
Analýza sociálních služeb obce Rohov 

 

 

Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z  prostředků 
EU a českého státního rozpočtu.  
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Úvod 

 

V rámci zpracovávání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v obci Rohov 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 a přímým oslovením 
respondentů, tedy anketou. 
 
 

1.  Základní informace 

 

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

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

 
• je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v 

oblasti sociálních služeb. 
 
Charakteristickými znaky KP je důraz kladený 

• Na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká 
• Na dialog a vyjednávání 
• Na dosažení výsledků, které jsou přijaty a podporovány většinou účastníků 

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

• Analytická část – zpracování situační analýzy oblasti rozvoje lidských zdrojů 
• Strategická část KP – její zpracování včetně expertů 
• Realizační část – realizace KP a jeho aktualizace 
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2.  Informace potřebné pro zpracování analýzy 
 

Obec Rohov dosahuje katastrální výměry 664 ha. Počet obyvatel v obci byl k 31. 12. 2012 celkem 
619 obyvatel. Z celkového počtu obyvatel jich bylo ve věkové skupině  0-14 let 101 osob, tj. 16,3 %. 
V produktivním věku 15-64 let bylo 443 osob, tj. 71,6 % a počet obyvatel ve věku nad 65  
let tvoří 12,1 % - 75 osob. Průměrný věk obyvatel obce činí 38,8 let. 

 
Skladba obyvatel je následující:  

Skladba obyvatel obce Rohov 

Počet obyvatel k 
 31. 12. 2012 

Počet obyvatel ve věku 

0-14 let 15-64 let 65 a více let 

Celkem 619 101 443 75 

Muži 301 53 219 29 

Ženy 318 48 224 46 

 
 
Z následujícího grafu je patrný dlouhodobý nárůst počtu obyvatel až do roku 2008, kdy nastala změna 

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

v roce 2008.  
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Celkový počet obyvatel obce Rohov k 31. 12. 2012 zůstal na úrovni předchozího roku a činí celkem 

619 obyvatel. Ve sledovaném období přišlo na svět 9 dětí, což je o 3 děti méně než v předešlém roce. 

Ve stejném období zemřelo 9 lidí. Přirozený přírůstek dosahuje hodnoty nula. Také počet 

přistěhovalých a vystěhovalých je vyrovnaný. Migrační saldo dosahuje nulových hodnot. 

 

 

 

V obci Rohov eviduje kontaktní pracoviště Kravaře ke konci října celkem 39 uchazečů o zaměstnání. 

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.  
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3.  Seznam poskytovatelů sociálních služeb a návazných aktivit v Rohově 
 

Klub seniorů 

Roháček o. s. – občanské sdružení mladých 

SDH Rohov – sbor dobrovolných hasičů 

V příloze č. 2 jsou uvedeny přehledné tabulky jednotlivých realizátorů aktivit, včetně dalších 

dostupných služeb v okolí.  

 

4. Výsledky analýzy potřeb v oblasti sociálních služeb obce Rohov 
 

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

Dotazník byl distribuován do všech domácností v obci v počtu 200 ks prostřednictvím Rohovského 

zpravodaje.  

Dotazníky, které byly k dispozici na obecním úřadě, vyplnilo 11 občanů. Přímým oslovením (anketou) 

bylo získáno 30 odpovědí, možnost vyplnění internetového dotazníku nevyužil žádný z respondentů. 

Celkem tedy bylo získáno 41 odpovědí, což činí 6,6% obyvatel obce. Menší návratnost dotazníků, než 

je obvyklé, je způsobena mimo jiné také malé potřebě po sociálních službách v obci.  

 

Dotazníkové šetření Počet Podíl  
z celku v % 

Přímé oslovení široké veřejnosti 30 73,2 

Obecní úřad Rohov  11 26,8 

Prostřednictvím internetu 0 0 

Celkem 41 100,0 
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Zastoupení dle pohlaví 

Pro potřeby zpracování SPRSS bylo nezbytné zajistit pokud možno rovnoměrné oslovení cílových 
skupin, což u běžného dotazníkového šetření není možné, ale přímým oslovením toho dosáhnout lze. 
Jak vyplývá z níže uvedené tabulky a grafu, tento předpoklad byl naplněn. Na rozdíl od jiných měst  
a obcí odpovídalo více mužů, než žen.  

 

Pohlaví  Počet  Podíl v % 

Muži 23 56,1 

Ženy 18 43,9 

Celkem 41 100 
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Zastoupení dle věkových skupin  
 
Každá věková skupina obyvatel má jiné potřeby a představy o tom, co by se pro mělo zajistit, 
jak by město či obec mělo fungovat pro zajištění důstojného a kvalitního života. Je proto 
rovněž nutné, aby byl zachován i poměr ve věkovém složení. Jedinou cílovou skupinou, která 
nebyla do dotazníkového šetření vtažena, jsou mladí lidé od 15-19 let, což je ale pochopitelné, 
neboť dojíždí za vzděláním mimo obec.  

   

Věkové skupiny Počet Podíl z celku 
v % 

15-19 0 0,0 

20-39 11 28,2 

40-59 14 35,9 

60 a více 14 35,9 

Celkem 39 100,0 

 

 

 

 

Bydliště 

Pro zjištění, zda respondenti jsou relevantními pro odpovědi, je nutné se zeptat na jejich 
bydliště. Pouze dva oslovení respondenti byli občany jiné obce.  

 

Bydliště Počet Podíl z celku 
v % 

Rohov 39 95 

Jinde 2 4,9 

Celkem 41 100 
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Kdo ve vaší domácnosti využívá nějakou sociální službu 

Zjištění využívání sociálních služeb je důležité pro stanovení současné situace a předpokladu dalšího 
vývoje. Z uvedených odpovědí vyplynulo, že 14 respondentů využívá nějakou službu či aktivitu 
osobně, v pěti případech jsou to rodiče nebo někdo jiný. Celých 16 odpovědí, což činí 41%, bylo bez 
odpovědi.   

Kdo ve vaší domácnosti využívá 
nějakou sociální službu 

Počet Podíl  
z celku v % 

Podíl  
z odpovědí v % 

Já osobně 14 35,9 60,9 

Děti 1 2,6 4,3 

Rodiče 5 12,8 21,7 

Prarodiče 0 0,0 0,0 

Někdo jiný 3 7,7 13,0 

Bez odpovědi 16 41 
 

Počet odpovědí 23 
  

Celkem 39 100 100,0 

 

 

 

 

 

V současnosti využívané sociální služby 

Pro zjednodušení odpovědí respondentům jsme vybrali ze sociálních služeb a návazných aktivit ve 
spolupráci s obcí Rohov témata, uvedená níže v tabulce.  
Z odpovědí vyplynulo, že největší zájem mezi respondenty je o ošetřovatelskou službu (pečovatelská 
služba podle zákona o sociálních službách), služby pro seniory (asistenční služba, kluby pro seniory 
apod.). 
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V současnosti využívané sociální 
služby 

Počet Podíl  
z odpovědí v % 

Služby pro seniory 4 10,5 
Služby pro zdravotně postižené 
občany 

1 2,6 

Charitní ošetřovatelská služba 9 23,7 

Poradenství 2 5,3 

Služby a aktivity pro nezaměstnané 0 0,0 

Aktivity pro děti a mládež 2 5,3 

Jiná  1 2,6 

Žádné 19 50,0 

Počet odpovědí 38 
 

Bez odpovědi 4 
 

Celkem 42 100,0 

 
 
 

 
 
 
 

Kde tyto služby využíváte 
 
Zjištění, kde respondenti využívají služby, bylo rovněž velmi důležité a to pro zjištění dopravní 
dostupnosti služeb pro občany.  
Z uvedeného vyplývá, že občané využívají rovnoměrně služby a aktivity jak v Rohově, tak mimo něj.  

 

Kde služby využíváte Počet Podíl z 
celku v % 

Podíl z 
odpovědí 
v % 

Rohov 15 36,6 51,7 

Jinde 14 34,1 48,3 

Bez odpovědi 12 29,3 
 

Počet odpovědí 29 
  

Celkem 41 100,0 100 
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Jak jste s Vámi uvedenými službami či aktivitami spokojeni 
 
Na tuto otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří nějakou službu využívají, převažovaly odpovědi 
„mohlo by se zlepšit“. 

 
 

Jak jste s Vámi uvedenými 
službami spokojeni 

Počet Podíl  
z celku v % 

Podíl  
z dpovědí v % 

Velmi spokojen 8 20,51 33,3 

Mohlo by se zlepšit 16 41,03 66,7 

Nespokojen 0 0,00 0,00 

Bez odpovědi 15 38,46 
 

Počet odpovědí 24 
  

Celkem 39 100,00 100,00 

 

 

 

 

Chybějící sociální služby nebo zařízení v obci Rohov 

Jaké služby v obci Rohov chybí, jsme zjišťovali v následující otázce. Z odpovědí vyplynul největší zájem 
o dům s pečovatelskou službou (dnes dům s byty zvláštního určení, jako nájemní byty, ve kterých je 
poskytována pečovatelská služba). Dále klub pro mládež, masáže a rehabilitace. V případě, 
že respondenti odpovídali „jiné“, měli uvést, jaké služby chybí, bohužel v tomto případně nikdo 
neuvedl další náměty.  
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Chybějící sociální služby nebo 
zařízení v obci Rohov 

Počet  Podíl z 
odpovědí v 
% 

Domov pro seniory 5  13,2 

Dům s pečovatelskou službou 11  28,9 

Klub pro mládež 8  21,1 

Osobní asistent 0  0,0 

Pedikúra 2  5,3 

Masáže, rehabilitace 5  13,2 

Jiné 7  18,4 

Bez odpovědi 9  
 

Počet odpovědí 38  
 

Celkem 47  100,00 

 

 

 

 
 
Pozornost cílovým skupinám 

Zaměření pozornosti v rámci zpracování SPRSS na cílové skupiny bylo důležité pro zjištění nastavení 
jednotlivých respondentů na další cílové skupiny.  

Z odpovědí vyplynulo, že největší pozornost si zaslouží senioři, rodiny s dětmi a osoby se zdravotním 
postižením.  
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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 22 5 5 6 0 1 

2 0 7 5 10 0 0 

3 5 9 2 7 0 0 

4 5 3 10 1 1 0 

 

 

 

  
 

Kde získáváte informace o sociálních službách 

Kde respondenti získávají informace o sociálních službách je rovněž velmi důležité proto, abychom 
nastavili informovanost občanů prostřednictvím médií, která využívají. Jak se dalo předpokládat, 
nejvíce informací získávají občané z Rohovského zpravodaje (38,7%), dále z obecního úřadu a 
internetu.  

 

Kde získáváte informace  
o sociálních službách 

Počet Podíl  
z odpovědí v % 

Obecní úřad 18 24,0 

Úřad práce 0 0,0 

Poskytovatelé služeb 3 4,0 

Známí 3 4,0 

Rohovský zpravodaj 29 38,7 

Internet 16 21,3 

Jinde 6 8,0 

Bez odpovědi 1 
 

Počet odpovědí 75 
 

Celkem 76 100,00 
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Informovanost o procesu Komunitního plánování sociálních služeb (přípravě Strategického plánu 

rozvoje sociálních služeb) v obci Rohov 

 

 

 
 

 

 

Poměrně vysoké procento odpovědí Ano je způsobeno tím, že Rohovský zpravodaj je skutečně velmi 

oblíbený a občané ho dostávají do schránek a čtou. Vedení obce před zahájením přímého oslovení 

a dotazníkové šetření zpracovalo článek pro občany o celé problematice.  

 

Jste o Komunitním plánování 
sociálních služeb informováni? 

Počet 
Podíl  
z odpovědí v % 

Ano 31 81,58 

Ne  7 18,42 

Bez odpovědi 1 
 

Počet odpovědí 38 
 

Celkem 39 100,00 
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Závěr 

Přestože v obci Rohov nejsou žádné sociální služby a vzhledem k velikosti obci ani není možné 
některou ze sociálních služeb zřídit, jsou témata, která v rámci zpracování SPRSS budou 
komunikována v pracovních skupinách a nastavovány priority a opatření pro realizaci.  
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Záznam z jednání PS Rohov včetně návrhů priorit 

 

PS pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 Bezbariérové vstupy do obecního domu 
a do domu služeb 

 Bezbariérové přechody pro chodce 

 Existence Klubu seniorů 

 Lékař v obci 

 Možnost donášky obědů (restaurace z 
Kobeřic) – zajištění i přes lékaře 

 Existence zpravodaje obce 

 Setkání seniorů (2x ročně) pořádané 
obcí 

 

 Neexistence odlehčovací služby 

 Neexistence pečovatelské služby 

 Neexistence domu s byty zvláštního 
určení (DPS) 

 Neexistence služby pedikúra pro seniory 
– následné služby 

 Chybějící možnost doprovodu seniora 
k lékaři 

 Neexistence poradny 

 Neexistence dobrovolnictví v obci 

Příležitosti Ohrožení 

 Změna legislativy 

 Nové programovací období na fondy EU 
 

 Změna legislativy 

 Nové programovací období na fondy EU 

 Finanční zdroje obecně  

 

Návrh priorit: 

Na základě jednání pracovní skupiny a výsledků analýzy mezi občany vyplynuly tyto navrhované 

priority: 

1. Podpora Klubu seniorů (obec Rohov) 
2. Podpora akcí a aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné (obec Rohov) 
3. Vznik a podpora pečovatelské služby (Charita Opava, Charita Hlučín, DOMa) 
4. Vznik a podpora domu s byty zvláštního určení (obec Rohov) 
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PS pro rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené se sociálním vyloučením 

SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Roháček 

 SDH Rohov 

 Existence aktivní zájmových spolků v 
obci – zahrádkáři, sportovci (minifotbal) 

 Dobrá spolupráce spolků a obce 

 Dechová kapela 

 SKV cyklokros 

 TJ Spartak 
 

 Nezájem lidí 

 Není prostor pro aktivní scházení 
mládeže 

 
 

Příležitosti 
 

Ohrožení 

 Vznik nových služeb a návazných aktivit 
v bezprostředním okolí obce Rohov 

 Zvýšení informovanosti občanů o 
možných aktivitách a službách v okolí 

 Špatná dopravní dostupnost 
v odpoledních a večerních hodinách pro 
využívání volného času dětí a mládeže 

 Neexistence základní školy 
 

 

 
 
Návrh priorit: 
 

1. Vznik a podpora Klubu pro mládež (z výsledků analýzy i PS, obec Rohov, metodická pomoc 
organizace v okolí) 

2. Podpora spolků v obci, které se věnují dětem a mládeži 
 

 

Průřezové priority (společné pro obě skupiny) 

1. Zvýšení informovanosti občanů o možnostech zajištění sociálních služeb a návazných aktivit 
v okolí obce Rohov (obec Rohov) 

2. Podpora KP (obec Rohov) 
 

 

 

 

 


