Komunitní plán rozvoje
sociálních a souvisejících
služeb ve Vítkově
na období 2010 – 2014
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VIZE - POSLÁNÍ - ÚVOD
Vize
V roce 2014 město Vítkov podporuje funkční a dostupnou síť efektivních sociálních služeb a souvisejících aktivit pro
občany města, kteří ji potřebují.
Poslání
Zacílit sociální služby s ohledem na zjištěné a aktuální potřeby občanů našeho města.
Úvod
Vážení a milí spoluobčané.
Město Vítkov spolu s odborem sociálních věcí Městského úřadu ve Vítkově a pracovní skupinou pro komunitní plánování,
tvořenou odbornou i laickou veřejností z občanů města, zpracovalo návrh 1. komunitního plánu rozvoje sociálních
a souvisejících služeb ve Vítkově, na období let 2010 -2014, který schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne
24.11. 2010.
Posláním komunitního plánování je především zajišťování dostupnosti sociálních služeb a s tím souvisejících aktivit
v našem městě. Doufám, že postupným vývojem budeme tento systém vylepšovat, přizpůsobovat potřebám našich občanů,
kteří tuto pomoc potřebují. Sociální politika, ať chceme, nebo nechceme, se dotýká každého z nás.
Vážím si práce všech, kteří se na přípravě právě vycházejícího 1. komunitního plánu podíleli a přispěli svou radou,
znalostmi a zkušenostmi z praxe k jeho vydání.
				
Zdeněk Hegar
místostarosta města

Komunitní plán
rozvoje sociálních a souvisejících služeb ve Vítkově na období 2010 – 2014

2

1. Místní podmínky a specifika, popis současného stavu
Základní charakteristika města Vítkova
						
Město Vítkov leží v členitém terénu Vítkovských vrchů, které náleží celku Nízkého Jeseníku. Průměrná nadmořská výška
je 480 metrů, nejvyšší kopec v okolí se nazývá Horka (603 m) a nachází se nad obcí Klokočov (asi 2km od Vítkova).
Území města o rozloze 5 505 ha, patří do okresu Opava, kraje Moravskoslezského. Město Vítkov se skládá ze sedmi
místních částí.
Počet obyvatel:
Jelenice
			
Klokočov
		
Nové Těchanovice 		
Podhradí
		
Prostřední Dvůr
		
Lhotka
		
Zálužné
		
Vítkov
		

		

		

Celkem má město Vítkov k 1.1. 2010

93
536
92
62
86
73
31
5 293
6 254 obyvatel

Počet obyvatel v letech 1991 – 2009
(Údaje podle ČSÚ)
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Rok

Počet obyvatel

Muži

Ženy

0 – 14 let

15 – 64 let

65 a více let

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

7 495
6 427
6 396
6 507
6 516
6 535
6 503
6 487
6 466
6 415
6 281
6 238
6 202
6 204
6 200
6 186
6 192
6 153
6 123

3 697
3 146
3 137
3 182
3 201
3 211
3 184
3 181
3 171
3 147
3 068
3 044
3 029
3 039
3 032
3 030
3 048
3 022
3 004

3 798
3 281
3 259
3 325
3 315
3 324
3 319
3 306
3 295
3 268
3 213
3 194
3 173
3 165
3 168
3 156
3 144
3 131
3 119

1 745
1 447
1 386
1 355
1 313
1 316
1 294
1 252
1 219
1 156
1 091
1 059
1 011
985
955
942
945
929
913

5 070
4 401
4 412
4 480
4 509
4 491
4 467
4 483
4 490
4 487
4 409
4 382
4 383
4 387
4 374
4 355
4 326
4 270
4 252

680
579
598
672
694
728
742
752
757
772
781
797
808
832
871
889
921
954
958
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Stručný popis historie města Vítkova
Vítkov se poprvé písemně připomíná roku 1301 a byl patrně založen již ve druhé polovině 13. století jako hornické
město (těžba zlata a stříbra). Město včetně hradu Vikštejna
a okolí postupně přecházelo do rukou různých majitelů. Vývoj města ve 20. století přináší rozvoj průmyslu a postupné
otevírání škol. Dominantou města a celého kraje je novogotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1910/14.
Obyvatelé Vítkova se zabývali převážně zemědělstvím,
řemeslem a obchodem. Nejvíce se rozvíjelo řemeslo soukenické a plátenické. V roce 1835 bylo ve Vítkově 38 mistrů
tkalců. Proto také první založené továrny byly továrny textilní.
Větší rozvoj strojního průmyslu nastal až po roce 1950.
Byly založeny automobilní opravny ČSAO, Technický zásobovací závod ČSAD, Strojní traktorová stanice STS. Nadále zůstal významný textilní podnik Brokát, později začleněný do národního podniku Hedva. Zemědělství se rozvíjelo
a modernizovalo ve Státním plemenářském statku Vítkov.
Rovněž lesnictví a dřevozpracující podniky byly zdrojem obživy obyvatelstva. Významným ekonomickým zdrojem obyvatel Vítkova se stala turistika a rozvoj rekreační oblasti Vítkovska.
Dne 15. října 1891 byla dána do provozu železniční trať
Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou vedoucí přes
Vítkov. Počátkem 20. století byla vybudována kanalizace a upravovaly se chodníky, na Vánoce 1904 bylo zavedeno elektrické osvětlení města. Vítkov byl dne 4. května
1945 osvobozen Rudou armádou. V bojích utrpěl značné
škody. Zničena byla hlavně jižní a východní strana náměstí.
Po válce pak bylo město rozsáhle obnovováno. Byla vytvořena podstatná část občanské vybavenosti, která slouží občanům města i v současnosti (plynofikace, vodovod, úplná
elektrizace a kanalizace, chodníky a vozovky).
Národnostní složení obyvatelstva se postupně měnilo.
Po Třicetileté válce začalo převládat německé etnikum nad
slovanským živlem a měnilo se i náboženské vyznání, nastala násilná rekatolizace českého i německého obyvatelstva. Až do konce 2. světové války převládalo obyvatelstvo
německé národnosti. Občané německé národnosti byli v letech 1946 – 1947 odsunuti a město zabydlovali noví osídlenci. Národnostní složení obyvatelstva se opět změnilo, přišli dosídlenci národnosti především české, převážně z Moravy a Slezska, také národnosti slovenské, maďarské, polské, ale také velké množství Romů z východního Slovenska. Spolu s národnostní skladbou obyvatel se měnilo i školství.
První dochované zprávy o školství ve městě se datují z
16. století. Školu zřídili evangelíci, roku 1630 se stala školou
katolickou. V r. 1876 byla zřízena obecná a měšťanská škola německá. V r. 1929 byla založena česká obecná a měšťanská škola a v této budově v roce 1953 byla zřízena Jedenáctiletá střední škola, později přeměněna na Střední všeobecně vzdělávací školu a v r. 1966 přejmenována na Gymnasium Vítkov. V r. 1958 bylo založeno Střední odborné učiliště textilní při národním podniku Hedva. V r. 1962 bylo založeno Střední odborné učiliště dopravní a rovněž Zemědělské odborné učiliště, které bylo v r. 1983 sloučeno se SOU
dopravním. SOU dopravní se po reorganizaci změnilo na

Střední odborné učiliště a střední školu Podhradí. Po roce
1948 byly zřízeny dvě OSŠ (osmileté střední školy), nyní
Základní školy na Opavské ulici a na Komenského ulici.
V roce 1964 byla vytvořena Zvláštní škola, nyní Základní
škola - náměstí Jana Zajíce. V lednu roku 1953 byla založena Hudební škola, později nazvaná Lidová škola umění, nyní Základní umělecká škola. Rovněž byly zřízeny čtyři
mateřské školy. Střední odborné učiliště textilní již v současnosti neexistuje, bylo v r. 1983 začleněno do SOU dopravního Podhradí jako jeden obor tkadlena a v roce 1991 se zánikem textilní továrny Hedva úplně zrušeno.
Zdravotní zabezpečení občanů města bylo od padesátých let zkvalitněno zřízením okresní nemocnice, která získala výbornou pověst v krajském měřítku, také vytvořením
polikliniky, která zahrnovala širokou škálu odborné lékařské
péče, a zřízením stálé Záchranné zdravotní služby. Nemocnice Vítkov byla v r. 2005 zrušena a organizačně přidělena k Nemocnici Nový Jičín. Poliklinika byla rovněž zrušena
a komplexní lékařská péče byla od r. 1990 nahrazena soukromými ambulancemi lékařů. Záchranná zdravotní služba
byla zachována v nové reorganizované podobě.
V polovině 19. století se k Vítkovu přiřazovaly některé obce z blízkého okolí. Od roku 1850 náleží k Vítkovu
osady Nýtek, Prostřední Dvůr, Veselka a Dolní Ves. Roku
1920 přibyla Horní Ves. V roce 1957 bylo k Vítkovu připojeno Podhradí (nazývané do roku 1952 Dolním Vikštejnem),
v roce 1975 Lhotka, Nové Těchanovice a Čermná a konečně v roce 1979 Jelenice a Větřkovice. V roce 1992 se
Čermná a Větřkovice opět osamostatnily (tím statisticky poklesl počet obyvatel města Vítkova).
Od roku 1850 se stal Vítkov sídlem okresního soudu,
četnické stanice a berního úřadu. Od roku 1868 se soudní
okres Vítkov stal součástí opavského okresu. Od roku 1949
do roku 1960 byl Vítkov okresním městem, což vedlo k posílení významu města pro okolí.
Následně po reorganizaci státní správy, byl Vítkov až do
r. 2000, kdy byla opět reorganizace, znovu součástí opavského okresu.
Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24. 11. 1990 bylo ustaveno Město Vítkov, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou.
Tento zákon byl s účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a opět se reorganizovala státní správa.
Město Vítkov spravuje své záležitosti samostatně (dále
jen „samostatná působnost“).
Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu
a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům
jako výkon státní správy.
Městský úřad Vítkov je také od 1. 1. 2003 úřadem obce
s rozšířenou působností a vykonává státní správu v přenesené působnosti.
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2. Co je Komunitní plánování?
Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS)
je kontinuálně probíhající proces, který zohledňuje místní
specifika obcí, strukturu obyvatelstva a potřeby jednotlivých
skupin uživatelů sociálních služeb. Důraz je kladen na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání a dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou.
Komunitní plánování sociálních služeb je nástrojem pro
zlepšení kvality, efektivity i samotné nabídky sociálních služeb a prostředků na ně vynakládaných.
Hlavním úkolem celého komunitního plánování je, abychom
nabízeli a na území města podporovali takové sociální služby, jaké si klienti nebo potencionální klienti žádají a jaké jsou
potřebné.
Účastníky KPSS jsou zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, ale i další veřejnost. Tyto subjekty se
přímo podílí na zpracování analytické i strategické části komunitního plánu.
Nazýváme je triádou. Princip triády je pro KPSS nepostradatelný, neboť cílem plánování je vytvořit takový systém služeb, který odpovídá potřebám, jež formulovali všichni, koho se sociální služby dotýkají, tedy celé komunity.
Uživatel

Plán sociálních služeb by měl obsahovat zejména:
• popis a analýzu existujících zdrojů (soupis a popis státních, obecních i nestátních poskytovatelů sociálních služeb
a souvisejících služeb)
• statistické a demografické údaje (např. věkové složení 		
obyvatel obce)
• popis a analýzu existujících přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb (tzn. výsledky dotazníkového šetření,
výstupy jednotlivých pracovních skupin)
• představu o budoucnosti sociálních služeb v obci – stanovení priorit a cílů rozvoje služeb
Jaké jsou hlavní principy komunitního plánování?
• Partnerství mezi všemi účastníky - potřeby a cíle všech
účastníků mají stejnou váhu. Názorům všech stran musí být
dopřáno stejného prostoru.
• Zapojování místního společenství. Při zapojování místního společenství je nutné hledat různé metody a formy
oslovení a zapojení tak, aby nabídka ke spolupráci byla srozumitelná (např. podle bydliště, způsobu života, zájmů, socioetnické příslušnosti, atd.). Nikdo nesmí být vylučován
a diskriminován.
• Hledání nových lidských a finančních zdrojů. Nelze zapomínat na spolupráci s podnikateli, která může být oboustranně přínosná, na význam práce dobrovolníků, svépomocných skupin, domácích pečovatelů včetně sousedské
výpomoci.

Poskytovatel

Zadavatel

Zadavatelé jsou odpovědní za zajištění sociálních služeb na příslušném území, v našem případě se jedná o obec
a volbami pověřené zastupitele obce. Usnesením zastupitelstva deklaruje zadavatel rozhodnutí rozvíjet a podporovat
sociální služby, čímž se potvrdí legitimita KPSS.
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• Průběh zpracování je stejně důležitý jako výsledný dokument. Komunitní plán nezpracovává skupina expertů.
Proces komunitního plánování znamená vyhledávání, zapojování a diskusi různých lidí. Tento proces umožňuje, aby
navržený systém sociálních služeb byl jedinečný a neopakovatelný a plně odpovídal místním podmínkám a zdrojům.

Poskytovatelé jsou subjekty, které poskytují a nabízí sociální služby. Mohou to být například nestátní neziskové organizace, organizace zřizované obcí, organizace zřízené
krajem, státem nebo i fyzické osoby.

• Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce.
Dobře fungující spolupráce může být inspirací pro ostatní
účastníky komunitního plánování. Prohloubení spolupráce
mezi všemi účastníky přináší kvalitnější nabídku sociálních
služeb.

Uživatelé jsou nejdůležitějšími účastníky komunitního
plánování – jsou to klienti sociálních služeb - fyzické
osoby v nepříznivé sociální situaci, kterou nezvládají
vlastními silami. Právě sociální služby jsou nástrojem
pomoci a podpory, aby se předcházelo vyloučení těchto
osob ze společnosti a jejich sociální izolaci.

• Kompromis přání a možností. Výsledkem komunitního
plánování je vždy kompromisní řešení mezi tím, co chceme,
a tím, co máme k dispozici. Možnosti v tomto případě nejsou pouze materiální, finanční a lidské zdroje, ale také dohoda vymezující, kdo a jak se bude na dosažení stanovených cílů KP podílet.
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3. Sociální služby dle zákona č. 108/2006 SB.
Sociální služba je činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovat lidskou důstojnost, pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb, musí působit na osoby
aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování.
	Sociální služby dle
o sociálních službách:

zákona

č.

108/2006

Sb.,

3.1 Sociální poradenství
• základní sociální poradenství dle § 37 - osobám se poskytují potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit
• odborné sociální poradenství dle § 37 - je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních
skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro
osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci
s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se
společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování
kompenzačních pomůcek
3.2 Služby sociální péče
• osobní asistence dle § 39 - terénní služba poskytovaná
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se
poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním
prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje
• pečovatelská služba dle § 40 - terénní nebo ambulantní
služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních
služeb vyjmenované úkony
• tísňová péče dle § 41 - terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností
• průvodcovské a předčitatelské služby dle § 42 - terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž
schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního
postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být
poskytovány též jako součást jiných služeb

• podpora samostatného bydlení dle § 43 - terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
• odlehčovací služby dle § 44 - terénní, ambulantní nebo
pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek
- centra denních služeb dle § 45 - v centrech denních
služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
- denní stacionáře dle § 46 – poskytují se zde ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
- týdenní stacionáře dle § 47 - poskytují se zde pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
- domovy pro osoby se zdravotním postižením dle
§ 48 - v domovech pro osoby se zdravotním postižením
se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
- domovy pro seniory dle § 49 – v domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
- domovy se zvláštním režimem dle § 50 - v domovech
se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou
demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb
je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob
- chráněné bydlení dle § 51 - pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění,
včetně duševního onemocnění, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu
skupinového, popřípadě individuálního bydlení.
- sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče dle§ 52 pobytové sociální služby
pro osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale
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3. Sociální služby dle zákona č. 108/2006 SB.
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou
být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou
blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.
3.3 Služby sociální prevence
• raná péče dle § 54 - terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na
podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho
specifické potřeby
• telefonická krizová pomoc dle § 55 - je terénní služba
poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné
životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami
• tlumočnické služby dle § 56 - terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které
zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby
• azylové domy dle § 57 - poskytují pobytové služby na
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
• domy na půl cesty dle § 58 - poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení
zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení
pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny
z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
• kontaktní centra dle § 59 - nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek
• krizová pomoc dle § 60 - terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám,
které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy
přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci
vlastními silami
• nízkoprahová denní centra dle § 61 - poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší
• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež dle § 62 - poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku
od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.
Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením
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nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících
se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat
v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.
• noclehárny dle § 63 - poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem využití hygienického zařízení a přenocování
• služby následné péče dle § 64 - služby poskytované
osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám
závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní
léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle
§ 65 - terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované
rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením dle § 66 - ambulantní, popřípadě
terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku
nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením
• sociálně terapeutické dílny dle § 67 - ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu
umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich
účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně
pracovní terapie
• terapeutické komunity dle § 68 - pobytové služby i na
přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách
nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které
mají zájem o začlenění do běžného života
• terénní programy dle § 69 - terénní služby poskytované
osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící
v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám
poskytována anonymně
• sociální rehabilitace dle § 70 - soubor specifických
činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem
výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností
alternativním
způsobem
využívajícím
zachovaných
schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace
se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb,
nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech
sociálně rehabilitačních služeb
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4. Proces komunitního plánování sociálních služeb
Usnesením zastupitelstva č. 408/8 ze dne 31.10.2007 byla zahájena realizace komunitního plánování rozvoje sociálních
a souvisejících služeb města Vítkova. V roce 2008 byla prováděna dotazníková šetření, byla vypracována sociodemografická analýza a byl vydán Průvodce sociálním službami pro občany města Vítkova. V roce 2009 byly zpracovány výsledky
šetření a analýz a dne 3.11.2009 Rada města Vítkova pro další etapu komunitního plánování sociálních služeb jmenovala Realizační řídící skupinu a pracovní skupiny. V roce 2010 probíhala jednání pracovních skupin s cílem vytvořit komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb.
Usnesením zastupitelstva č. 21/2 ze dne 24.11.2010 byl schválen komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb
ve Vítkově na období 2010 -2014.
Struktura KPSS ve Vítkově:
Rada města a
zastupitelstvo
města:
zadavatelé,
politická
rozhodnutí
Realizační a
řídící skupina:
garant,
koordinátor
vedoucí
pracovních skupin

Pracovní
skupina 1:
Rodina, děti,
mládež

Pracovní
skupina 2:
Senioři a
zdravotně
postižení

Pracovní
skupina 3:
Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením
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5. Řídící skupina KPSS
Řídící skupina KPSS je dle organizační struktury komunitního plánování ve Vítkově skupinou, která sdružuje garanta
komunitního plánování, koordinátora komunitního plánování, vedoucí pracovních skupin. Hlavním úkolem skupiny je řešení,
konzultace, schvalování a koordinace zásadních výstupů vyplývajících z činnosti všech pracovních skupin.
Garant procesu:
Zdeněk Hegar - místostarosta města
Vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Hana Klapetková - vedoucí odboru sociálních věcí městského úřadu Vítkov
Koordinátor procesu:
Bc. Michael Vícha – referent odboru sociálních věcí městského úřadu Vítkov
Věra Havlíková – vedoucí pracovní skupiny „Senioři a zdravotně postižení“
Dobromila Putková – vedoucí pracovní skupiny „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“
Bc. Adéla Ambrožová – vedoucí pracovní skupiny „Rodina, děti, mládež“
Bc. Zdenka Jakubcová – referentka odboru služeb městského úřadu Vítkov
Mgr. Jaroslav Bureš – zástupce veřejnosti
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6. Cíle a opatření společné pro všechny pracovní skupiny
Název cíle:

6.1. Zvýšení informovanosti veřejnosti o sociálních službách

Krátký popis cíle:

Komplexní informování občanů města o poskytovaných sociálních službách,
o změnách v sociální oblasti. Zvýšení sociálního a právního povědomí
prostřednictvím pravidelných zpráv v médiích.

Opatření vedoucí k naplnění cíle:

6.1.1.Vydání aktualizované verze průvodce sociálními službami města
Vítkova
6.1.2. Vydání mapy poskytovatelů sociálních služeb
6.1.3. Podávání pravidelných zpráv prostřednictvím informačních kanálů
6.1.4. Pořádání tématického dne, např. dne sociálních služeb

Charakteristika opatření:

Průvodce sociálními službami města Vítkova je informačním materiálem, který
je určen široké veřejnosti. Podává ucelený přehled o nabízených sociálních
službách ve městě, poskytne další potřebné informace k výběru takové služby,
která bude pro občana nejvhodnější.
Mapa poskytovatelů sociálních služeb navazuje na průvodce a doplňuje přehled
o sociálních i návazných službách pro veřejnost.
Podávání pravidelných zpráv ze sociální oblasti by mělo probíhat průběžně
především prostřednictvím informací na internetových stránkách města
a v tištěném měsíčníku Vítkovský zpravodaj.
Prezentace komunitního plánování na internetových stránkách města.
Den sociálních služeb bude poskytovat veřejnosti komplexní přehled
o sociálních a návazných službách ve Vítkově. Na této akci se také prezentují
firmy nabízející kompenzační a jiné pomůcky pro handicapované osoby,
provázanost zdravotnictví s oblastí sociální.

Předpokládané dopady opatření:

Zvýšení informovanosti veřejnosti o stávajících poskytovatelích sociálních
i návazných služeb ve městě. Zviditelnění a podpora důvěryhodnosti
poskytovatelů v sociální oblasti.

Předpokládaná výše finančních
nákladů na realizaci opatření:

Dle rozpočtu pro komunitní plánování

Předpokládané zdroje financování

Městský úřad Vítkov, Moravskoslezský Kraj, Evropská Unie a další

Předpokládaní realizátoři a partneři
k zajištění opatření:

Městský úřad Vítkov, další

Indikátory:

Počet výtisků
Počet zveřejněných článků
Počet konaných akcí
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6. Cíle a opatření společné pro všechny pracovní skupiny
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Název cíle:

6.2. Zajištění koordinace rozvoje sociálních a souvisejících služeb

Krátký popis cíle:

Podpora komunitního plánování ze strany města a zastupitelstva a umožnění
upevnění organizační struktury komunitního plánování, zajištění zpracování
realizačních plánů a monitorování a vyhodnocování plnění cílů komunitního
plánu

Opatření vedoucí k naplnění cíle:

6.2.1.Udržení a rozvoj organizační struktury v procesu komunitního
plánování sociálních služeb

Charakteristika
opatření:

Udržení a rozvíjení efektivního fungování vytvořené organizační struktury
komunitního plánování. Podpora vzájemného setkávání a procesu komunitního
plánování. Zajištění finančních zdrojů na komunitní plánování, udržení
kvalifikovaných odborníků, zajištění průběžného vzdělávání všech zúčastněných
aktérů celého procesu.
Zpracování realizačních plánů a průběžné monitorování a vyhodnocování plnění
cílů komunitního plánu.

Předpokládané
dopady opatření:

Systematická vzájemná spolupráce a komunikace města, poskytovatelů
a uživatelů sociálních služeb.
Informovanost města o skutečných potřebách v oblasti sociální péče.

Předpokládaná výše finančních
nákladů na realizaci opatření:

Dle rozpočtu pro komunitní plánování

Předpokládané zdroje financování:

Městský úřad Vítkov, Moravskoslezský Kraj, Evropská Unie a další

Předpokládaní realizátoři a partneři
k zajištění opatření:

Městský úřad Vítkov, Řídící a pracovní skupiny, Rada města, Zastupitelstvo
města a další

Indikátory:

Počet setkání pracovních skupin
Počet vzdělávacích akcí
Zpracovaný realizační plán
Vyhodnocení monitorování
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6. Cíle a opatření společné pro všechny pracovní skupiny
Název cíle:

6.3. Propagace a rozvoj dobrovolnické činnosti

Krátký popis cíle:

Záměrem je nejen propagace dobrovolnictví, ale především umožnit Vítkovské
veřejnosti a studentům smysluplné využití volného času při dobrovolné činnosti,
přispět tak také k prevenci kriminality. Podpořit probíhající sociální služby ve
Vítkovském regionu v naplňování Standardů kvality poskytovaných služeb.

Opatření vedoucí k naplnění cíle:

6.3.1. Rozvoj, rozšiřování a zlepšování funkce dobrovolnického centra,
rozšíření dobrovolnických programů, zlepšení informační kampaně pro
organizace z Vítkova a okolí

Charakteristika opatření:

Rozvoj, rozšiřování a zlepšování stávající služby dobrovolnického centra,
rozšíření dobrovolnických programů, zlepšení informační kampaně pro ty
organizace z Vítkova a okolí, které ještě dobrovolníky nemají, a dle zájmu
neziskových organizací následně rozšířit řady spolupracujících organizací.
Kvalitní příprava dobrovolníků pro výkon jejich dobrovolnické činnosti.

Předpokládané dopady opatření:

Ze strany dobrovolníka – získání potřebné praxe a potřebného náhledu na
sociální služby a neziskové organizace, zlepšení komunikačních schopností,
empatie, naslouchání, smysluplné trávení volného času.
Ze strany klienta sociálních služeb – zlepšení komunikačních dovedností,
zmírnění sociální izolace, aktivní zapojení do společenského života, zvýšení
sociálních kompetencí.
Ze strany přijímající organizace – organizace řeší situaci izolace svých
klientů, naplňuje Standardy kvality sociálních služeb, dobrovolnictví přináší do
organizace nového ducha a čerstvý pohled na problematiku klientů.

Předpokládaná výše finančních
nákladů:

150 000 Kč /rok

Předpokládané zdroje financování:

Ministerstvo vnitra, Moravskoslezský kraj, Evropská unie a další

Předpokládaní realizátoři a partneři:

Poskytovatelé sociálních služeb, Elim Opava, další

Indikátory:

Počet pracujících dobrovolníků
Počet spolupracujících organizací
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7. Senioři a zdravotně postižení
7.1 Popis cílové skupiny a jejich potřeb
Demografické stárnutí populace, které lze charakterizovat zejména růstem relativního zastoupení osob ve věku nad 65 let,
mělo doposud poměrně klidný průběh a jednalo se především o takzvané stárnutí zespoda věkové pyramidy. To znamená, že se snižoval podíl osob ve věku do 15 let, zatímco osob ve vyšším věku přibývalo pouze velmi pozvolně. Podle studie Českého statistického úřadu již od roku 2006 počet osob starších 65 let intenzivně přibývá, neboť se tohoto věku začaly dožívat početně silnější generace narozených po roce 1940. Na intenzitě nabere tento proces, jež bude charakteristickým rysem populačního vývoje České republiky v celé první polovině 21. století, v období 2011-2017, a to v důsledku přechodu silných poválečných ročníků přes tuto věkovou hranici. Relativní zastoupení osob nad 65 let v populaci poroste ale
také díky poklesu počtu narozených.
Stárnutí populace je tedy závažným problémem a sociální, ekonomické a politické aspekty demografického stárnutí populace se promítají i do života jednotlivých krajů a obcí. Senioři se stávají stále výraznější skupinou, která potřebuje sociální
pomoc. Obecně se za seniory považují osoby ve věku 60 let a více, avšak potřebnost sociální pomoci se zvyšuje zejména u občanů nad 70 let.
Z hlediska potřeby využívání sociálních služeb lze také vymezit několik rizikových skupin seniorů, zejména osoby žijící izolovaně, osamoceně a to převážně ženy ovdovělé a osamělé (všeobecně se ženy dožívají vyššího věku), seniory se zdravotním postižením, seniory s nízkými příjmy a osoby starší 80 let, z nichž většina již vyžaduje intenzivní zdravotní a sociální péči.
Podle kritéria OSN je obyvatelstvo hodnoceno jako staré, pokud má 7% a více podílu 65letých a starších v populaci.
Ve Vítkově byl v roce 2009 podíl lidí starších 65 let 15,6%. Obyvatel starších 65 let bylo 958. Se zvyšujícím se věkem narůstá také stupeň závislosti na pomoci druhé osoby.
Podíl obyvatel od 65 let věku ve Vítkově v rozmezí roku 1995 – 2009
Rok

Obyvatel

65 a více

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

6 516
6 535
6 503
6 487
6 466
6 415
6 281
6 238
6 202
6 204
6 200
6 186
6 192
6 153
6 123

694
728
742
752
757
772
781
797
808
832
871
889
921
954
958

podíl v %
10,6
11,1
11,4
11,6
11,7
12,0
12,4
12,8
13,0
13,4
14,0
14,4
14,8
15,5
15,6

Příspěvek na péči - stupně závislosti k 31.7.2010 Vítkovsko
Stupeň závislosti
I.
II.
III.
IV.
Celkem

muži
53
57
57
50

ženy
111
106
92
75

děti
13
10
5
10

Dospělí celkem
164
163
149
125
601

7.2. Členové pracovní skupiny
Vedoucí pracovní skupiny
Věra Havlíková - referent odboru sociálních věcí městského úřadu Vítkov
Alena Hložková - uživatel
Barbora Mikulenková - uživatel
Jan Nahodil - uživatel
MUDr. Dagmar Antonínová - odborná veřejnost
Petr Kučerka - poskytovatel - ředitel Charity Odry
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Děti celkem
13
10
5
10
38

7. Senioři a zdravotně postižení
7.3. SWOT analýza
V pracovní skupině „Senioři a zdravotně postižení“ byla po shromáždění dílčích podkladů zpracována SWOT analýza, což
je analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Jednotlivé body SWOT analýzy byly následně ohodnoceny pracovní skupinou dle váhy významnosti a takto jsou řazeny.
Silné stránky

Slabé stránky

Pečovatelská služba

Neexistence některých sociálních služeb např.

Domy pro seniory s pečovatelskou službou

respitní péče, odlehčovacích lůžek

Domov Vítkov – pro seniory a se zvláštním režimem

Nedostatečná informovanost o sociálních službách

Odbornost poskytovatelů

Dlouhé čekací lhůty na některé druhy služeb, např. na
volný byt v domech s pečovatelskou službou

Aktivity pro seniory - spolky,klub důchodců

Bezbariérovost některých služeb ve městě

Podpora ze strany města
Příležitosti

Ohrožení

Proces transformace krajských zařízení a převod

Zvyšující se počet seniorů

těchto zařízení na obce

Proces transformace krajských zařízení a převod

Vyhledávání nových finančních zdrojů

těchto zařízení na obce

Zvýšení informovanosti o sociálních službách

Nedostatečné a plynulé finanční zajištění

Rozvoj dobrovolnictví

Změny legislativy
Nezájem veřejnosti o danou problematiku
Nedostatečná informovanost o sociálních službách
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8. Cíle a opatření pro oblast „Senioři a zdravotně postižení“
Název cíle:

8.1.Podpora terénních služeb

Krátký popis cíle:

Sociální práce s uživateli v jejich přirozeném prostředí, pružně reagující na jejich
potřeby, finančně méně náročné a přitom částečně nahrazující ústavní péči,
podpora maximálního setrvání v místě bydliště.

Opatření vedoucí k naplnění cíle:

8.1.1. Podpora pečovatelské služby

Charakteristika opatření:

15

Pečovatelská služba je poskytována jako pomoc při řešení každodenních
záležitostí uživatelů, kteří nejsou schopni sami se o sebe komplexně postarat.
Jedná se především o pomoc při osobní hygieně, přípravě a podávání jídla,
při běžném úklidu domácnosti, zprostředkování nákupu, doprovázení uživatelů
k lékaři apod. Péče je poskytována na základě uzavřené smlouvy o pečovatelské
službě. Služba je poskytována jak v dnech pracovních, tak v případě potřeby
i o víkendech a svátcích.
Službu si uživatelé hradí dle platného ceníku poskytovatele.
V roce 2009 byla poskytována pečovatelská služba průměrně 109 klientům
měsíčně. Narůstá také počet celkově poskytnutých úkonů.

Předpokládané dopady opatření:

Podpora uživatelů v jejich domácím prostředí a možnost zde zůstat co nejdéle.

Předpokládaná výše finančních
nákladů na realizaci opatření:

Udržení stávajících služeb PS: 1 000 000 Kč / rok

Předpokládané zdroje financí:

Uživatelé, Moravskoslezský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město
Vítkov, další

Předpokládané počty uživatelů:

cca 90 uživatelů/měsíc

Předpokládaní realizátoři a partneři
k zajištění opatření:

Pečovatelská služba Charity Odry, odbor sociálních věcí – odd. péče
o občany zdravotně postižené a staré a další
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8. Cíle a opatření pro oblast „Senioři a zdravotně postižení“
Název cíle:

Cíl č. 8.2 – Odlehčovací služby

Krátký popis cíle:

Zdravotní stav některých seniorů se občas na krátký čas zhorší, musí být
hospitalizováni. Po upravení zdravotního stavu jsou často odkázáni na odbornou
celodenní ošetřovatelskou péči a nemohou se vrátit do domácího prostředí,
protože rodina není schopna se postarat.
Také lze tuto službu využívat ze strany pečujících osob, které o své blízké pečují,
ale např. v době své nemoci, dovolené, potřebují využít krátkodobé realitní péče
na odlehčovacím lůžku.

Opatření vedoucí k naplnění cíle:

8.2.1 Zmapování situace mezi poskytovateli a uživateli
Zjištění dostupnosti této služby v okolí

Charakteristika opatření:

Pomocí ankety nebo dotazníku zmapovat zájem uživatelů o tuto službu a zájem
ze strany poskytovatelů o zřízení této služby ve městě.
Oslovení poskytovatelů sociálních služeb, případně zdravotnických zařízení
o možnosti využívání jejich služeb občany města.

Předpokládané dopady opatření:

Podpora rodin a pečujících osob a možnost si od celoroční péče odpočinout.
Překlenutí potřebné doby mezi ukončením hospitalizace a nástupem
do domovů pro seniory a dalších pobytových zařízení

Předpokládaná výše finančních
nákladů na realizaci opatření:

Zatím nevyčísleno

Předpokládané počty uživatelů:

Zatím nevyčísleno

Předpokládaní realizátoři a partneři
k zajištění opatření:

Poskytovatelé služeb, odbor sociálních věcí – odd. péče o občany zdravotně
postižené a staré a další
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9. Osoby ohrožené sociálním vyloučením
9.1. Sociální vyloučení
Sociální vyloučení můžeme definovat jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavovány přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku. Proces sociálního
vyloučení je primárně důsledkem chudoby a nízkých příjmů, přispívají k němu však také další faktory, jako je diskriminace,
nízké vzdělání či špatné životní podmínky. Sociálně vyloučení jsou odříznuti od institucí a služeb, sociálních sítí a vzdělávacích příležitostí. Projevem sociálního vyloučení je tedy například dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, život v prostorově vyloučených částech obcí (ghettech), nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad rodin či ztráta sebeúcty. Jako adaptace na podmínky sociálního vyloučení se často vytváří specifické hodnoty a normy, mezi něž patří například důraz na přítomnost, neschopnost plánovat do budoucna, pocity beznaděje a bezmocnosti či přesvědčení, že
člověk nemůže ovlivnit vlastní sociální situaci.
Společným faktorem je u většiny znevýhodněných skupin úroveň dosaženého vzdělání a dosažené kvalifikace. Dále také
nesoulad struktur stávající a požadované kvalifikace (jak uchazečů, tak absolventu škol) a nedostatečná motivace občanů
k rekvalifikaci a k profesní mobilitě.
Počet uchazečů o práci a míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce Vítkov s rozšířenou působností

SO ORP - Vítkov
Březová
Budišov nad Budišovkou
Čermná ve Slezsku
Kružberk
Melč
Moravice
obec
Nové Lublice
Radkov
Staré Těchanovice
Svatoňovice
Větřkovice
Vítkov

Počet uchazečů
o práci
1 285
69
318
61
41
39
23
14
34
16
43
47
580

Míra registrované
nezaměstnanosti (%)
17,7
10,1
19,7
39,6
25,3
12,5
20,0
14,1
12,9
27,1
26,7
11,8
17,9

9.2. Členové pracovní skupiny
Vedoucí pracovní skupiny:
Dobromila Putková - referent odboru sociálních věcí městský úřad Vítkov
Bc. Antonie Buriánská – Základní škola - náměstí J. Zajíce
Bc. Miroslav Kudela – státní policie Vítkov
Mgr. Dušan Beyer - probační a mediační služba Opava
MVDr. Petr Kývala - předseda bytové komise města
Zdeněk Červinka – Městská policie Vítkov
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Počet uchazečů
na 1 volné místo
98,8
69,0
63,6
39,0
96,7

9. Osoby ohrožené sociálním vyloučením
9.3. SWOT analýza
V pracovní skupině „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ byla po shromáždění dílčích podkladů zpracována SWOT
analýza, což je analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení.
Jednotlivé body SWOT analýzy byly následně ohodnoceny pracovní skupinou dle váhy významnosti a takto jsou řazeny.
Silné stránky

Slabé stránky

Spolupráce Státní a Městské policie s odborem
sociálních věcí při prevenci kriminality

Absence azylového bydlení pro matky s dětmi

Městský kamerový dohlížecí systém

Odborné sociální poradenství

Podpora veřejné služby pro osoby pobírající dávky
pomoci v hmotné nouzi

Nedostatečné zajištění výkonu alternativních trestů
obecně prospěšných prací

Azylová ubytovna pro občany bez přístřeší

Rozšíření herních automatů ve městě

Rozvoj sportovišť a zařízení pro volnočasové vyžití
občanů města

Nedostatek pracovních příležitostí

Zahájení procesu komunitního plánování v obci

Nezájem veřejnosti o osoby ohrožené sociálním
vyloučením a předsudky okolí

Příležitosti

Ohrožení

Proces komunitního plánování v obci

Nedostatek finančních prostředků a plynulé
finanční zajištění

Vyhledávání nových finančních zdrojů

Nezájem veřejnosti o danou problematiku

Mapování drogové problematiky v městě

Změna legislativy

Mapování lokalit se zvýšeným výskytem
závadového chování

Zvyšující se nezaměstnanost

Rozvoj terénní práce s klienty ohroženými
sociálním vyloučením

Negativní veřejné mínění

Zvýšená podpora zajištění výkonu alternativních trestů
obecně prospěšných prací

Stoupající kriminalita

Další rozvoj volnočasové a sportovní infrastruktury města
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10. Cíle a opatření pro oblast „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“
Název cíle:

Cíl č. 10.1 – Služby sociální prevence

Krátký popis cíle:

Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich
nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů.

Opatření vedoucí k naplnění cíle:

10.1.1 Podpora rozvoje odborného poradenství

Charakteristika opatření:

Poskytování rad, informací a pomoci všem, kteří se na poradnu obrátí. Je
nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při
jejich obtížích. Posiluje znalost práv a povinností občanů, pomáhá hájit jejich
oprávněné zájmy při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.
Odborné sociální poradenství, je poskytováno ambulantně popřípadě terénní
formou. Služby jsou poskytovány bezplatně.
Pro danou cílovou skupinu by bylo Odborné sociální poradenství poskytováno
především v oblastech bydlení, práva a povinností v rodinných a mezilidských
vztazích, sociální pomoci a sociálních dávek, dluhové problematiky a oddlužení,
pracovně právní problematiky, zdravotnictví, školství, soudního řízení apod.
Zjištění zájmu potencionálních poskytovatelů, zajištění prostor pro poskytování
poradenství.

Předpokládané dopady opatření:

Osvěta veřejnosti
Rozvoj občanské společnosti
Zajištění lidských práv

Předpokládaná výše inančních
nákladů na realizaci opatření:

Zatím nevyčísleno

Předpokládané zdroje financí:

Moravskoslezský kraj, Evropská unie, město Vítkov a další

Předpokládané počty uživatelů:

Zatím nevyčísleno

Předpokládaní realizátoři a partneři
k zajištění opatření:

Neziskové nestátní organizace, další

Opatření vedoucí k naplnění cíle:

10.1.2 Podpora výkonu trestu obecně prospěšných prací

Charakteristika opatření:

19

Trest obecně prospěšných prací (dále jen OPP) je v současné době jeden
z nejvíce ukládaných trestů. Odsouzený je povinen odpracovat osobně,
bezplatně, ve svém volném čase soudem stanovený počet hodin (50-300)
ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, a to
nejpozději do jednoho roku od nařízení výkonu trestu soudem. Zákonná úprava
předpokládá, že odsouzený má právo vykonat trest v místě svého bydliště
a tedy ve prospěch místní komunity.
Jestliže potrestaný člověk trest bez závažnějších důvodů neodpracuje v plném
rozsahu, soud přemění OPP na trest nepodmíněný (počet nevykonaných hodin
se rovná počtu dní, které odsouzený stráví ve vězení).
S ohledem na poměrně vysokou bagatelní kriminalitu občanů Vítkova, kterým je
tento druh trestu soudem ukládán, není dostatečná kapacita ve spolupracujících
organizacích (Gymnázium Vítkov, ZŠ nám. J. Zajíce 1, Lesy ČR – pobočka
Vítkov). Vzhledem k podobnosti s vykonáváním tzv. veřejné služby, také pod
záštitou města, by bylo možno bez větších administrativně náročných procedur
tyto občany zapojit do výkonu obsahově podobné práce, navíc spousta z nich
již tuto veřejnou službu každý měsíc jako dlouhodobě nezaměstnané osoby
odpracovává.

Předpokládané
dopady opatření:

Možnost odpracovat své tresty pro místní komunitu
Pracovní síly zdarma pro zajišťující organizace

Předpokládaná výše finančních
nákladů na realizaci opatření:

Nerelevantní

Předpokládané počty uživatelů:

20 osob/rok

Předpokládaní realizátoři a partneři
k zajištění opatření:

Město Vítkov, Technické služby města Vítkova a další

Komunitní plán
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10. Cíle a opatření pro oblast „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“
Název cíle:

10.2 Zajištění bydlení pro osoby v krizi

Krátký popis cíle:

Město disponuje azylovou ubytovnou pro osoby, které se dostanou
do krizové situace s bydlením. Tato ubytovna však není příliš vhodná
pro řešení krizové situace např. matek s dětmi.

Opatření vedoucí k naplnění cíle:

10.2.1. Řešení krizového ubytování především pro matky s dětmi

Charakteristika opatření:

Služba ubytování pro osoby v krizi, především ženy a matky s dětmi, ale také
rodiny či otce s dětmi, které nemají z vážných důvodů kde bydlet. Ubytování ve
standardních ubytovnách je pro ně příliš nákladné, nebo z kapacitních důvodů
nemožné.
Řešení nouzového ubytování je možné formou „sociálních“ bytů s přijatelným
nájmem s návazným sociálním programem. Tyto byty by byly určeny
k přechodnému ubytování nepřevyšující 1 rok pro osoby, které mají zájem
o řešení vlastní situace.
Další variantou je forma zřízení menší ubytovny pro tuto cílovou skupinu.
Zmapování potřebnosti ze strany potencionálních uživatelů. Vytipování možných
bytů, objektu pro zřízení malé ubytovny.

Předpokládané dopady opatření:

Řešení akutní krize s bydlením
Stabilizace jejich sociální situace, předcházení jejich sociálnímu vyloučení.

Předpokládaná výše finančních
nákladů na realizaci opatření:

Zatím nestanoveno

Předpokládané zdroje financí:

Město Vítkov, Evropská unie, Moravskoslezský kraj a další

Předpokládané počty uživatelů:

Zatím nestanoveno

Předpokládaní realizátoři a partneři
k zajištění opatření:

Město Vítkov, další

Komunitní plán
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11. Rodina, děti a mládež
11.1. Rodina, děti a mládež
Rodina je nejpřirozenějším a nenahraditelným prostředím pro každého jedince, který si zde osvojuje základní etické normy
a vzorce chování. Soudržnost, samostatnost a nezávislost rodiny je nejpřirozenější prevencí před nežádoucími sociálními
jevy, včetně nákladů spojených s jejich odstraňováním, respektive zmírněním. Náhradní funkční řešení za rodinu se hledají velmi těžko a jsou vždy méně dokonalá ve svém efektu a náročnější na ekonomické zdroje.
Do cílové skupiny patří všechny rodiny s dětmi (0-15 let) a mládeží (15-26 let) – jak rodiny fungující, které je třeba podpořit
v jejich aktivitách, tak rodiny sociálně potřebné a v obtížných životních situacích, jejichž fungování bylo narušeno a potřebují pomoc, protože samy nedokážou své problémy řešit.
V současné době je ve Vítkově přibližně 326 disfunkčních rodin, které vyžadují pozornost odboru sociálních věcí Městského úřadu Vítkov, který poskytuje služby sociální prevence a působí zde kurátor pro děti a mládež, kurátor pro dospělé, romský poradce, protidrogový preventista.
Skladba cenzových * domácností podle typu rodin a počtu rodin se závislými dětmi:
Celkem

Domácnosti s počtem členů

Průměrný
počet
členů

počet

v%

1

2

3

4

2 464

100,0

701

654

476

457

5a
více
176

2 433

98,7

701

654

476

444

158

2,49

31

1,3

x

x

x

13

18

5,13

2 496

100,0

701

697

487

449

162

2,50

1 407

56,4

x

455

365

434

153

3,25

bez závislých dětí

719

28,8

x

455

189

70

5

2,48

se závislými dětmi

688

27,6

x

x

176

364

148

4,06

353

14,1

x

209

120

15

9

2,50

bez závislých dětí

127

5,1

x

88

34

4

1

2,35

se závislými dětmi

226

9,1

x

121

86

11

8

2,58

vícečlenné nerodinné domácnosti

35

1,4

x

33

2

-

-

2,06

domácnosti jednotlivců

701

28,1

701

x

x

x

x

1,00

502

20,1

502

x

x

x

x

1,00

Hospodařící domácnosti celkem

2,53

v tom tvořené:
1 cenzovou domácností
2 a více cenzovými domácnostmi
Cenzové domácnosti celkem
v tom:
úplné rodiny

neúplné rodiny

z toho bydlící samostatně

*Cenzová domácnost - nejmenší kolektivita osob, spjatá společným bydlením, společným hospodařením a většinou
i příbuzenskými vztahy. Dělí se na úplné rodinné domácnosti, neúplné rodinné domácnosti, vícečlenné nerodinné
domácnosti a domácnosti jednotlivcù.
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11. Rodina, děti a mládež
11.2. Členové pracovní skupiny
Vedoucí pracovní skupiny:
Bc. Adéla Ambrožová - zástupce veřejnosti
Jarmila Štěpánová- Základní škola - náměstí Jana Zajíce Vítkov
Mgr. Alena Seidlerová– Základní škola - Komenského ulice Vítkov
Mgr. Jana Ambrožová- Základní škola - Opavská ulice Vítkov
PhDr. Mikulíková Marie– Gymnázium Vítkov, zastupitel
11.3. SWOT analýza
V pracovní skupině „Rodina, děti mládež“ byla po shromáždění dílčích podkladů zpracována SWOT analýza, což je analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Jednotlivé body SWOT analýzy byly následně ohodnoceny pracovní
skupinou dle váhy významnosti a takto jsou řazeny.
Silné stránky

Slabé stránky

Dobrá spolupráce se školskými zařízeními, odborem
sociálních věcí a dalšími odborníky

Neexistence nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Středisko volného času Juventus

Nedostatek odpočinkových zón pro rodiny
s dětmi

Rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury města

Nedostatek sportovišť s volným přístupem

Komunitní centrum Gymnázia Vítkov
Klub Ema – čtenářský klub pro matky s dětmi

Slabá kontrola městskou a státní policií v oblastech se
zvýšeným výskytem mládeže

Poradna rané péče Benjamín Krnov
Klub Zvoneček Odry - sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, mentálně postižené děti

Nedostatečná kontrola prodeje alkoholu a cigaret
nezletilým

Pedagogicko psychologická poradna

Velké množství heren na území města

Příležitosti

Ohrožení

Podnícení zájmu a účasti veřejnosti

Nedostatek finančních prostředků a plynulé finanční
zajištění

Lepší osvěta ve školách a na veřejnosti

Zvyšující se výskyt a vliv skupin dětí, příp. mládeže se
závadovým chováním v určitých lokalitách

Vyhledávání nových finančních zdrojů

Nezájem ze strany některých rodičů o možné ohrožení
dítěte

Účinnější spolupráce s městskou policí při řešení prevence
kriminality ve vybraných lokalitách

Zvyšující se pasivita společnosti

Průběžné mapování zájmů a potřeb klientů a veřejnosti

Slabá propagace

Další rozvoj volnočasové a sportovní infrastruktury města

Komunitní plán
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12. Cíle a opatření pro oblast „Rodina, děti, mládež“
Název cíle:

Cíl č. 12.1 – Prevence sociálně patologických jevů

Krátký popis cíle:

Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich
nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů.

Opatření vedoucí k naplnění cíle:

12.1.1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nabídka nízkoprahové sociální služby dětem a mladým lidem, příznivé ovlivnění
jejich způsobu trávení volného času a jeho naplnění smysluplnou činností a
preventivní působení v problematice sociálně patologických jevů ve společnosti.

Charakteristika opatření:

Zmapování situace mezi poskytovateli a uživateli.
Zajišťování finančních zdrojů a vhodných nebytových prostor s ohledem na
výsledky mapování.
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Předpokládané dopady opatření:

Prevence sociálně patologických jevů.
Ovlivnění jejich způsobu trávení volného času a jeho naplnění smysluplnou
činností.

Předpokládaná výše finančních
nákladů na realizaci opatření:

Zatím nevyčísleno

Předpokládané zdroje financí:

Moravskoslezský kraj, Evropská unie, město Vítkov a další

Předpokládané počty uživatelů:

Zatím nevyčísleno

Předpokládaní realizátoři a partneři
k zajištění opatření:

Městský úřad Vítkov, Nestátní neziskové organizace, další
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12. Cíle a opatření pro oblast „Rodina, děti, mládež“
Název cíle:

Cíl č. 12.2 – Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi

Krátký popis cíle:

Přesahová oblast volnočasových aktivit související také s prevencí sociálně
patologických jevů. Rozvoj dalších odpočinkových zón pro rodiny s dětmi i další
občany. Volně přístupná sportoviště pro všechny.
Nepřekrývající se nabídka subjektů nabízejících volnočasové aktivity, kroužky.

Opatření vedoucí k naplnění cíle:

12.2.1 Podpora rozvoje odpočinkových zón pro rodiny s dětmi
Zvážení možnosti volného přístupu na místní sportoviště
Sjednocení nabídky zařízení nabízejících volnočasové aktivity,
kroužky.

Charakteristika opatření:

Jedná se o téma přesahové, doporučující, související s prevencí sociálně
patologických jevů.
Podpora dalšího rozvoje odpočinkových zón v rámci územního plánování.
Zmapování vhodných sportovišť a vyvolání jednání s poskytovateli.
Projednání nabídky volnočasových aktivit a kroužků, odstranění duplicitních
nabídek.

Předpokládané dopady opatření:

Rozšíření odpočinkových zón pro rodiny s dětmi
Přístupná sportoviště pro širokou veřejnost
Nepřekrývající se nabídka volnočasových aktivit a kroužků v rámci všech
poskytovatelů

Předpokládaná výše finančních
nákladů na realizaci opatření:

nevyčísleno

Předpokládané počty uživatelů:

nevyčísleno

Předpokládané zdroje financí:

Město Vítkov, Moravskoslezský kraj, Evropská unie

Předpokládaní realizátoři a partneři
k zajištění opatření:

Město Vítkov a další
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13. Stanovení systému řešení změn
13. Stanovení systému řešení změn v průběhu realizace 1. komunitního plánu rozvoje sociálních
a souvisejících služeb na rok 2010- 2014.
V průběhu realizace schváleného dokumentu komunitního plánu mohou nastat některé neočekávané změny jak vnitřní,
jako jsou personální změny na různých pozicích struktury komunitního plánování, nezájem o práci v těchto skupinách, tak
vnější, jako je např. nedostatek finančních prostředků na realizaci cílů a opatření, akutní potřeba nové sociální služby na
základě potřeby uživatelů apod.
O změnách při realizaci dokumentu je vždy rozhodováno na více úrovních:
Na úrovni orgánů města (rady a zastupitelstva) bude rozhodováno:
• o schvalování změn cílů a opatření dokumentu 1. KP včetně změn ve financování
Na úrovni Řídící a realizační skupiny bude rozhodováno:
• o změnách v rámci jednotlivých priorit, cílů a opatření
• o změnách v akčním plánu a formě monitorování
• o návrhu změn struktury v KP
• o návrhu změn cílů a opatření dokumentu 1. KP včetně změn ve financování, který bude dále předkládán orgánům města
k rozhodnutí
• o schválení akčního plánu dokumentu 1. KP
Na úrovni pracovních skupin bude rozhodováno:
• rozhodnutím vedoucího pracovní skupiny - jedná se především o organizační zajištění práce pracovní skupiny, o vyjádření
postoje za pracovní skupinu
• rozhodnutím pracovní skupiny - hlasováním členů - vyjadřují stanovisko pracovní skupiny k problematice, která se týká
cílové skupiny uživatelů, návrh změn v jednotlivých opatřeních PS a v prioritách
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14. Přílohy
Dotazníkové šetření bylo provedeno v měsíci říjnu 2008 a bylo zaměřeno na zjištění znalosti občanů o poskytovaných sociálních službách a o možnostech jejich využívání ve Vítkově, dále na zjištění představ a požadavků na zavedení nových služeb a potřeby občanů v oblasti sociálního života. Celkem byly vráceny a vyhodnoceny 142 dotazníky. V rámci města Vítkova to není zcela dostačující číslo k úplnému zobecnění výsledků. Přesto, že počet odpovídajících respondentů činí pouze 5,68 % z vydaných dotazníků, je z výsledků šetření možno usuzovat na některé potřeby občanů Vítkova, s ohledem na
věkové složení respondentů. Je možno rovněž usuzovat na jaké cílové sociální skupiny obyvatel a na jaké oblasti problémů zaměřit tvorbu komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve Vítkově.
1.

Charakteristika respondentů:

a) Složení respondentů podle pohlaví:
Celkem respondentů

142

100,0 %

- z toho ženy

107

75,4

- z toho muži

32

22,5

3

2,1

- neuvedli pohlaví

Z uvedené tabulky a grafu je patrno, že větší počet respondentů (75,4 %) byly ženy.
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14. Přílohy
b) Věkové složení respondentů:
Věk

ženy

%

muži

%

neuvedli

%

celkem

= % z celku respondentů

do 18 let

0

0

0

0

0

0

0

0

18 -30 let

8

72,7

3

27,3

0

0

11

7,7

31- 40 let

7

58,3

4

36,7

0

0

11

7,7

41- 50 let

24

85,7

3

10,7

1

3,6

28

19,7

51- 60 let
61- 70 let

13
31

86,6
72,1

0
12

0
27,9

2
0

13,3
0

15
43

10,6
30,3

71- 80 let

21

70

9

30

0

0

30

21,2

4

100

0

0

0

0

4

2,8

81- více

Ženy:

Muži:

Neuvedli pohlaví:

Celkem:

Z výše uvedených údajů vyplývá, že nejvíce odpovídaly ženy ve věku 61 – 70 let. Velmi málo pak muži a nejméně muži do
30 let. Jako nedostatečný se jeví zájem mladých lidí o sociální oblast života ve městě.
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14. Přílohy
2.

Které ze sociálních služeb jsou využívány:

Z celkového počtu 142 respondentů využívá níže uvedené soc.služby
a) centrum denních služeb

osob
3

b) denní stacionář
c) týdenní stacionář
d) chráněné bydlení
e) domov pro seniory („domov důchodců“)
f) domov pro osoby se zdravotním postižením (bez rozdílu věku)
g) centrum sociálně rehabilitačních služeb

4

h) dům s pečovatelskou službou

5

ch) pečovatelská služba poskytovaná do soukromí mimo DPS

4

i) domácí zdravotní péče
j) podpora samostatného bydlení

4

k) odlehčovací služby

1

l) osobní asistence
m) průvodcovské a předčitatelské služby
n) sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
o) tísňová péče

2

Pro objektivní posouzení je nutno uvést že domov pro seniory ubytovává 106 osob, domy s pečovatelskou službou obývá
39 osob.
Pečovatelská služba je poskytována ve Vítkově charitou Odry pro 100 - 120 osob.
Domácí zdravotní péče pro občany je poskytována firmou Geriana v počtu 6 000 ošetření ročně (v průměru za roky 2005
až 2008).
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14. Přílohy
3.

Které soc. služby občané postrádají:

Z celkového počtu 142 respondentů postrádá níže uvedené soc.služby

osob

a) centrum denních služeb

18

b) denní stacionář

17

c) týdenní stacionář

11

d) chráněné bydlení

12

e) domov pro seniory („domov důchodců“)

4

f) domov pro osoby se zdravotním postižením (bez rozdílu věku)

11

g) centrum sociálně rehabilitačních služeb

9

h) dům s pečovatelskou službou

6

ch) pečovatelská služba poskytovaná do soukromí mimo DPS

3

i) domácí zdravotní péče

10

j) podpora samostatného bydlení

20

k) odlehčovací služby

15

l) osobní asistence

7

m) průvodcovské a předčitatelské služby

10

n) sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních

0

o) tísňová péče

20

Nejpostrádanější ze sociálních služeb se jeví tísňová péče, podpora samostatného bydlení, centrum denních služeb, denní stacionář a odlehčovací služby.
Nejméně postrádanými službami se jeví pak sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, pečovatelská služba poskytovaná do soukromí mimo Domy s pečovatelskou službou (DPS).
(Tyto údaje však nekorespondují přímou úměrou s odpověďmi na otázku „Které nejdůležitější soc. problémy by měly být řešeny co nejdříve“).
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4.

Podle čeho občané soc. služby vybírají:

Z celkového počtu 142 respondentů vybírá uvedené soc.služby podle:

počet

a) rady od příbuzných,od známých, přátel

17

b) podle místa bydliště

47

c) podle ceny

24

d) podle rady odborníka,

8

Ze čtyřech kriterií pro výběr sociální služby je nejčastější místo bydliště a cena služby. Tento výsledek odpovídá pochopitelně
mentalitě i finančním možnostem starších občanů, kteří byli převážně respondenty tohoto dotazníkového šetření.
5.

Od koho, z jakého informačního zdroje se o službách dozvěděli:

Z celkového počtu 142 respondentů se o sociální službě dozvěděli od:

počet

a) od souseda, od známých, přátel

6

b) os sociální pracovnice nebo jiného odborníka

4

c) od rodičů

3

c) z internetu

3

d) z informační tabule domu s pečovatelskou službou

1

e) ve škole

3

f) ze Zpravodaje města Vítkova

15

Nejčastějším zdrojem informací je Zpravodaj města Vítkova a sousedé, známí či přátelé. Přesto je nanejvýše vhodné
nadále občany informovat o sociálních službách a o komunitním plánování sociálních služeb průběžně a dlouhodobě
právě prostřednictvím Zpravodaje Města Vítkova. Vydáním publikace „Průvodce sociálními službami města Vítkova“ je
poskytnuta do všech domácností komplexní informace.
U respondentů, převážně starších 61 let, kteří většinou v dotazníkovém šetření odpovídali, je internet a školní výuka málo
užívaným informačním zdrojem.
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6.

Které ze soc. služeb považují za potřebné:

Z celkového počtu 142 respondentů považují za potřebné níže uvedené soc.služby
a) azylový dům
b) „dům na půli cesty“
c) zařízení pro krizovou pomoc
d) noclehárna
e) kontaktní centrum, „K-centrum“
f) pracoviště rané péče
g) nízkoprahové denní centrum
h) služby následné péče
ch) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
i) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
j) sociálně terapeutické dílny
k) sociální poradna
l) sociální rehabilitace
m) terapeutické komunity
n) telefonická krizová pomoc
o) terénní programy – streetwork
p) tlumočnické služby

počet
48
20
27
42
13
9
12
18
24
38
9
34
22
15
28
17
5

Názornou ukázku rozložení představ o potřebnosti sociálních služeb poskytuje následující graf (jednotlivá písmena označují
sociální službu podle výše uvedené tabulky):
Za nejpotřebnější jsou považovány služby:
Azylový dům, noclehárna, sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální poradna, telefonická krizová pomoc, zařízení pro krizovou pomoc.
Z těchto údajů lze usuzovat, že skupinami obyvatel které budou nejvíce potřebovat pomoc v oblasti sociální, jsou občané ohrožení sociálním vyloučením či v krizové situaci (azylové domy, zařízení pro krizovou pomoc, noclehárny, sociálně aktivizační služby, sociální poradna a telefonická krizová pomoc).
Zde je nutno zdůraznit, že sociální poradenství
poskytuje odbor sociálních věcí, telefonická krizová pomoc je poskytována na okresní úrovni, tyto
skutečnosti však nejsou obecně známy.
Kromě výše uvedených služeb byl uveden jeden
požadavek na zavedení respitní péče.
Respitní péče (péče odlehčující) pomáhá lidem,
dlouhodobě pečujícím o postiženého (často rodinného příslušníka). Jejím cílem je ulehčit situaci pečujícím. Poskytnout jim prostor pro načerpání nových sil a energie. Existují její různé formy. Ať už jako péče přímo doma, kdy pečující nahradí vyškolený profesionál a rodina tak může odjet třeba na dovolenou. Nebo formou krátkodobého umístění klienta v nějakém pobytovém zařízení. Je velice reálný předpoklad, že tato služba
by byla v budoucnu často využívána právě občany, kteří se na odpovědích v dotazníkovém šetření nepodíleli, tedy občany středního věku a mladými.
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7.

Které sociální skupině občanů je věnována nedostatečná péče:

Z celkového počtu 142 respondentů považují za nedostatečnou péči vůči skupině

počet

a) osoby zdravotně postižené

53

b) osoby dlouhodobě duševně nemocné

11

c) uživatelé drog

7

d) rodiny s dětmi

45

e) etnické menšiny

3

f) děti a mládež

37

g) osoby v krizi

36

h) senioři /důchodci/ staří lidé

4

ch) jiné: - pracující, poctiví daňoví poplatníci

5

- nezaměstnaní

1

Nedostatečná péče je poskytována, podle respondentů, těmto kategoriím občanů:
-

osoby zdravotně postiženým,
rodinám s dětmi,
dětem a mládeži,
osobám v krizi

Přesto že v dotazníkovém šetření odpovídali převážně respondenti ve věku nad 61 let, nejsou senioři uvedeni jako skupina které je věnována nedostatečná péče. Z této skutečnosti lze rovněž usuzovat na jaké cílové skupiny obyvatel se bude
zaměřovat Komunitní plánování sociálních služeb ve Vítkově.
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8.

Co je pro město Vítkov největším sociálním problémem:

Z celkového počtu 142 respondentů, považují za největší sociální problém města
a) nedostatečná nabídka volnočasových aktivit (pro všechny věkové skupiny );

51

b) začlenění zdravotně postižených

20

c) informovanost občanů o poskytovaných službách

41

d) neexistence bezbariérových přístupů k lékařům, na úřady a instituce;

54

e) péče o starší občany;

38

f) nedostatek pracovních příležitostí;

82

g) nepřizpůsobivost příslušníků některých národnostních - etnických menšin;

101

h) netolerance k národnostním menšinám se strany většiny;

4

ch) problematické chování mládeže;

66

i) společensky nežádoucí jevy (toxikomanie, gemblers–––tvi, výtržnítvi, kriminalita,
vandalismus)

94

j) bezdomovectví;

65

k) nedostatek bytů zvláště pro mladé rodiny,

65

l) nedostatek bezbariérového bydlení;

14

m) jiné:

13

- nedostatečný výchovný dozor rodičů nad dětmi, nedostatek dětských hřišť
- nedostatek kvalitních lékařů
- nezaměstnanost a chudoba

Nejtíživějšími sociálními problémy se jeví
-

33

počet

nepřizpůsobivost příslušníků některých etnických menšin;
společensky nežádoucí jevy ((toxikomanie, gemblerstvi, výtržnítvi, kriminalita, vandalismus)
nedostatek pracovních příležitostí;
problematické chování mládeže;
bezdomovectví;
nedostatek bytů zvláště pro mladé rodiny.
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9.

Které nejdůležitější soc. problémy by měly být řešeny co nejdříve:

Z celkového počtu 142 respondentů, považují za největší sociální problémy, které by
měly být řešeny co nejdříve:
a) zlepšení bezbariérovosti přístupu do budov a pro pohyb po městě
b) zlepšení informovanosti obyvatel o poskytovaných sociálních službách
c) vytvoření dalších domů s pečovatelskou službou
d) zvýšení kapacity míst v domově pro seniory
e) podpora asistenční služby pro potřebné občany
f) zapojení dobrovolníků do sociálních služeb
g) vytvoření chráněného bydlení pro lidi se zdravotním, tělesným omezením
h) vytvoření denního centra pro lidi se zdravotním postižením
ch) podpora zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
i) vytvoření „ombudsmana“ (poradce) pro lidi se zdravot. či sociálními problémy
j) vytvoření denního stacionáře pro seniory
k) vytvoření týdenního stacionáře pro děti
l) jiné

počet
30
40
41
54
9
32
25
8
21
33
28
14
8

Jako nejdůležitější problémy které by měly být řešeny uvádějí respondenti:
zvětšení kapacity míst v domově pro seniory,
vytvoření dalších domů s pečovatelskou službou,
zlepšení informovanosti obyvatel o poskytovaných sociálních službách,
zlepšení bezbariérovosti přístupu do budov úřadů a institucí i pohyb po městě,
bezbariérový přístup na poštu,
Jiné problémy které by měly být řešeny:
zavedení dopravy od nádraží ČD do nemocnice,
zavedení pečovatelské služby do soukromých bytů,
výstavba malometrážních bytů pro mladé a pro osamělé matky s dětmi,
omezení kriminality a problémového chování,
vytvoření pracovních míst.
Některé požadavky zjevně vyplývají z neznalosti respondentů o skutečné situaci ve městě a o v současné době poskytovaných pečovatelských službách.
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10.
-

35

Náměty a připomínky občanů na zlepšení či rozšíření sociálních služeb ve městě Vítkově:
stavět malometrážní byty pro mladé rodiny, pro osamělé matky s dětmi,
poskytovat sociální podporu jen opravdu potřebným lidem,
zpřísnit kontrolu rodinného zázemí žadatelů o sociální podporu, především Romů,
vyčlenit (vystěhovat?) nepřizpůsobivé a problémové osoby z města,
zavést respitní péči,
zřídit chráněné bydlení,
zřídit dům s pečovatelskou službou s bezbariérovou úpravou (s výtahem),
zvýšit kontroly s městskou policií na dětských hřištích (Budišovská ulice a jiné),
rozšířit lékařskou péči zubních lékařů,
rozšířit lékařskou péči dětských lékařů,
obnovit nemocnici ve Vítkově v původním rozsahu (chirurgické, interní aj. oddělení)
řešit problém bezdomovců,
vytvořit dětské hřiště v Opavské ulici (na sídlišti),
vybudovat parkoviště aut ve města, hlavně u obchodního domu Koruna v Opavské ulici,
vyřešit problém vydávání důchodů na poště
(„při přebírání peněz je málo soukromí, okolostojící vidí kolik kdo bere“),
zvýšit zájem se strany „města“ o problémy občanů („nikdo se nezajímá co občany trápí“),
vytvořit instituci která by pomáhala zaměstnaným ženám s domácími pracemi (úklid, prádlo, zahrada aj.)
z městského parku vytvořit „zónu klidu a pokoje“, vybavit lavičkami a osadit více stromů,
zlepšit informování občanů rozhlasem, není slyšet dobře a všude,
vyřešit bezbariérový přístup k lékařům,
vyřešit bezbariérový přístup na poštu,
nabídnout mladým lidem aby se mohli aktivně zapojit do poskytování sociální pomoci (dobrovolnictví apod.),
poskytnout mladým lidem další možnosti zájmové činnosti (nebylo konkretizováno jaké),
vytvořit pracovní místa a zaměstnat menšiny, Romy,
zřídit Dům s pečovatelskou službou (snad z domu Hrabovských v Bezručově ulici),
zřídit pečovatelskou službu mimo Charitu Odry,
vytvořit mobilní hospic.
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Shrnutí výsledku šetření:
Analýza výsledků dotazníkového šetření mezi občany Vítkova ukazuje, že zájem o sociální problematiku mají převážně
ženy starší 61 let. V následujícím období tvorby Komunitního plánu sociálních služeb, by měli být občané znovu osloveni se
zaměřením dotazníků na vybrané cílové skupiny, tedy na mladé lidi, na muže, na rodiny s nezaopatřenými dětmi, na zdravotně hendikepované a zvlášť na starší a staré občany. Vzhledem k malému procentu občanů kteří odpověděli na otázky
v tomto dotazníkovém šetření, bylo nutno doplnit data podle údajů poskytnutých stávajícími institucemi sociálního zabezpečení ve Vítkově, jako je Domov (pro seniory), Charita Odry či domácí zdravotní péče.
Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že respondentům nejvíce chybí tísňová péče, podpora samostatného bydlení, centrum denních služeb, denní stacionář a odlehčovací služby. Nejméně postrádanými službami se jeví pak sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, pečovatelská služba poskytovaná do soukromí mimo Domy s pečovatelskou službou (DPS) a domov pro seniory. Tyto údaje však nemají plně vypovídající hodnotu, protože nekorespondují přímou úměrou
s odpověďmi na otázku - „Které nejdůležitější sociální problémy by měly být řešeny co nejdříve“.
Výběr sociální služby je orientován především finančními možnostmi nejčastější místo bydliště a cena služby. Tento výsledek odpovídá pochopitelně mentalitě i finančním možnostem starších občanů, kteří byli převážně respondenty tohoto
dotazníkového šetření. Nejčastějším zdrojem informací je Zpravodaj města Vítkova a sousedé, známí či přátelé. Přesto
a nebo snad i proto, je nanejvýše vhodné nadále občany informovat o sociálních službách a o Komunitním plánování sociálních služeb průběžně a dlouhodobě právě prostřednictvím Zpravodaje Města Vítkova a Vydáním publikace „Průvodce
sociálními službami města Vítkova“ kterou je poskytnuta do všech domácností komplexní informace o službách sociálních
i o službách souvisejících se sociální oblastí života. Pro informovanost mládeže a pro její zapojení do dotazníkového šetření je vhodné využít internet a rovněž školní výuka je málo užívaným informačním zdrojem.
Vzhledem k tomu že za nejpotřebnější jsou považovány služby jako je azylový dům, noclehárna, sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální poradna, telefonická krizová pomoc, zařízení pro krizovou
pomoc, lze usuzovat do budoucna, že skupinami obyvatel které budou nejvíce potřebovat pomoc v oblasti sociální, jsou občané ohrožení sociálním vyloučením, osamělé matky s dětmi.
Kromě výše uvedených služeb se jeví jako významný požadavek na zavedení respitní péče.
Nedostatečná péče je poskytována, podle respondentů, osoby zdravotně postižené, rodiny s dětmi, děti a mládež, osoby v životní krizi. Přesto že odpovídali převážně respondenti ve věku nad 61 let, nejsou senioři uvedeni jako skupina které
je věnována nedostatečná péče.
Nejtíživějšími sociálními problémy se jeví nepřizpůsobivost příslušníků některých národnostních - etnických menšin; společensky nežádoucí jevy (toxikomanie, gemblerstvi, výtržnítvi, kriminalita, vandalismus) nedostatek pracovních příležitostí;
problematické chování mládeže; bezdomovectví; nedostatek bytů zvláště pro mladé rodiny.
Jako nejdůležitější úkoly které by měly být řešeny uvádějí respondenti zvětšení kapacity míst v domově pro seniory, vytvoření dalších domů s pečovatelskou službou, zlepšení informovanosti obyvatel o poskytovaných sociálních službách,
zlepšení bezbariérovosti přístupu do budov úřadů a institucí i pohyb po městě, bezbariérový přístup na poštu. Jiné problémy které by měly být řešeny jsou zavedení dopravy od nádraží ČD do nemocnice, zavedení pečovatelské služby do soukromých bytů, výstavba malometrážních bytů pro mladé a pro osamělé matky s dětmi, omezení kriminality a vytvoření pracovních míst.
Závěr:
Některé požadavky zjevně vyplývají z neznalosti respondentů o skutečné situaci ve městě a o pečovatelských službách,
které jsou v současné době poskytovány. Zjištěná data nejsou sice plně reprezentativní, avšak k orientaci pro další tvorbu
Komunitního plánu sociálních služeb města Vítkova jsou podnětná. V sociologickém průzkumu mezi občany Vítkova je nutno pokračovat opakováním dotazníkových šetření a prováděním anket v získávání aktuálních informací o veřejném mínění a o požadavcích i potřebách občanů.
Dotazníkové šetření a jeho analýzu pro potřeby Komunitního plánování sociálních služeb provedl v září až
listopadu 2008 Mgr. Jaroslav Bureš.
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Analýza výsledku dotazníkového šetření mezi dětí a mládeží
V rámci dotazníkového šetření provedeného v měsíci červnu 2010 na základních školách a Gymnáziu ve Vítkově bylo osloveno celkem 206 respondentů. Průměrný věk dotázaných byl 14,7 let.

Počet respondentů

Počet respondentů
Chlapci

96

Dívky

110

Celkem

206

Bydlíš v obci?

Bydlíš v obci?
Vítkov a místní části

178

Ostatní obce

28

Máš kam chodit po škole?

Máš kam chodit po škole?

37

Ano

164

Ne

41
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Současná
úroveň
možností
kulturních
a společenských aktivit v obci mi vyhovuje, jsem
s ní spokojen(a)
Jednoznačně souhlasím

11

Souhlasím

35

Neutrální názor

88

Nesouhlasím

48

Jednoznačně nesouhlasím

25

Současná úroveň možností sportovních aktivit
v obci v obci mi vyhovuje
Jednoznačně souhlasím

13

Souhlasím

55

Neutrální názor

66

Nesouhlasím

45

Jednoznačně nesouhlasím

24

Současná úroveň možností kulturních
a společenských aktivit v obci mi vyhovuje

Současná úroveň možností kulturních
a společenských aktivit v obci mi vyhovuje
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14. Přílohy
Co ti ve městě chybí?

Co ti ve městě chybí?

Hřiště volně přístupné

42

Cyklostezky

31

Čajovna

21

Starší Kamarád

14

Dopravní Hřiště

13

Bazén, Aquapark

11

Klub Mládeže

8

Opravené, lepší koupaliště

6

Bruslení v zimě

5

Inline Dráha

5

Posilovna

4

Sportovní hala v zimě

2

cyklokross, motocross

2

Veřejné WC

2

Lepší kino

3

Nákupní středisko

4

Lepší park

1

Internetová kavárna

4

Jak by mělo vypadat volně přístupné hřiště, sportoviště?
Zde padaly návrhy, aby bylo i pro větší děti a mládež, aby bylo volně přístupné i o víkendech, aby se tam dal hrát volejbal, fotbal, basketbal, tenis, in-line bruslení, aby tam byly prolézačky, houpačky, lanové centrum, lavičky, aby bylo moderní, bezpečné.
V rámci lokality nejčastěji padnul návrh na zřízení, upravení nad Základní školou na Opavské ulici a také nad Sokolovnou,
u školy na Komenské ulici i u Gymnázia.
Kde trávíš volný čas (byla možnost označit i více možností)?
Většina dětí a mládeže tráví svůj čas venku s kamarády. S narůstajícím věkem ubývá aktivit v rámci navštěvování zájmových kroužků a klubů a navyšuje se počet různorodého trávení času venku s kamarády.
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14. Přílohy
Kolik času týdně věnuješ
volnočasovým aktivitám?

Množství času věnovaného
volnočasovým aktivitám

Velký počet dotázaných věnuje volnočasovým aktivitám většinu svého volného času. Pouze malá část uvádí, že
takřka žádný čas na tyto aktivity nemá.

Co ti brání v tom, abys chodil po
škole do nějakých kroužků, kurzů
nebo kamkoliv jinam? (byla možnost
označit i více možností)

Překážky v provozování volnočasových aktivit

Nejčastější uváděnou překážkou byl
nedostatek času. Velká část dotazovaných uváděla, že jim nic nebrání v provozování volnočasových aktivit. Jen
velmi malou překážkou byl Nesouhlas
rodičů a nedostatek finančních prostředků.
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14. Přílohy
Jak bys chtěl(a) trávit svůj volný čas?

Jak bys chtěl(a) trávit svůj volný čas?

Nejčastější volbou při trávení volného
času byly uváděny sportovní aktivity na
hřišti a podobně. Většinou to také bylo
v souvislosti s trávením volného času s
kamarády.

Víš, kde hledat pomoc, když ti někdo
úmyslně ubližuje, když tě někdo zastrašuje, když se doma nebo ve škole necítíš v bezpečí?

Kde bych hledal pomoc?

Převážná většina dotazovaných měla
přehled o tom, kde má hledat pomoc při
zastrašování, ubližování, šikaně. Nejčastěji by se obraceli na školu, linku bezpečí a také rodiče a policii.

Víš, kde hledat pomoc?
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