6 4,0 

Asistenční služby 1 1,6 4,0 

Zdravotní péče pro lidi ze 

Strahovic 
1 1,6 4,0 

Denní stacionář pro seniory 1 1,6 4,0 

Bez odpovědi 39 60,9 
 

Počet odpovědí 25 
  

Celkem 64 100 100 

 



Pozornost cílovým skupinám 

Na jakou cílovou skupinu má být pozornost zaměřena byla při zpracovávání SPRSS podstatná pro 
zjištění nastavení respondentů vůči jiným cílovým skupinám 

Dle odpovědí má být největší pozornost věnována seniorům a osobám se zdravotním postižením. 

 

Preferované skupiny podle naléhavosti (1 = nejnaléhavější) 

 Pozornost 

seniorům 

Pozornost 

lidem v 

sociální 

krizi 

Pozornost 

rodinám s 

dětmi 

Pozornost 

zdravotně 

postiženým 

osobám 

Pozornost 

jiné 

skupině 

Bez 

odpovědi 

 Počet Počet Počet Počet Počet Počet 

1 28 3 21 18 0 3 

2 12 6 17 16 0 0 

3 15 5 17 15 0 0 

4 5 35 0 5 0 0 

 

 

 

Kde získáváte informace o sociálních službách 

Zjištění nejvíce využívaných informačních zdrojů bylo podstatné pro zajištění dostatečné a především 
dostupné informovanosti o sociálních službách. 

Nejvíce informací získávají dle odpovědí obyvatelé prostřednictvím internetu, svých známých a také 
díky Obecnímu úřadu. 

 

 

 

28 

3 21 

18 

Pozornost cílovým skupinám 

Pozornost seniorům 

Pozornost lidem v 
sociální krizi 

Pozornost rodinám s 
dětmi 

Pozornost zdravotně 
postiženým osobám 



Kde získáváte informace o 

sociálních službách  

Počet Podíl z 

odpovědí v % 

Obecní úřad 36 25,9 

Úřad práce 4 2,9 

Poskytovatelé služeb 15 10,8 

Známí 33 23,7 

Zpravodaj 3 2,2 

Internet 44 31,7 

Jinde 4 2,9 

Bez odpovědi 6 
 

Počet odpovědí 139 
 

Celkem 145 100 

 

 

 

 

Informovanost o procesu Komunitního plánování sociálních služeb v obci Strahovice 

Z celkem 62 odpovědí bylo zjištěno, že informovanost o procesu KPSS je pokryta z 67,7 %. 

 

Jste o Komunitním plánování 

sociálních služeb informováni 

Počet Podíl z 

odpovědí v % 

Ano 42 67,7 

Ne  20 32,3 

Bez odpovědi 2 
 

Počet odpovědí 62 
 

Celkem 64 100 
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24% 
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3% 

Kde získáváte informace o sociálních službách  

Obecní úřad 

Úřad práce 

Poskytovatelé služeb 

Známí 

Zpravodaj 

Internet 

Jinde 



 

 

 

 

Závěr 

I když nejsou přímo v obci Strahovice žádné sociální služby zřízeny, jsou témata, která v rámci 
zpracování SPRSS budou komunikována v pracovních skupinách a nastavovány priority a opatření  
pro realizaci.  
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