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Úvodní slovo 

 

Vážení, 

 právě otevíráte Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku, který je 

sestaven na léta 2019 - 2021. Tento dokument je výsledkem jednání pracovních skupin  

pod vedením řídící skupiny a vznikl díky partnerství Osoblažského cechu a Obce Osoblaha  

za finanční podpory Evropského sociálního fondu skrze Operační program Zaměstnanost. 

 Věřím, že všechny vytyčené cíle a opatření se nám podaří v následujících letech splnit  

a nabídnout tak všem obyvatelům Osoblažska kvalitní, dostupné a efektivní sociální služby. 

 Dovolte mi, abych tímto poděkoval členům realizačního týmu, kteří na přípravě 

střednědobého plánu spolupracovali, starostům zapojených obcí za jejich podporu, členům 

řídící skupiny a pracovních skupin za jejich obětavou práci a jednotlivým poskytovatelům 

sociálních služeb za poskytnutí potřebných údajů a naplánování rozvoje svých sociálních služeb 

ku prospěchu občanům Osoblažska. Díky nim vznikl opravdu kvalitní plán rozvoje sociálních 

služeb. 

 

 

 

 

Za realizační tým 

 

 

 

Mgr. Jan Bezděk 

ředitel 

Osoblažský cech, z.ú. 

 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku 2019-2021 byl 

schválen Zastupitelstvem obce Osoblaha dne 06.06.2019 pod číslem usnesení 

5a/5/2019. 
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1. ÚVODNÍ ČÁST 

1.1. Východiska plánu 
Tato část obsahuje informace o metodě komunitního plánování sociálních služeb k vytvoření 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v dikci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách ve znění pozdějších předpisů, dalších právních norem a související strategické 

dokumenty. 

Metoda komunitního plánování 
Metoda komunitního plánování představuje způsob plánování sociálních služeb na přesně 

vymezeném území, který umožňuje sociální služby plánovat tak, aby odpovídaly místním 

specifikům i potřebám jednotlivých občanů a byly poskytovány efektivně, tedy aby byly 

podporovány pouze užitečné a potřebné služby a finanční prostředky na ně byly využívány účelně 

a cíleně. Tato metoda: 

 zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, 

zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl 

občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování 

řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci, 

 podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě       a 

umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje, 

 umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití, 

 zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby 

sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti, 

 zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na 

takové služby, které jsou potřebné. 

 Princip triády stanovuje zapojení minimálně tři stran, a to uživatelů, poskytovatelů           a 

zadavatelů sociálních služeb do procesu plánování. Princip se vztahuje i na zapojení široké 

veřejnosti. 

 Princip rovnosti zohledňuje právo každého občana vyjádřit svůj názor k věcem veřejným, 

a to v rovném postaveni. Každý má právo se vyjádřit, mluvit a nikdo nesmí byt 

diskriminován. 

 Princip skutečných potřeb vychází z aktivního zjišťováni skutečných potřeb všech 

zúčastněných stran. 

 Princip „Vše je veřejné“ má opodstatnění ve faktu, že plánujeme věci veřejné, proto            i 

jednotlivé informace o průběhu procesu plánováni zveřejňujeme. Každý občan má právo 

přijít na setkání a sdělit svůj názor. 

 Princip dohody preferuje dohodu zúčastněných stran. V procesu plánování je nutné 

dohodnout se jak o záměrech, tak i způsobech realizace aktivit. V plánováni má přednost 

souhlasné dohodnuti. Nedosáhneme-li dohody, pak jsou předem stanovena pravidla 

hlasováni. 

 Princip dosažitelnosti řešení spočívá v takovém plánování sociálních služeb, kde 

plánované cíle a aktivity musí byt v souladu nejenom s potřebami lidi, ale i s finančními 

možnostmi v dané oblasti. 

 Princip cyklického opakování zaručuje návaznost jednotlivých fázi a posun v čase. Dochází 

tak k pravidelnému sledováni (monitoringu) realizovaných aktivit a hodnoceni procesu 

plánováni a aktualizaci potřeb. 

 Princip kompetence účastníků zajišťuje i při principu rovnosti jasné vymezeni organizační 

struktury včetně daných kompetenci, pravidel a pravomoci. 
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 Princip přímé úměry deklaruje fakticky, že průběh procesu plánování je pro občany stejně 

přínosný jako výstup plánování, kterým je zpracovaný střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb. Kvalita výstupů je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu. 

Plánování rozvoje sociálních služeb je otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb, zdrojů           a 

hledání řešeni, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám lidí, který je rozdělen do 

čtyř základních fází plynule na sebe navazujících. Jedná se o: 

 Přípravnou fázi - Je fází úvodní, která je zaměřena na tvorbu organizačních struktur při 

zachování rovnosti zúčastněných stran (uživatel, poskytovatel a zadavatel), informování 

veřejnosti o zahájení činnosti plánování, schválení základních dokumentů, které určuji 

pravidla, práva, kompetence, ale i povinnosti jednotlivců v organizační struktuře               a 

legalizuji proces za předpokladu, že jsou podporovány politickou reprezentaci. Klíčové je 

stanovit pro jaké území bude plán tvořen a časovou dotaci stanovenou pro jeho tvorbu a 

na kolik let plán bude platný. 

 Analytickou fázi - Tato fáze navazuje na fázi přípravnou již konkrétními činnostmi. Je 

nazývána fází popisnou. Jsou zpracovávány výzkumy, analýzy a další šetřeni. Například 

zjišťováni potřeb uživatelů, veřejnosti, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Je 

zpracovávána sociodemografická analýza, která blíže specifikuje území, strukturu             a 

specifika jeho obyvatelstva. I v této fázi je o dílčích výsledcích informována jak veřejnost, 

tak politická reprezentace. 

 Plánovací fázi - Plánovací fáze vychází z nashromážděných dat v analytické fázi, pomoci 

nichž jsou stanoveny priority, jednotlivé cíle a opatření. Je tvořena struktura a obsah 

plánu, jsou stanovena pravidla i způsob připomínkovacího řízení.  

 Implementační fázi -  Implementační fáze je zaměřena na realizaci cílů a opatřeni, které 

byly naplánovány a schváleny. V prvopočátku je nutné upevněni organizačních struktur, 

které pro tuto fázi zpracuji monitorovací tabulky, hodnotící kritéria, pomoci kterých 

hodnotíme úspěšnost naplňování cílů a opatřeni. V neposlední řadě vzniká velmi důležitý 

dokument, systém přijímání změn do plánu. Zpracovaný plán je živy dokument, jenž 

reaguje na aktuální změny, které lze díky tomuto dokumentu transparentně posoudit      a 

následně zapracovat. 

 

Legislativní opora procesu plánování a související strategické dokumenty 
 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  
Při tvorbě zákona z legislativního pohledu nebyl převzat pojem „komunitní plánování sociálních 

služeb“ (dále jen KPSS) a byl schválen termín „střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb“ 

(dále jen SPRSS).  

V běžné praxi, zejména na obecní úrovni je nadále často používán termín KPSS jako 

synonymum pro SPRSS. V rámci této právní normy je obcím dána možnost zpracovávat 

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, zatím co krajům a MPSV ukládá povinnost 

zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Zároveň jasně stanovuje základní 

metodické východisko spolupráce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Je zde 

také vymezena působnost při zajišťování sociálních služeb.  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku je v souladu s dikcí zákona                    č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.  
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Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb je upraveno platnými a účinnými právními 

předpisy, konkrétně v ustanovení § 3 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, podle kterého je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

strategický dokument obce, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce a 

hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů.  

Obsahem střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je souhrn a výsledky podkladových 

analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu, s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým 

jsou sociální služby poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou 

sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování       a rozvoje 

sociálních služeb obsahující popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím 

by mělo být tohoto stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování a 

vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních 

služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území obce. Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na období jednoho roku, které 

vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.  

 Vyhláška č. 387/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.  

Zpracovaný střednědobý plán je v souladu s dikcí §39 písm. a)-c) Vyhlášky, která stanovuje 
podmínky pro zpracování a strukturu střednědobého plánu pro kraje a je modelován na obecní 
úroveň plánování.  

 Strategické rozvojové dokumenty týkající se oblasti sociálních služeb na úrovni 
Moravskoslezského kraje  

  
Střednědobé plánování na Osoblažsku vychází i ze strategických dokumentů Moravskoslezského 

kraje https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/aktualni-krajske-strategicke-dokumenty-43137/  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2015-2020 a Metodiky pro aktualizaci krajské 

sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 

 

Vývoj procesů komunitního/střednědobého plánování sociálních služeb na 
Osoblažsku 

Plánování sociálních služeb komunitní metodou probíhalo na území osoblažského regionu poprvé 

v roce 2008. Koordinační role zadavatele se ujala obec s pověřeným obecním úřadem Osoblaha. 

Zřídila pracovní pozici koordinátora a byla sestavena první pracovní skupina Senioři   a osoby se 

zdravotním postižením. V roce 2010 byla podána žádost o finanční podporu v rámci projektu 

v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl realizován v celém spádovém 

území Osoblahy v letech 2011 - 2013. Vznikla druhá pracovní skupina Rodiny s dětmi, mládež a 

osoby ohrožené sociálním vyloučením. Hlavním výstupem projektu byl první Komunitní plán 

rozvoje sociálních služeb platný na léta 2013 - 2014.  

Po realizaci projektu byly aktivity zachovány a zahrnuty do činností spolupráce s Úřadem vlády 

ČR, odborem sociálního začleňování, tzv. Agenturou pro sociální začleňování, která se rozvinula 

v území čtyř obcí – Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka a Slezské Pavlovice. V rámci Lokálního partnerství 

vznikla pracovní skupina Sociální služby, která po celou dobu spolupráce s Agenturou začleňovala 

obě pracovní skupiny střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. 

https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/aktualni-krajske-strategicke-dokumenty-43137/
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Lokální partnerství dále zahrnovalo pracovní skupiny Zaměstnanost a socioekonomický rozvoj, 

Prevence kriminality, Vzdělávání a Bydlení. Pracovní skupiny byly zaštiťovány Koordinační 

skupinou. Ke spolupráci v rámci Lokálního partnerství byly přizvány spolupracující obce, 

regionální zaměstnavatelé, nestátní neziskové organizace, školy, úřady a veřejné instituce. Byl 

vytvořen Strategický plán sociálního začleňování Osoblažsko 2015 – 2020 a v rámci tzv. 

koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám byly v Operačním programu 

Zaměstnanost a Integrovaném regionálním operačním programu vytvořeny výzvy pro možnost 

čerpání finančních prostředků pro činnosti a cíle stanovené strategickým plánem.  

V současné době je stav spolupráce obcí a Agentury pro sociální začleňování v režimu tzv. 

vzdálené podpory, činnosti pracovních skupin Lokálního partnerství pod sebe převzaly pracovní 

skupiny střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Výsledkem spolupráce je skutečnost, 

že se doposud podařilo zadržet zhoršující se stav v oblasti sociálního začleňování, vytvořit 

úspěšný projekt asistentů prevence kriminality, založit obecně prospěšnou společnost 

Osoblažský cech, o. p. s. nebo zasíťovat jednotlivé aktéry na poli sociálních služeb, samosprávy   a 

dalších institucí a navázat tak vzájemnou spolupráci. 

V září 2017 byla zahájena realizace projektu Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na 

Osoblažsku financovaný z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost. Projekt je zaměřen na získání relevantních podkladů pro zajištění místní a časové 

dostupnosti sociálních služeb v území obcí zapojených do procesu střednědobého plánování 

rozvoje sociálních služeb prostřednictvím vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb na Osoblažsku na léta 2019 – 2021 včetně akčního plánu. Dalším výstupem je pak 

elektronický i katalog sociálních a návazných služeb, včetně jeho tištěné verze. 

 

2. PROCESNÍ ČÁST 

2.1. Plánování na Osoblažsku 

V rámci podpory OPZ byla zaktivizována organizační struktura, zpracován Statut a Jednací řád 

Řídící skupiny a Pracovních skupin. 

Smyslem činností organizační struktury je dosáhnout: 
 aktivního zapojení jednotlivých subjektů (zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů, 

veřejnosti) do problematiky sociální oblasti, prohloubení jejich spolupráce, vytváření 
partnerství a budování místní komunity, 

 nastavení vhodného systému sociálních služeb, který podpoří již existující kvalitní sociální 
na základě skutečných potřeb, 

 zajištění lepší informovanosti o sociálních službách prostřednictvím E-katalogu a jeho 
tištěné verze, 

 podpory zajištění efektivnosti a finanční udržitelnosti nastaveného systému sociálních 
služeb, 

 vytvoření SPRSS a jeho prováděcího dokumentu Akční plán (AP) pro roky 2019–2021 na 
základě potřeb cílových skupin, 

 vytvořit cíle a opatření pro návazné služby (včetně investičních záměrů), které jsou 
významné pro sociální oblast lokality jako prevence proti propadu obyvatel do sociální 
sítě. 
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2.2. Organizační struktura plánování na Osoblažsku 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

Uživatelé, 
veřejnost

Zastupitelstva 
obcí

Starostové 
obcí

Řídící skupina

Pracovní skupina 
Senioři a osoby 
se zdravotním 

postižením

Pracovní skupina 
Rodiny s dětmi, 
mládež a osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením

Koordinátor 
SPRSS

Garant SPRSS 
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Řídící skupina 
Řídící skupina má 7 členů a 1 předsedu. Metodik/garant procesu střednědobého plánování Bc. 

Lenka Tichavská není členem Řídící skupiny a doporučuje metodické postupy. Účastní se všech 

jednání Řídící skupiny a pracovních skupin. 

 

Jméno a příjmení Role Subjekt  Kontakt 

Bartoníková Pavla 
Bc. 

vedoucí pracovní 
skupiny Senioři a 
osoby se zdravotním 
postižením 

Domov pro 
seniory 
Osoblaha, 
příspěvková 
organizace,  

bartonikova@osoblaha.eu 

Bezděk Jan Mgr. člen řídící skupiny 
Obec Dívčí 
Hrad 

starosta@divcihrad.cz 

Bezděková 
Barbora Ing. 

člen řídící skupiny 
Osoblažský 
Cech z. ú.  

hoskba@seznam.cz 

Birtus Karel Bc. 

vedoucí pracovní 
skupiny Rodiny 
s dětmi, mládež a 
osoby ohrožené 
sociálním 
vyloučením 

Althaia o. p. s.  karel.birtus@althaia.cz 

Horňáková 
Bohuslava Mgr. 

člen řídící skupiny Obec Osoblaha tajemnik@osoblaha.cz 

Chovančák Marcel člen řídící skupiny Obec Hlinka starosta@obechlinka.cz 

Juřenová Jana Bc., 
MSc. 

předseda řídící 
skupiny 

LIGA o. p. s. jana.jurenova@ligabruntal.cz 

Spurná Zdeňka člen řídící skupiny 
Obec Dívčí 
Hrad 

zdenaspurna17@seznam.cz 
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1. Sociodemografická analýza 

Základní údaje o území 
Osoblažsko se nachází v nejsevernějším výběžku Moravskoslezského kraje. Je územím ze tří stran 

obklopeným Polskem. Je součástí okresu Bruntál, spadá do území obce s rozšířenou působností 

(ORP) Krnov. Pověřeným obecním úřadem je Osoblaha, do jejíž působnosti patří všechny obce 

spolupracující v procesu střednědobého plánování sociálních služeb, mimo obec Slezské 

Rudoltice. Jsou to tedy obce Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha, Rusín a Slezské Pavlovice. 

Mikroregion Osoblažska tvoří pahorkatina, která dosahuje nadmořské výšky od 201 do 352 m. n. 

m. Jednotvárnou geologickou stavbu území tvoří převážně usazeniny hornin křídového moře. 

Vlastní vývoj krajiny také ovlivnilo dvojí zalednění ve starších čtvrtohorách, celé území pokryl 

ledovec. Vodní systém oblasti tvoří řeky Osoblaha a Prudnik. Povodí řeky Osoblahy bylo dříve 

zdrojem rozsáhlých záplav a po roce 1903 byla zahájena výstavba regulace řečiště. Tato úprava 

nedokázala odolat ničivým povodním v roce 1997. Počasí zde převládá vlhké, s krátkou a mírnou 

zimou, mírně teplé s nejvyšším průměrnou roční teplotu v okrese Bruntál s hodnotou +8,6 °C. 

 

Historický vývoj území 
První zmínky o Osoblaze jsou datovány do 13. století. Kolem roku 1300 je Osoblaze přiznán statut 

města. Jsou rovněž dochovány zprávy o Osoblaze jako městě z roku 1251. Státoprávní změny 

probíhající ve 14. století na Opavsku poznamenaly Osoblažsko v dalším vývoji. V roce 1348 

dochází k odloučení od Opavska a přiřazení k olomouckému biskupství. Původně bylo Osoblažsko 

v rámci Moravy součástí Holasicka. Král Přemysl Otakar II. většinu území Holasicka roku 1269 

začlenil do Opavského vévodství a Osoblažsko zůstává jako léno Olomouckého biskupství 

(později arcibiskupství) i nadále integrální součástí Moravy, kterou je až do roku 1783. Když v 

první Slezské válce roku 1742 Rakouské císařství přichází o větší část Slezska, Osoblažský 

výběžek zůstává periferním výběžkem rakouské říše v Prusku. Od roku 1783 spadá Osoblažsko 

podle rozhodnutí císaře Josefa II. pro účely státní správy pod orgány Rakouského Slezska, v 

oblasti samosprávy se však nadále jednalo o součást Moravy. Správním centrem celého území se 

stává obec Osoblaha. Osoblažská enkláva byla vymezena územím bývalých soudních 

okresů Osoblaha a Jindřichov. Toto území tvoří vůbec největší a zároveň           i 

nejsevernější moravskou enklávu ve Slezsku. V prosinci 1898 je do výběžku zavedena 

úzkorozchodná Osoblažská železnice z Třemešné do Osoblahy, která je provozována doposud. 

20. století pak znamená pro osoblažský region citelnou změnu jeho vývoje. Vzniká samostatné 

Československo, přichází dvě světové války. Na počátku 1. světové války povinně narukují mladí 

a zdraví muži, jen z Osoblahy jich odjíždí bojovat přes 100. Od podzimu 1914 jsou prováděny 

soupisy úrody. Jaro 1915 přináší zabavování veškerých zásob obilí, kukuřice a mouky. Celá oblast 

je zasažena hladem a od 18. dubna 1915 jsou vydávány chlebové lístky. Z kostelů jsou odváženy 

zvony, cínové náčiní a píšťaly z varhan (k roztavení a následnému odlití a výrobě zbraní). Kritická 

situace v zásobování nastává příchodem jara 1918. Rakousko je vyčerpáno         a válkou unavené 

obyvatelstvo touží po míru, podzim 1918 přináší rozpad rakouské monarchie. Osoblažsko se 

společně se západním Slezskem stává součástí nově vytvořeného Německého Rakouska a 

vyhlášení samostatné Československé republiky je přijato obyvatelstvem s klidem.  V prosinci 

1918 dochází k obsazení území a v únoru 1919 Osoblažsko a samotné město Osoblaha obsazují 

českoslovenští vojáci. V červnu 1919 se v Československé republice konají první obecné volby, ve 

kterých německé nacionalistické strany neuspějí.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9no
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V období před 2. světovou válkou i během ní byla velká většina obyvatel Slezska německé 

národnosti. Na počátku 30. let neutěšené hospodářské a sociální poměry, také narůstající 

německý nacionalismus vyvolává mezi obyvatelstvem protičeskoslovenské nálady                           a 

nespokojenost. Útoky proti územní celistvosti republiky vrcholí v září 1938 a henleinovci 

přistupují k otevřeným ozbrojeným provokacím. Oddíly Freikorpsu  22. září 1938 obsazují           v 

Osoblaze všechny klíčové objekty a obyvatelstvo vítá připojení města k říši s nadšením.              Z 

počátku dochází také k určitému zlepšení hospodářských a sociálních poměrů. Osoblažsko 

přestává být izolovanou oblastí, může navazovat kontakty s okolním německým prostředím.        V 

lednu 1945 prochází Osoblahou evakuovaný koncentrační tábor z Osvětimi. V té době již do města 

doléhají ozvěny bojů z blížící se fronty. Válka do Osoblahy vstupuje 16. března 1945. Začíná 

evakuace obyvatelstva do šumperského okresu, ve městě propuká panika a zděšení. Téhož dne je 

přerušena vlaková doprava z Osoblahy do Třemešné. V noci ze 17. na 18. března 1945 hoří na 

Osoblažsku vesnice a rozhodující bitva o Osoblahu začíná 22. března 1945. Německá armáda je na 

ústupu a prchá obcemi Životice a Sádek ve směru na Berlín. Osoblaha je prvním osvobozeným 

městem na území Čech a Moravy. Konečnou tečkou za druhou světovou válkou a následnými 

změnami je považován rok 1946 a 1947, ve kterých docházelo postupně     k ukončení vysídlování 

německých obyvatel z oblasti.  

Nástup komunismu sebou přináší cílený rozvoj zemědělství v regionu. Státní statky jsou dotovány 

ze státní pokladny a postupně vytlačují soukromé zemědělství a zemědělská družstva. Postupně 

dochází na území osoblažského výběžku ke znovu osídlování rodinami z vnitrozemí       i rodinami 

z jiných evropských států (Řeci, Lužičtí Srbové). Pro obyvatele Osoblažska znamená práce 

v zemědělském státním statku jedinou možnou práci v tomto pohraničním regionu. Výhodou, 

která se později ukáže jako chyba i zátěž pro osoblažský region, je téměř zanedbatelný požadavek 

státních statků na vzdělání svých zaměstnanců. Po roce 1989 dochází k celostátním 

demokratickým reformám. Státní statky prochází silnými změnami, lze hovořit o totální likvidaci 

jejich funkčnosti. Pro zaměstnance a jejich rodiny to znamená ztrátu zaměstnání a velmi malou 

naději na nalezení zaměstnání nového.  

 
Současnost 

Průmysl se na území Osoblažska v důsledku jeho polohy, špatné dopravní dostupnosti a tradičně 

zemědělského zaměření v průběhu doby téměř nerozvíjel. Při pohledu z jiného úhlu lze hovořit  o 

zachování kvalitních přírodních podmínek, na kterých lze v kombinaci s kulturními památkami 

oblasti rozvíjet cestovní ruch. 

Nedostatečné množství pracovních příležitostí vede k postupnému vystěhovávání perspektivních 

obyvatel za pracovními příležitostmi do jiných částí České republiky. Pokud se vezme v úvahu 

poslední období, je zde patrný výrazný úbytek obyvatel. Statisticky zdánlivě nízký úbytek je 

způsoben přistěhováním obyvatel, kteří se stali oběťmi obchodu s bydlením, vyšší mírou fluktuují 

po územích různých obcí, a kteří jsou „stěhováni“ do soukromých obytných objektů v regionu. Jde 

zejména o osoby a rodiny žijící v plné závislosti na dávkovém systému, s násobnými sociálními 

zátěžemi a specifickými problémy.  

Nedostatečná průmyslová struktura, mechanizace zemědělství, nedostatek pracovních 

příležitostí a změna struktury obyvatel jsou hlavní příčinou sociálních a ekonomických problémů 

regionu. Vedou k nedostatku finančních prostředků v rodinách i u jednotlivců,               k 

zadluženosti, ke snížení kvality života v regionu. Také řešení z hlediska státu není dostačující, 

Osoblažsko jako celek je označeno jako region se soustředěnou podporou státu, jejichž vymezení 
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vychází ze Strategie regionálního rozvoje České republiky.1 Regiony se soustředěnou podporou 

státu se dále člení podle charakteru svého zaostávání, přičemž okres Bruntál, jehož součástí je 

osoblažský mikroregion, je označen jako hospodářsky slabý region.2 Osoblažsko také naplňuje 

definici sociálně vyloučené lokality.3 Téměř všichni mají ztížený přístup ke vzdělání, k práci i ke 

službám. Osoblažsko je jednou z nejchudších oblastí Česka a již dlouhodobě trpí nejvyšší 

nezaměstnaností v republice.  

Obyvatelstvo 
Při srovnání počtu obyvatel v obcích správního obvodu pověřeného obecního úřadu Osoblaha     v 

roce 1991 a v roce 2018 dochází z dlouhodobého hlediska na celém území k poklesu počtu 

obyvatel o cca 3,7 %. U čtyř obcí dochází v tomto období k absolutnímu poklesu počtu obyvatel 

(nejvýrazněji v obci Bohušov a obci Hlinka), naopak u obce Dívčí Hrad a obce Slezské Pavlovice 

dochází k nárůstu počtu obyvatel. Celkový počet obyvatel v území v letech 2013 až 2017 zvýšil    o 

43 obyvatel z původního počtu 2 333 obyvatel v roce 2013 na počet 2 376 obyvatel ke konci roku 

2017. K výraznějšímu nárůstu počtu obyvatel v období let 2013 až 2017 dochází ve Slezských 

Pavlovicích o 12,8 % a v Dívčím Hradu dokonce o 33,6%. Počet obyvatel naproti tomu klesá 

v obcích Hlinka a Bohušov. V Osoblaze kulminuje počet obyvatel v roce 2015, kdy následně v 

počátku roku 2017 klesá počet obyvatel o 5,41%. Ke konci roku 2017 počet obyvatel                   v 

Osoblaze nepatrně stoupá. Tento celkový vývoj počtu obyvatel je ovlivněn zejména těmito faktory: 

- vývoj počtu živě narozených a zemřelých – přirozený přírůstek/úbytek obyvatelstva 

- vývoj počtu přistěhovalých do území a vystěhovalých z území – migrace obyvatelstva. 

 

Počet obyvatel v obcích zapojených do procesu střednědobého plánování sociálních služeb 
v letech 2013 – 2018 

 

Obec/rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bohušov 423 422 412 417 406 403 

Dívčí Hrad 235 240 247 297 302 314 

Hlinka 207 202 192 187 191 186 

Osoblaha 1 131 1 106 1 146 1 129 1 084 1 102 

Rusín 142 147 143 148 153 151 

Slezské Pavlovice 195 194 200 203 220 220 

Celkem  2 333 2 311 2 340 2 381 2 356 2 376 

Tab. č. 1: Počet obyvatel v obcích zapojených do SPRSS; zdroj: ČSÚ 
 
Součet přirozeného přírůstku/úbytku obyvatelstva s migračním přírůstkem/úbytkem 

obyvatelstva určuje celkový přírůstek/změnu počtu obyvatel v území. Obecně však lze říci, že pro 

tuto analýzu se jeví důležitější sledovat vývoj migrace obyvatelstva, který mohou obce svou obecní 

politikou ovlivnit. U obcí Osoblaha a Slezské Pavlovice dochází k tzv. obchodování              s 

                                                             
1 Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2014 - 2020 [on-line].[cit. 2019-02-18] dostupný z http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-
4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf  
2 Metodická podpora regionálního rozvoje [on-line].[cit. 2019-02-18] dostupná z http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/sub1.html  
3 Sociálně vyloučená lokalita [on-line].[cit. 2019-02-18] dostupná z 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C4%9B_vylou%C4%8Den%C3%A1_lokalita  

http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf
http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/sub1.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C4%9B_vylou%C4%8Den%C3%A1_lokalita
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bydlením, které má vliv na migraci obyvatelstva v daných obcích. Vlastnictví několika bytových 

domů jednou soukromou fyzickou osobou, která obchoduje s chudobou nájemníků, vede               v 

důsledku k vytvoření sociálně vyloučených území. V obcích Slezské Pavlovice a Dívčí Hrad dochází 

k výstavbě nových bytů s nižším prahem dostupnosti vlastněných obcí, což vede od roku 2016 ke 

zvýšení migrace obyvatelstva do území těchto obcí. Tato migrace má za následek celkový růst 

počtu obyvatel v těchto obcích. Zejména v Dívčím Hradu se pak objevuje potenciál růstu počtu 

obyvatel, do obce stěhují mladé rodiny s dětmi. Důvodem je navýšení bytového fondu. V Bohušově 

dochází k poklesu počtu obyvatel, vlivem odchodu mladých rodin s dětmi, popřípadě čerstvých 

absolventů škol za pracovními příležitostmi do vnitrozemí a přirozeným úbytkem. Tento trend je 

patrný i v ostatních obcích s klesajícím počtem obyvatel. 

 
Přírůstek/úbytek počtu obyvatel v obcích zapojených do procesu střednědobého plánování 
sociálních služeb v letech 2013 - 2018 

Obec/rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bohušov 28 10 13 -7 -4 -3 

Dívčí Hrad -2 2 -3 18 0 13 

Hlinka -15 -5 -10 -5 4 -7 

Osoblaha 24 -25 40 -17 -45 18 

Rusín -5 4 -5 -4 2 2 

Slezské 
Pavlovice 

10 4 -4 21 -8 2 

Tab. č. 2: Přírůstek/úbytek počtu obyvatel; zdroj: ČSÚ a údaje evidence obyvatel obcí 

 
Přírůstek/úbytek je vyjádřen v absolutních číslech, při podrobnějším pohledu se jedná o desítky 

či stovky lidí, zejména pokud jde o migrační přírůstek. Např. v obci Osoblaha za období let 2013 

až 2018 došlo k 420 přistěhováním a 414 vystěhováním obyvatel obce. Vysoký počet 

přistěhovaných osob souvisí s obsazováním bytových jednotek ve vlastnictví soukromé osoby    a 

obchodu s chudobou nájemníků. Přirozený přírůstek má v území zápornou hodnotu. 

Lze očekávat, že ve vymezeném území bude docházet i nadále k trvalému poklesu celkového počtu 

obyvatel. S poklesem počtu obyvatel je spojeno i to, že i nadále poroste počet obyvatel ve věku nad 

65 let na úkor obyvatel ve věku 0 - 14 let, což způsobuje demografické stárnutí populace. Se 

stárnutím populace souvisí i to, že přirozený přírůstek obyvatel je záporný                a tendence 

nasvědčují, že tomu tak bude i do budoucna. Možnost, jak ovlivnit celkový počet obyvatel, je spíše 

přes migraci, tzn. obecní politikou motivovat zejména mladé rodiny s dětmi, aby se do území 

přistěhovaly nebo se z území naopak nevystěhovávaly. I přes snahu obcí lze očekávat, i s ohledem 

na obecné demografické trendy, že bude klesat počet obyvatel a lidé budou stárnout. Je proto 

potřeba se připravit zejména na trend stárnutí populace a nárůst počtu obyvatel ve věku nad 65 

let. 

 

Věková a vzdělanostní struktura 
Průměrný věk 39,8 let obyvatele obcí Osoblažska v roce 2013 vzrostl o 0,6 roku na 40,4 let           v 

roce 2017. Relativně rychle rostoucí průměrný věk je důkazem rostoucího stárnutí populace. 

Tento jev se dá také měřit prostřednictvím indexu demografického stáří. Z něj je patrné, že           v 
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roce 2017 dochází poprvé k situaci, kdy počet obyvatel v neproduktivním věku, tedy nad 65 let, je 

větší než počet obyvatel v předproduktivním věku 0 - 14 let. Obecně dochází k rostoucímu počtu 

obyvatel ve věku nad 65 let a regresi v počtu obyvatel ve věku 0 – 14 let. Za negativní lze považovat 

stav, kdy dochází k trvalému poklesu počtu obyvatel v produktivním věku 15 - 64 let. Index 

demografického stáří obecně roste z toho důvodu, že dochází k odchodu obyvatel z území, 

respektive se nedaří udržet mladé obyvatele v území vlivem nedostatečné nabídky pracovních 

míst. Jedním z dalších faktorů růstu indexu demografického stáří je i výstavba bytů pro seniory   a 

také Domov pro seniory, který poskytuje sociální služby seniorům v Osoblaze. Průměrný index 

demografického stáří v roce 2017 výrazně vzrostl na hodnotu 101,5%. V roce 2010 činil tento 

index 76,88%, v roce 2004 dokonce jen něco málo přes 60%. Jedná se tedy o výrazný narůst tohoto 

indexu. 

Vývoj indexu demografického stáří je u jednotlivých obcí v čase odlišný. Index demografického 

stáří (tj. podíl počtu obyvatel ve věku nad 65 let vůči počtu obyvatel ve věku 0 – 14 let) je výrazně 

největší v obci Rusín a Bohušov. Průměrný věk obyvatel v těchto obcích je vyšší než stanovený 

průměr za celé území. Index demografického stáří a zároveň i průměrný věk je naopak nejnižší v 

obcích Slezské Pavlovice a Dívčí Hrad, což je způsobeno zejména přistěhováním mladých rodin s 

dětmi. Z dlouhodobého hlediska roste tento ukazatel nejvýrazněji v obci Bohušov. 

Přibližně 60 % obyvatel má ukončené středoškolské vzdělání (s maturitou či vyučení v učebním 

oboru) včetně vyššího odborného vzdělání, což je obdobný trend i v celé České republice. 

Relativně velké je zastoupení obyvatel s nižším, základním vzděláním. Naopak v území je malé 

zastoupení vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Ze srovnání vývoje vzdělanostní skladby              v 

letech 2001 a 2011 vyplývá, že nedochází k výrazné obměně vzdělanostní struktury a pouze 

nepatrně roste podíl osob s vysokoškolským vzděláním. V obci Slezské Pavlovice a obci Hlinka byl 

v roce 20114 nadprůměrný počet obyvatel se základním vzděláním nebo neukončeným oproti 

průměru za celé sledované území. V obcích Osoblaha a Bohušov je naopak více zastoupeno 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, než je průměr za celé sledované území. 

Z pohledu vzdělanostní struktury uchazečů o zaměstnání byli v období posledních čtyř let 

evidovaní zejména uchazeči s nízkým potenciálem. Tito uchazeči jsou také často v dlouhodobé 

evidenci, právě pro svůj vzdělanostní hendikep. Podíl osob s nízkým potenciálem vzdělání na 

celkovém počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob z analyzovaného území šesti obcí ukazuje, že 

vzdělání je nejzásadnější překážkou v tom, aby byli evidovaní uchazeči v trhu práce úspěšní. Pro 

osoby s nízkým vzděláním není v regionu dostatek vhodných pracovních příležitosti. 

Co se týče vzdělanostní struktury, lze obecně říci, že je v území nižší než celorepublikový průměr, 

avšak dochází k trvalému růstu počtu obyvatel s vyšším vzděláním. Právě po lidech         s vyšším 

vzděláním je v území stále větší poptávka na trhu práce, kterou se nedaří uspokojit. 

 

Trh práce 
Trh práce je charakterizován poptávkou po práci a její nabídkou. Z tohoto hlediska je nabídka 

práce v osoblažském regionu dlouhodobě velmi nízká. Největší strukturální problémy nastaly      v 

době, kdy končila činnost podniku Státní statky, přicházela soukromá zemědělská výroba           a 

produkce, která již díky nové mechanizaci a následně dotovaným zemědělským činnostem 

                                                             
4 Údaj je sledován v rámci sčítání obyvatelstva, které proběhlo v roce 2011 
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nepotřebovala tak markantní počet zaměstnanců. Zanikala tak pracovní místa pro obyvatele, kteří 

do regionu přicházeli právě za zemědělskými a souvisejícími činnostmi. Nová místa se 

nevytvářela, velká část obyvatel proto zůstává dlouhodobě mimo pracovní trh. Částečně se 

změnila také struktura obyvatel. Byly zaznamenány odchody místních obyvatel za lepšími 

příležitostmi do jiných regionů České republiky. V regionu není dostatek zaměstnavatelů. 

Největším je firma Strojírna Jan Bacho v Dívčím Hradě zaměstnávající více než sto zaměstnanců, 

přičemž značná část zaměstnanců do firmy dojíždí z Krnova a dalších částí krnovského regionu. 

Mezi největší zaměstnavatele patří Domov pro seniory Osoblaha, což samo o sobě ukazuje, že      v 

regionu není dostatek podnikatelů, nerozvíjí se podnikatelská činnost, jež by mohla vytvořit např. 

několik desítek pracovních míst. Region je těžko přístupný, není dostatečně rozvinuta 

infrastruktura, a to brání potencionálním zaměstnavatelům přicházet se svými podnikatelskými 

nápady, díky nimž by výrazně vzrostla nabídka nových pracovních míst. Určitý potenciál lze 

spatřovat v sociálních podnicích, které samy o sobě nevytváří desítky míst v každém z nich, ale 

primárně se snaží vytvářet pracovní místa pro osoby se zdravotními či sociálními hendikepy.  

 

 Nezaměstnanost 
V meziročních srovnáních došlo v České republice i okrese Bruntál jako celku k poklesu 

nezaměstnanosti, který trvá od roku 2014. V území obcí tomu tam nebylo, v roce 2015 došlo 

naopak k nárůstu oproti roku 2014. Následné dva roky byl ale pokles významně vyšší. V okrese 

došlo k poklesu o cca 2%, v analyzovaných obcích k poklesu cca 5%. Z uvedených údajů je patrné, 

že nárůst mezi lety 2014 a 2015 byl způsobem výrazným zvýšením podílu nezaměstnaných osob 

v Hlince a Slezských Pavlovicích. V roce 2018 došlo k opětovnému nárůstu počtu nezaměstnaných 

osob, i když v rámci České republiky i okresu Bruntál došlo k poklesu. 

Je třeba zdůraznit, že značná část pracovních míst je vytvářena v rámci veřejně prospěšných prací 

a výrazný pohyb v podílu nezaměstnaných má s tímto kritériem přímou souvztažnost. Zároveň 

jsou veřejně prospěšné práce nejširší „nabídkou“ práce v celém regionu. Nestávají se však jedním 

ze stupňů možného prostupného zaměstnávání, jelikož zaměstnanci ve veřejných pracích po jejich 

ukončení v podstatě nemají kam nastoupit, aby v nových pracovních místech zúročili znalosti, 

dovednosti a získané pracovní návyky. Nedostatek pracovních příležitostí způsobuje 

dlouhodobou strukturální nezaměstnanost v regionu. Určitá „závislost“ na veřejně prospěšných 

pracích je rizikem, jehož eliminace spočívající v náhradní nabídce volných pracovních míst je 

velmi málo pravděpodobná. Nicméně lze konstatovat, že s vývojem tohoto nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti bude významně stoupat či se snižovat nezaměstnanost v obcích 

zapojených do procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

 
 

Vývoj nezaměstnanosti 

Datum  

Podíl nezaměstnaných osob v % 

Česká republika Okres Bruntál 
Obce zapojené do 

procesu SPRSS 

31. 12. 2014 7,5 13,5 17,8 

31. 12. 2015 6,2 11,6 19,0 
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31. 12. 2016 5,2 9,5 14,9 

31. 12. 2017 3,8 7,0 9,1 

31. 12. 2018 3,1 6,0 10,3 

Tab. č. 3: Vývoj nezaměstnanosti; zdroj: portal.mpsv.cz  

Další neopomenutelnou překážkou pro uplatnění se v běžném trhu práce je obvykle vyšší věk nad 

55 let. V území obcí dochází k výjimečné situaci, kdy skupina evidovaných uchazečů                o 

zaměstnání ve věku nad 55 let nepatří k početní převaze v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti. 

Je to dáno zejména tím, že jsou obce z hlediska indexu stáří poměrně mladé,     i když nebezpečím 

v tomto smyslu je prudký růst hodnoty indexu v průběhu několika let. Také skutečnost, že obce 

Osoblaha a Slezské Pavlovice mají ve svém katastrálním území nájemní byty soukromých 

vlastníků, ovlivňuje složení uchazečů o zaměstnání, jelikož do těchto bytů se stěhují spíše mladší 

rodiny s dětmi z různých částí České republiky, které jinde ztratily bydlení a velmi často jsou 

oběťmi obchodu s bydlením. Průměrný věk uchazeče o zaměstnání v období od roku 2014 do roku 

2016 vzrostl na 43,43 let. V roce 2017 tento průměrný věk poklesl na úroveň 41,4 let. Nejvyšší 

průměrný věk uchazeče o zaměstnání je v průměru za sledované období let 2014 – 2017 v obci 

Rusín, naopak nejnižší v obci Osoblaha.  

Dlouhodobě nezaměstnané osoby v obcích zapojených do procesu SPRSS v letech 2015 – 2018 
z hlediska délky jejich evidence (vždy k 31. 12.) 

Obec 

Délka evidence uchazečů o zaměstnání 

5 - 12 měsíců 12 – 24 měsíců nad 24 měsíců 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Bohušov 4 4 2 7 12 1 4 1 6 9 8 6 

Dívčí 
Hrad 

5 8 5 2 5 2 0 1 4 5 4 1 

Hlinka 8 7 5 6 8 11 1 1 7 6 5 2 

Osoblaha 22 21 15 16 26 30 17 14 41 38 25 16 

Rusín 2 3 1 2 1 1 0 0 3 3 2 2 

Slezské 
Pavlovice 

8 9 8 5 7 5 0 0 5 7 5 4 

Tab. č. 4: Dlouhodobě nezaměstnané osoby z hlediska délky evidence; zdroj: KoP ÚP Bruntál 

Výrazný je podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu 

nezaměstnaných osob. Dosahuje výše 70,4%. Oblast je poměrně specifická. Vykazuje daleko nižší 

podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob ve věku nad 55 let na celkovém počtu uchazečů               o 

zaměstnání. Jeho vyšší hodnoty lze přičíst pouze velmi nízkému počtu fyzických unikátních 

evidovaných osob, kdy z celkového počtu 3 jsou 2 osoby ve věku nad 55 let, jako je tomu               v 

případě obce Rusín. Proto je hodnotové procento ve výši 66,7%. 

Nejvýznamnějšími hendikepy bránícími získání zaměstnání pro většinu evidovaných uchazečů    o 

zaměstnání je nízká úroveň vzdělání a dlouhodobá nezaměstnanost, často plynoucí právě 

z hlavního hendikepu nedostatečného vzdělání. Zároveň je také nutné konstatovat chybějící 
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nabídku vhodných pracovních míst pro osoby s nízkým vzděláním a dalšími sociálními hendikepy. 

Obecně lze shrnout problematiku trhu práce v obcí zapojených do procesu střednědobého 

plánování rozvoje sociálních služeb následovně: 

 nedostatek pracovních míst v regionu 

 nedostatek pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané osoby s nízkým vzděláním 

 nízký počet větších zaměstnavatelů 

 nevhodná infrastruktura pro rozvoj nových podnikatelských záměrů podnikatelů 

 vytvářejících větší počet pracovních míst 

 nebezpečí prudkého nárůstu nezaměstnanosti při neorganizování programu aktivní 

 politiky zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce). 

 

Nepojistné sociální dávky 
Tato kapitola analyzuje pasivní politiku zaměstnanosti, konkrétně vývoj dávek hmotné nouze, ale 

i vývoj příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory a dávek OZP. 

 Dávky pomoci v hmotné nouzi 
Systém pomoci v hmotné nouzi je upravován zákonem č. 111/2016 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Dávkami v hmotné nouzi jsou: 

 příspěvek na živobytí 

 doplatek na bydlení 

 mimořádná okamžitá pomoc 

V roce 2015 bylo poskytnuto dávek v hmotné nouzi v počtu 3 838. V roce 2016 to bylo již o více 

než 300 poskytnutých dávek méně, což souvisí s tím, že v roce 2016 klesá obecně v daném území 

míra nezaměstnanosti, respektive ukazatel podílu nezaměstnaných osob. Ve větším počtu jsou 

poskytovány dávky v podobě příspěvků na živobytí než dávek v podobě doplatků na bydlení. 

Vývoj dávek pomoci v hmotné nouzi  

Obec/rok 
k 31.12.2015 k 31.12.2016 

Počet Suma (v Kč) Počet Suma (v Kč) 

Bohušov 440 1 445 686 324 1 056 477 

Dívčí Hrad 264 771 544 277 732 809 

Hlinka 386 1 225 763 366 1 206 091 

Osoblaha 2 109 7 799 705 1 958 7 250 849 

Rusín 75 212 202 62 230 583 

Slezské Pavlovice 564 2 164 725 537 2 362 867 

Celkem 3 838 13 619 625 3 524 12 839 676 

Tab.: 5. Vývoj dávek pomoci v hmotné nouzi, zdroj: Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 
2016 a v roce 2015, Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Ostravě 
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 Příspěvek na péči 
Tento příspěvek je určen těm osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu potřebuji pomoc při vykonávání běžných životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm 

závislosti. Právně je tento příspěvek upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 

vyhláškou č. 505/2006. 

Výše příspěvků na péči pro osoby do18 let činí za kalendářní měsíc: 

3 300 Kč v případě stupně I (lehká závislost) 

6 600 Kč v případě stupně II (středně těžká závislost 

9 900 Kč v případě stupně III (těžká závislost) 

13 200 Kč v případě stupně IV (úplná závislost) 

Výše příspěvků na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc: 

880 Kč v případě stupně I (lehká závislost) 

4 400 Kč v případě stupně II (středně těžká závislost 

8 800 Kč v případě stupně III (těžká závislost) 

13 200 Kč v případě stupně IV (úplná závislost) 

Vývoj počtu příspěvku na péči v letech 2015 a 2016 je prakticky totožný.  

Vývoj příspěvku na péči  

Obec/rok 
k 31.12.2015 k 31.12.2016 

Počet Suma (v Kč) Počet Suma (v Kč) 

Bohušov 161 994 400 147 889 680 

Dívčí Hrad 36 151 200 59 315 760 

Hlinka 84 672 000 81 560 900 

Osoblaha 774 4 325 600 781 4 609 040 

Rusín 85 421 600 68 398 000 

Slezské Pavlovice 51 182 400 53 206 800 

Celkem 1 191 6 747 200 1 189 6 980 180 

Tab. č. 6: Vývoj příspěvku na péči 

Zdroj: Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2016 a v roce 2015, Úřad práce České 
republiky, krajská pobočka v Ostravě 

 

 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou upraveny zákonem č. 329/2011 Sb., o 

poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů                    a 

vyhláškou č, 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením. 
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Dávkami pro osoby se zdravotním postižením se rozumí příspěvek na mobilitu, příspěvek na 

zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a z toho vyplývající benefity. Příspěvek 

na mobilitu je ve výši 550 Kč měsíčně a vyplácí se zpětně. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku 

má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo osoba těžce sluchově postižená 

či těžce zrakově postižená. 

V roce 2015 bylo celkové vyplaceno 547 dávek pro osoby se zdravotním postižením žadatelům 

s trvalou adresou v analyzovaném území. V roce 2016 těchto vyplacených dávek bylo 506 . 

Vývoj dávek pro osoby se zdravotním postižením  

Obec/rok 
k 31.12.2015 k 31.12.2016 

Počet Suma (v Kč) Počet Suma (v Kč) 

Bohušov 116 620 600 112 44 000 

Dívčí Hrad 37 16 000 35 14 000 

Hlinka 92 36 800 88 100 138 

Osoblaha 228 91 200 171 253 600 

Rusín 25 36 501 24 9 600 

Slezské Pavlovice 49 19 600 76 30 400 

Celkem 547 820 701 506 451 738 

Tab. č. 7: Vývoj dávek pro osoby se zdravotním postižením  

Zdroj: Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2016 a v roce 2015, Úřad práce České 
republiky, krajská pobočka v Ostravě 

 

Vybrané dávky státní sociální podpory 
 

Přídavek na dítě 
Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají 

rodiny s příjmem do 2,7 násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech 

výších podle věku dítěte a ve dvou výměrách podle druhu příjmu. Ve zvýšené výměře dávka náleží, 

pokud některá ze společně posuzovaných osob má příjem z výdělečné činnosti nebo z určitých 

dávek. 

 Pohřebné 
Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla 

rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý 

pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč. 

Vývoj dávek státní sociální podpory 

Obec/rok k 31.12.2015 k 31.12.2016 
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Počet Suma (v Kč) Počet Suma (v Kč) 

Bohušov 783 2 176 016 852 2 160 105 

Dívčí Hrad 614 1 015 072 856 1 694 039 

Hlinka 705 1 201 402 738 1 232 987 

Osoblaha 3540 7 414 074 3 587 7 738 236 

Rusín 276 371 176 230 480 036 

Slezské Pavlovice 1033 1 902 768 930 1 427 489 

Celkem 6951 14 080 508 7 193 14 732 892 

Tab. č. 8: Vývoj dávek státní sociální podpory 

Zdroj: Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2016 a v roce 2015, Úřad práce České 
republiky, krajská pobočka v Ostravě 

 

Pěstounské dávky 
Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče 

na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávky 

pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna 

a další náklady spojené s touto péčí.  

Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi i další dávky státní sociální podpory, 

například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další vyjma sociálního příplatku. 

Vývoj výplaty pěstounských dávek 

Obec/rok 
k 31.12.2015 k 31.12.2016 

Počet Suma (v Kč) Počet Suma (v Kč) 

Bohušov 0 0 6 40 650 

Dívčí Hrad 0 0 0 0 

Hlinka 0 0 0 0 

Osoblaha 162 1 365 184 182 1 708 026 

Rusín 0 0 0 0 

Slezské Pavlovice 0 0 0 0 

Celkem 162 1 365 184 188 1 748 676 

Tab. č. 9: Vývoj výplaty pěstounských dávek 

Zdroj: Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2016 a v roce 2015, Úřad práce České 
republiky, krajská pobočka v Ostravě 
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Kriminalita 
Dříve než budou interpretovány samostatné statistické údaje týkající se oblasti kriminality je 

potřeba se zmínit o tzv. latentní kriminalitě5, která zahrnuje ty trestné činy či přestupky, které 

vůbec nebyly oznámeny nebo nebyly zjištěny. Latentní kriminalita může dosahovat až 

několikanásobku té skutečně, zjevné kriminality, o nichž existují statistická data, která poskytují 

za období 2014 – 2018 údaje o počtu trestných činů a přestupků v jednotlivých obcích. Nápad 

trestné činnosti vzrostl v roce 2014 na 76 oproti předchozímu roku, avšak v roce 2015 došlo ke 

znatelnému poklesu nápadu trestné činnosti. Nejvíce zaznamenaných trestných činů je v obci 

Osoblaha a obci Hlinka, naopak nejméně v obci Rusín. Na vývoj počtu trestných činů respektive 

přestupků (především co se týče veřejného pořádku) má jistě významný pozitivní vliv i aktivní 

účast asistentů prevence kriminality v území obcí Osoblažska. U vývoje počtu přestupků za období 

2014 – 2018 naopak dochází ke každoročnímu, poměrně značnému růstu, zejména           v obcích 

Osoblaha a Dívčí Hrad, avšak roste počet přestupků i ve Slezských Pavlovicích a Hlince. Spáchané 

přestupky se většinou týkají přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

 
Počet přestupků v území obcí zapojených do procesu střednědobého plánování rozvoje  

sociálních služeb  

Tab. č. 10: Počet přestupků v území obcí zapojených do procesu střednědobého plánování  

 

 

Počet trestných činů v území obcí zapojených do procesu střednědobého plánování rozvoje 
sociálních služeb   

Obec/rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Bohušov 19 7 - - 4 

Dívčí Hrad 5 5 7 6 10 

Hlinka 11 11 3 - 3 

                                                             
5 Boj proti latentní kriminalitě v sociálně vyloučených lokalitách je jedním z důležitých strategických cílů, které byly 
stanoveny v Akčním plánu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016-2020 

Obec/rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Bohušov 14 13 2 3 15 

Dívčí Hrad 18 20 13 20 21 

Hlinka 8 8 8 11 8 

Osoblaha 45 64 53 74 54 

Rusín 4 1 0 4 2 

Slezské 
Pavlovice 

5 5 7 2 3 

Celkem  94 111 83 114 103 
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Osoblaha 32 15 15 11 23 

Rusín 2 1 -  1 

Slezské 
Pavlovice 

7 5 2 3 4 

Celkem  76 44 - - 45 

Tab. č. 11: Počet trestných činů v území obcí zapojených do procesu střednědobého plánování rozvoje 
sociálních služeb   

 

Bydlení 
Bydlení v území obcí zapojených do procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

lze rozčlenit do základních skupin:  

 bydlení v rodinných domech 

 bydlení v bytech ve vlastnictví obcí 

 bydlení v bytech v soukromém vlastnictví podnikajících fyzických či právnických osob 

Bydlení v rodinných domech je bezproblémovým typem bydlení, majitelé domů jsou určitým 

způsobem zaopatřeni a jen v menším měřítku jsou obyvatelé rodinných domů příjemci sociálních 

dávek, poživateli sociálních služeb nebo jsou ohroženi ztrátou bydlení.  

Bydlení v bytech ve vlastnictví obcí je možné ve všech obcích území. Každá z obcí má ve svém 

vlastnictví byty, které obývají stálí mnohaletí obyvatelé, a není zde výrazná migraci obyvatel.       V 

těchto bytech platí jednotně stanovené nájemné rozhodnutím zastupitelstva příslušné obce     a 

výše tohoto nájmu odpovídá vybavenosti daného bytu a stáří poslední případné rekonstrukce či 

výstavby. Nájemníci nejsou vystaveni riziku ztráty bydlení z důvodu vstřícného postupu dané 

obce v případě dluhu na nájmu a službách a obce mají spíše zájem pomoci takovýmto dlužníkům 

např. prostřednictvím dluhového poradenství obecně prospěšné společnosti Althaia o. p. s.          V 

obecních bytech žije přibližně 30 – 50% obyvatel.  

Bydlení v bytech v soukromém vlastnictví podnikajících fyzických či právnických osob je 

markantní zejména v obci Osoblaha, následně také v obci Slezské Pavlovice. Nejpalčivější problém 

je s byty v obci Osoblaha, kde je více než 130 bytů v soukromém vlastnictví obchodníků 

s bydlením. Zde také probíhá největší migrace nájemníků těchto bytů, přičemž v bytech jsou 

ubytováváni především sociálně slabí občané, se kterými přicházely i další sociálně patologické 

problémy – zadluženost, závislost na sociálních dávkách, kriminální chování, problémy se školní 

docházkou dětí a další. Nájemné v těchto bytech se pohybuje vysoko, mnohonásobně, nad nájmem 

v bytech obecních. 

 

 Služby občanské vybavenosti 
Vybavenost obcí z hlediska z hlediska obchodní infrastruktury, dopravy, zdravotnických               a 

školských zařízení je značně omezená. Nejhorší podmínky jsou v obci Rusín, kde mimo zastávky 

autobusu není žádný jiný typ občanské vybavenosti, než zastávka pojízdné prodejny. V Hlince, 

místní části Rylovka, není vůbec žádný typ služby občanské vybavenosti, stejně tak jako v Karlově 

a Dolních Povelicích, jež jsou místními částmi Bohušova.  
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Dopravní dostupnost je vzhledem k poloze území obcí nedostačující a zcela limitující. Veřejná 

doprava je zajišťována železniční dopravou a také autobusovou linkovou dopravou, která je 

organizována na čtyřech pravidelných linkách. Železniční dopravou jsou obsluhovány pouze tři 

obce – Osoblaha, Bohušov a Dívčí Hrad. Provoz na trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha je však 

velice omezen (pět spojů ve všední den, tři spoje o víkendech a svátcích), což ještě snižuje už tak 

velmi nízkou dopravní obslužnost území. Nejdůležitější komunikací pro celé území Osoblažska je 

silnice 1. třídy č. 57. Tato silnice však neprochází územím žádné z obcí. Obcí Dívčí Hrad a obcí 

Osoblaha prochází silnice 2. třídy č. 457, zbytek silniční sítě tvoří komunikace 3. tříd a místní 

komunikace.  

V obcích zapojených do procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb se nacházejí 

dvě mateřské školy (Osoblaha, Dívčí Hrad), dvě odloučená pracoviště mateřské školy Dívčí Hrad 

(v Bohušově a Hlince) a jedna základní škola (Osoblaha – zde je spojena mateřská a základní 

škola), včetně školní družiny a školní jídelny. Základní škola v Osoblaze má všech 9 tříd, je 

spádovou školou a její kapacita je celkem 500 dětí, využita je jen z části – ve školním roce 

2018/2019 školu navštěvuje 196 žáků. Děti z Rusína převážně navštěvují mateřskou a základní 

školu ve Slezských Rudolticích (zde je pouze první stupeň základní školy). Nejbližší střední škola 

nebo základní umělecká škola pro děti z těchto obcí se nachází ve Městě Albrechticích a další pak 

v Krnově. 

Základní lékařská péče pro obyvatele obcí je zajištěna ve spádové obci Osoblaha. Zde mají své 

ordinace praktický lékař pro dospělé i praktický lékař pro děti a dorost. Ženám a dívkám je           k 

dispozici gynekologický specialista (ordinace je otevřena jeden den v týdnu). Lékárna                 v 

Osoblaze byla v roce 2017 uzavřena a občané vymezených obcí si tak mohou vyzvednout léky 

nejblíže ve městě Město Albrechtice. Další zdravotnická zařízení (ordinace specialistů, 

nemocnice) se pak nacházejí ve Městě Albrechticích a v Krnově. Vzhledem k odlehlosti a špatné 

dopravní obslužnosti obcí je zde velký problém s dojezdem rychlé záchranné služby. Příležitostí 

je umožnění přejezdu záchranářů přes území Polska. 

Vybavenost obcí 

 Bohušov Dívčí 
Hrad 

Hlinka Osoblaha Rusín Slezské 
Pavlovice 

Obchod 
s potravinami 

ano ano ano ano pojízdná 
prodejna 
3x týdně 

ano 

Pošta  ano x x ano x x 

Lékař  x x x ano x x 

Mateřská škola ano ano ano ano x x 

Základní škola x x x ano x x 

Autobusová doprava ano ano ano ano ano ano 

Železniční doprava ano ano x ano x x 

Restaurace/hospoda ano ano x ano ano x 

Tab. č. 12: Vybavenost obcí; zdroj: vlastní zpracování 
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 Sociální služby 

Celé území osoblažského regionu, tedy i území obcí zapojených do procesu střednědobého 

plánování rozvoje sociálních služeb, je identifikováno jako sociálně vyloučená lokalita, a to již 

v první analýze sociálně vyloučených území České republiky, které v roce 2006 zpracovalo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, tak v následné analýze z roku 2015. Území je součástí 

okresu Bruntál, který je okresem se soustředěnou podporou státu jakožto hospodářsky slabý 

region.  

Vysoká nezaměstnanost, nízká vzdělanost, málo pracovních příležitostí, rezignace na životní či 

finanční problémy nebo i nedostatek volnočasových aktivit může často zapříčinit vznik špatné 

sociální situace člověka a následně potřeby sociální služby. Sociální služba je činnost poskytující 

lidem v nepříznivé sociální situaci podporu při sociálním začleňování a ochranu před sociálním 

vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti. Obyvatel s potřebou 

sociální služby je v obcích velké množství, proto na jejich území působí několik poskytovatelů 

sociálních služeb, kteří se snaží potřeby svých klientů uspokojit. Zdejší poskytovatelé se zaměřují 

jak na děti a mládež nebo na seniory, tak i na osoby se zdravotním postižením nebo osoby sociálně 

vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. V daném území působí k 31. 12. 2018 celkem 6 

registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a poskytuje celkem 10 typů sociálních služeb.  

 

Poskytovatelé sociálních služeb v území obcí zapojených do procesu SPRSS 

 

Poskytovatel  Poskytované sociální služby 

Althaia o. p. s.  
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Odborné sociální poradenství 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková 
organizace 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Domov pro seniory 

Harmonie, příspěvková organizace Chráněné bydlení 

Charita Krnov Pečovatelská služba 

JINAK o. p. s. 
Podpora samostatného bydlení 
Sociálně terapeutická dílna 

Slezská diakonie 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 

Tab.č. 13: Poskytovatelé sociálních služeb v území; zdroj: vlastní zpracování 
 

3.2. Vybrané výstupy ze zjišťování potřebnosti sociálních služeb uživatelů a 
veřejnosti 

Analyzováním dat a informací poskytovatelů sociálních služeb, které byly poskytnuty zpracovateli 

analýzy z vyplněných dotazníků a doplňujícími rozhovory s některými z poskytovatelů sociálních 

služeb, bylo zjištěno: 

 

 v území šesti obcí osoblažského regionu poskytuje sociální služby celkem 6 poskytovatelů 

sociálních služeb 

 1 poskytovatel sociální služby nedodal potřebná data a informace, analyzování probíhalo 

z údajů 5 poskytovatelů sociálních služeb 



26 
 

 poskytovatelé se zaměřují na sociální integraci osob se zdravotním postižením, seniorů, 

rodin s dětmi, osob v krizi, dětí a mládeže 

 poskytované sociální služby mají dostatečnou kapacitu, ta ale zahrnuje nejen základní, ale 

i optimální síť sociálních služeb MSK 

 obyvateli území podle sdělení poskytovatelů jsou poptávány tři typy sociálních služeb: 

odlehčovací služby, pečovatelská služba, centrum denních služeb 

 poskytované sociální služby využívá 94% uživatelů žijících v území, pouze 6% uživatelů 

z pobytových služeb je z jiného území 

 terénní a ambulantní sociální služby využívá 100% uživatelů žijících v území 

 poskytovatelé sociálních služeb uvádějí zájem zaměstnat celkem 6 osob v profesi 

pracovníka v sociálních službách 

 podíl obcí území na financování sociálních služeb dosahuje výše 1% celkových nákladů 

 

Náklady sociálních služeb v území se zvyšují, v roce 2018 dosahují plánované výše 37 185 tis. Kč, 

což je o 28% více než v roce 2016 

Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb 
 

Poskytovatelé sociálních služeb 

Poskytovatel  Právní forma 
Poskytnutí 
informací 

Althaia o. p. s.  obecně prospěšná společnost ano 

Domov pro seniory Osoblaha, 
příspěvková organizace 

příspěvková organizace obce ano 

Harmonie, příspěvková 
organizace 

příspěvková organizace kraje ano 

Charita Krnov církevní právnická osoba ne 

JINAK o. p. s. obecně prospěšná společnost ano 

Slezská diakonie církevní právnická osoba ano 

Tab. č. 14: Poskytovatelé sociálních služeb, zdroj: vlastní zpracování 

 

V níže uvedené tabulce jsou vyjmenovány všechny konkrétní druhy sociálních služeb 

poskytovaných v území. Pouze sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány 

dvěma poskytovateli, všechny ostatní sociální služby jsou poskytovány vždy jedním 

poskytovatelem. Nejstarší poskytovanou sociální službou je domov pro seniory, služba je 

poskytována od roku 1960. Nejmladší sociální službou je domov pro osoby se zdravotním 

postižením. Služba je poskytována od roku 2017. 

Druhy sociálních služeb 

Název sociální služby Počet 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) 1 
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Odborné sociální poradenství (OSP) 1 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) 2 

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) 1 

Domov pro seniory (DPS) 1 

Chráněné bydlení (CHB) 1 

Podpora samostatného bydlení (PSB) 1 

Sociálně terapeutická dílna (STD) 1 

Tab. č. 15: Druhy sociálních služeb, zdroj: vlastní zpracování 

Sociální služby v pobytové a ambulantní formě jsou poskytovány v zařízeních sociálních služeb. 

Z nabízených celkem 20 typů zařízení jsou v území využíváno 6 typů zařízení. Pro sociální službu 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a pro odborné sociální poradenství je využíváno po 4 

zařízeních ve 4 obcích v území – v Osoblaze, Hlince, Dívčím Hradu a ve Slezských Pavlovicích. 

Zařízení sociálních služeb 

Zařízení sociálních služeb 

D - domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

1 
L - nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

4 

E - domovy pro seniory 1 
O - sociální poradny/odborné sociální 
poradenství 

4 

G - chráněné bydlení 1 P - sociálně terapeutické dílny 1 

Tab. č. 16: Zařízení sociálních služeb, zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Forma a druh poskytovaných služeb 
Poskytovatelé sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů se zaměřuje na poskytování celkem osmi druhů sociálních služeb všech 

tří forem: 

 

Formy poskytovaných sociálních služeb 

Druh sociální služby Forma sociální služby 

Odborné sociální poradenství 1 Pobytová  3 

Služby sociální péče 4 Ambulantní  3 

Služby sociální prevence 3 Terénní  2 

Tab. č. 17: Druhy a formy sociálních služeb, zdroj: vlastní zpracování 
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Kapacita sociálních služeb 
 

Kapacita počtu uživatelů sociálních služeb 

Druh 
sociální 
služby 

Počet uživatelů 
k 31. 12. 2017 

Nově přijatí 
uživatelé v roce 

2017 

Počet uživatelů, 
kteří ukončili 

službu 

Celkový počet 
uživatelů za rok 

2017 

Uživatelé z 
Osoblažska 

Uživatelé 
mimo 

Osoblažsko 

Uživatelé z 
Osoblažska 

Uživatelé 
mimo 

Osoblažsko 

Z důvodu 
nespokojenosti 

Jiné 
důvody 

Uživatelé z 
Osoblažska 

Uživatelé 
mimo 

Osoblažsko 

NZDM 162 - 65 - - 17 178 1 

OSP 116 - 27 - - 3 119 - 

SAS 2146 - 87 - - 438 301 - 

DOZP 4 14 12 21 - 15 12 21 

DSP 26 25 10 8 - 19 36 33 

CHB 12 - - - - - 12 - 

PSB 3 - - - - - 3 - 

STD 14 - 1 - - 1 16 - 

Tab. č. 18:  Kapacita počtu uživatelů sociálních služeb, zdroj: vlastní zpracování 

 

Z hlediska naplněnosti kapacity pobytových služeb jsou všechny tyto sociální služby zcela 

naplněny. U ambulantních typů služeb je kapacita poměrně naplněna, poskytovatelé uvádějí, že je 

možné kapacitu navýšit v souvislosti s navýšením úvazků sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách. Žádná ze sociálních služeb neuvádí nevyužití kapacity.  

Pouze u dvou pobytových sociálních služeb - domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním 

postižením – jsou vykazováni uživatelé z jiného území, mimo území šesti vyjmenovaných obcí 

osoblažského regionu, které se společně zúčastňují střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb. Z hlediska počtu fyzických osob, které sociální služby k 31. 12. 2017 využívají, je 577 

uživatelů z území obcí, jež společně plánují a 39 osob z jiného území. Celkový počet uživatelů 

sociálních služeb je 616. Tento počet nezohledňuje skutečnost, zda jedna osoba využívá jedenu 

sociální službu, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, který neomezuje počet sociálních služeb využívaných jedním uživatelem. 

 

Zájemci o sociální službu 
Poskytovatelé sociálních služeb uvádí čekací dobu zájemce o sociální službu ve třech typech 

sociálních služeb: 

Typ sociální služby 
Aktuální počet 

zájemců 
k 31.12.2017 

Čekací doba 

                                                             
6 Údaj uvádí celkový počet uživatelů služby; počet rodin je 53 
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Domov pro osoby se zdravotním postižením 2 2 – 12 měsíců 

Domov pro seniory 14 2 – 12 měsíců 

Podpora samostatného bydlení 1 350 dní 

Tab. č. 19: Zájemci o sociální službu, zdroj: vlastní zpracování 

Zaměření poskytovatelů sociálních služeb na jednotlivé cílové skupiny sociálních služeb vychází 

z typologie Ministerstva práce a sociálních věcí ČR určené pro registraci sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Dle výsledků sběru dat a informací se nejvíce poskytovatelů věnuje osobám se zdravotním 

postižením (3 poskytovatelé, 4 poskytované sociální služby) a rodinám s dětmi (2 poskytovatelé, 

2 sociální služby). Seniorům se věnuje 1 poskytovatel s 1 sociální službou, velmi okrajově také 

poskytovatel odborného sociálního poradenství. V této cílové skupině ale existuje poptávka po 

dalších typech sociálních služeb – centrum denních služeb, odlehčovací služby, pečovatelská 

služba. V menší míře je tato poptávka zaznamenána také u osob se zdravotním postižením. Dětem 

a mládeži, stejně jako osobám v krizi se věnuje vždy 1 sociální služba u 1 poskytovatele.  

Pečovatelská služba je v území zajišťována poskytovatelem, který neuvedl svá konkrétní data      a 

informace (Charita Krnov), dle analýzy potřeb zadavatelů sociálních služeb je poskytována ve 

dvou obcích (Rusín, Bohušov). V dotazníku poskytovatel neuvedl žádný údaj. V dalších obcích je 

služba podle informací poskytovatelů poptávána, dosud není realizována.  

Následná tabulka ukazuje rozdělení osob cílových skupin osmi typů sociálních služeb 

realizovaných v území: 

  



30 
 

Cílové skupiny uživatelů sociálních služeb 

 

Cílová skupina uživatelů sociálních služeb 
Děti do 
18 let 

Dospělí 
Celkem 

Ženy Muži 

Osoby s mentálním postižením - 2 20 22 

Osoby s tělesným postižením - 7 11 18 

Osoby s kombinovaným postižením - 1 6 7 

Osoby se zdravotním postižením celkem - 10 37 47 

Rodiny s dětmi 138 56 46 240 

Senioři  - 30 29 59 

Osoby v tísni nebo krizi - 63 45 108 

Jiná cílová skupina – děti a mládež ohrožené 
společensky nežádoucími jevy  129 23 10 162 

Celkem  267 182 167 616 

Tab. č. 20: Cílové skupiny uživatelů sociálních služeb; zdroj: vlastní zpracování 

 

V dotaznících pro poskytovatele sociálních služeb byly dále zjišťovány počty uživatelů sociálních 

služeb z hlediska stupně jejich závislosti na pomoci jiné osoby a také z hlediska věku, v aktuálních 

datech ke dni 31. 12. 2017. Zjištěné údaje jsou obsaženy v následujících dvou tabulkách. 

 

Cílové skupiny uživatelů podle stupně závislosti 

I. stupeň závislosti 14 

II. stupeň závislosti 12 

III. stupeň závislosti 24 

IV. stupeň závislosti 26 

bez stupně závislosti 540 

  Celkový počet uživatelů služeb 616 

Tab. č. 21: Cílové skupiny podle stupně závislosti, zdroj: vlastní zpracování 
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Cílové skupiny uživatelů sociálních služeb dle věku 
 

Cílové skupiny uživatelů podle věku 

 Věk Muži Ženy Celkem 

 do 6 let 24 45 69 

 7 – 12 let 52 53 105 

 13 – 18 let 34 29 97 

 19 – 26 let 61 74 159 

 27 – 65 let 65 61 126 

 66 – 75 let 14 13 27 

 76 – 85 let 12 8 20 

 86 – 95 let 5 8 13 

 nad 96 let - - - 

Tab. č. 22: Cílové skupiny uživatelů podle věku, zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Poptávka po sociálních službách 
Všichni dotazovaní poskytovatelé sociálních služeb se domnívají, že kapacita pro daný typ služby 

je v území dostačující. Podle zjištěných potřeb uživatelů sociálních služeb jsou v území poptávány 

služby centrum denních služeb dle §45 zákona č. 108/2006 sb. V centrech denních služeb se 

poskytují 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.  Dále jsou v území poptávané činnosti zahrnující 

pečovatelskou službu dle §40 zákona č. 108/2006 Sb. Pečovatelská služba je 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 se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v 

zařízeních sociálních služeb. Další dlouhodobě poptávanou sociální službou jsou odlehčovací 

služby dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb. Odlehčovací služby jsou 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. 
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3.3. Analýza finančních toků do sociálních služeb 

Finanční část analýzy mapuje základní finanční toky k poskytovatelům sociálních služeb v území. 

Nejvýznamnějším zdrojem financování sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR, které v rámci mandatorních výdajů státního rozpočtu v kapitole 313 financuje poskytování 

sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. Následné rozčlenění finančních zdrojů ukazuje jako nejvýznamnější financování služeb 

péče (základě úhrad uživatelů sociálních služeb). To se ale především týká pobytových sociálních 

služeb, v minimální míře pak terénní sociální služby podpora samostatného bydlení. Ostatní 

služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. poskytovány zdarma.  

Spokojenost poskytovatelů s financováním služeb 
Tři poskytovatelé se domnívají, že systém poskytování dotací ze státního rozpočtu 

prostřednictvím krajů je uspokojivý s dílčími nedostatky. 1 poskytovatel systém považuje za 

dobrý, 1 poskytovatel systém považuje za nedostačující. 3 poskytovatelé realizují nebo v uplynulé 

době realizovali projekty z evropských strukturálních fondů.  

 

3.4. Analýza finančních toků do sociálních služeb 
Náklady jednotlivých sociálních služeb v území dosahují v roce 2016 částky 28 918 tis. Kč, v roce 

2017 částky 34 047 tis. Kč, v roce 2018 pak plánované částky 37 185 tis. Kč. Náklady mají 

vzrůstající tendenci, stále však podle vyjádření některých poskytovatelů sociálních služeb 

nedosahují výše, která by pro daný typ sociální služby byla optimální. Významnější finanční podíl 

mají v uvedeném období také finanční prostředky z evropských strukturálních fondů, které 

napomáhají financovat tři sociální služby v kapacitě, která je dosud zahrnuta pouze v tzv. 

optimální síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje.  

Podíl financování sociálních služeb dotacemi z obcí z území činí v letech 2016 a 2017 celkem 

1,2%, v roce 2018 je to pak 1,0%. 

Finanční zdroje sociálních služeb 2016-2018 

Finanční zdroje sociálních služeb v tis. Kč 

Zdroj Rok 2016 Rok 2017 
Plán na rok 

2018 

MPSV ČR 10 553 13 092 13 805 

Příspěvky úřadu práce - 156 131 

Příspěvek kraje jako zřizovatele 136 64 - 

Dotace obce Osoblaha 191 202 157 

Dotace obce Slezské Pavlovice 30 42 40 

Dotace obce Dívčí Hrad 60 60 65 

Dotace obce Hlinka 70 90 95 

Příspěvek obce jako zřizovatele 514 510 511 
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Dotace obce – jiné obce Osoblažska 3 16 15 

Fond zdravotních pojišťoven 255 182 200 

Úhrady od uživatelů 14 700 15 421 15 194 

Dotace ze strukturálních fondů EU 1 897 3 242 3 470 

Jiné zdroje – sponzorské a jiné dary 56 112 95 

Jiné zdroje – vlastní činnost 250 562 496 

Jiné zdroje – investiční transfer 
(odpisy a dary) 

203 296 253 

Celkem zdroje 28 918 34 047 37 185 

Tab. č. 23: Finanční zdroje sociálních služeb 2016-2018, zdroj: vlastní zpracování 

Finanční náklady na poskytování sociálních služeb 
Finanční náklady jednotlivých sociálních služeb jsou uvedeny v následující tabulce. Pouze sociální 

služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je shrnutím údajů dvou poskytovatelů tohoto 

typu služby: 

Finanční náklady na poskytování služeb v tis. Kč 

Sociální služba 
Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 2018 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 2 191 2 930 3 078 

Odborné sociální poradenství 805 1 392 2 786 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi 
2 027 2 652 1 561 

Domov pro osoby se zdravotním postižením - 5 419 5 820 

Domov pro seniory 18 834 15 578 16 565 

Chráněné bydlení 3 264 3 834 4 683 

Podpora samostatného bydlení 517 643 773 

Sociálně terapeutická dílna 1 280 1 599 1 919 

Tab. č. 24: Finanční náklady podle typu sociální služby, zdroj: vlastní zpracování 

 

Z hlediska financování sociálních služeb v území lze z údajů poskytovatelů jednotlivých typů 

sociálních služeb zjistit průměrné náklady na jednoho uživatele dané služby. V sociálně 

aktivizačních službách pro rodiny s dětmi je uveden údaj poskytovatele Althaia o. p. s. samostatně, 

stejně jako údaj poskytovatele Slezská diakonie, a to z důvodu, že poskytovatel Slezská Diakonie 

uvádí průměrné náklady na jednoho uživatele služby z hlediska celé služby. Údaje nelze rozdělit 

na uživatele z hlediska území obcí zapojených do střednědobého plánování sociálních služeb 

Osoblažska. 
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Průměrné náklady na uživatele 

Průměrné náklady na 1 uživatele sociální služby v tis. Kč 

Sociální služba Rok 2016 Rok 2017 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 18 19 

Odborné sociální poradenství 12 12 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 8 9 

Domov pro osoby se zdravotním postižením - 294 

Domov pro seniory 266 299 

Chráněné bydlení 302 324 

Podpora samostatného bydlení 172 214 

Sociálně terapeutická dílna 75 94 

Tab. č. 25: Průměrné náklady na uživatele, zdroj: vlastní zpracování 

 

3.5. Výstupy z analýzy potřeb zadavatelů sociálních služeb 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že: 

 Obce mají zájem individuálně řešit sociální oblast ve své působnosti,  

 vnímání sociálních služeb zastupitelstvy je ovlivněno nedostatečnou informovaností,      a 

především přetížeností starostů agendou obce I. stupně,  

 že v obcích je všeobecně malá informovanost o sociálních službách. 

 že obce zapojené do aktivit Osoblažského cechu, z.ú., mají snáze dosažitelné podpory 

nejen v sociální oblasti formou jednotlivých projektů, kterými jsou řešeny zejména 

problematiky zaměstnanosti i zadluženosti,  

 v obcích je vysoká nezaměstnanost a s tím spojená zadluženost obyvatelstva, ale                i 

zadluženost osob v neproduktivním věku. 

 Obce mají zájem eliminovat chátrání prázdných budov 

 Že mají zájem u stárnoucího obyvatelstva podporovat péči o osobu blízkou, udržení 

seniorů a osob se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí., 

Tato analýza poprvé poskytuje souhrnné informace z jednotlivých obcí a lze dovozovat, že 

poslouží k reálnějšímu náhledu na sociální oblast. Rovněž může posloužit jako zásobník dobré 

praxe obcí ve způsobech podpor cílových skupin obyvatelstva. 

Především Však podtrhuje složitost sociální problematiky, která je jednou z mnoha agend, které 

musí starostové malých obcí řešit bez pomoci potřebného personálního aparátu. Více na 

https://osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/01/ANALYZA-POTREB-ZADAVATELU-

OSOBLAZSKO-FIN-opr.pdf. 

https://osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/01/ANALYZA-POTREB-ZADAVATELU-OSOBLAZSKO-FIN-opr.pdf
https://osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/01/ANALYZA-POTREB-ZADAVATELU-OSOBLAZSKO-FIN-opr.pdf
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3.6. Zadluženost 

Zadluženost jde souběžně s problematikou zaměstnanosti a navazuje na ně ohrožení ztráty 
bydlení. Pro ilustraci uvádíme výběr informací o exekucích v jednotlivých obcích z Mapy exekucí7 
z roku 2017. 

Přehled exekucí dle obcí 

Obec 

Počet 
osob 

starších 
15 let 

Počet 
osob v 

exekuci 

Počet 
exekucí 

Podíl dětí a 
mladistvých 

Podíl 
osob ve 

věku 
18-29 

let 

Podíl 
seniorů 

(65+) 

Bohušov 328 77 402 0% 17% 8% 

Dívčí Hrad 241 84 485 0% 15% 11% 

Hlinka 153 70 356 0% 16% 9% 

Osoblaha 930 271 1320 1% 21% 7% 

Rusín 128 22 153 0% 5% 14% 

Slezské Pavlovice 159 63 402 3% 25% 5% 

Tab.  č. 26: Přehled exekucí dle obcí 

V grafu č. 1 je uveden procentuální podíl osob na exekucích podle jejich počtu. Procentuální výskyt 

osob: 

a) s jednou exekucí je nejvyšší 31% v Bohušově. Naopak nejnižší s 6% ve Slezských 

Pavlovicích. 

b) se dvěma exekucemi je nejvyšší 15% v Osoblaze. Nejnižší s 6% ve Slezských Pavlovicích. 

c) se třemi – devíti exekucemi je nejvyšší 55% v Rusínu. Nejnižší s 32% ve Slezských 

Pavlovicích. 

d) s deseti až 29 exekucemi je nejvyšší 32% ve Slezských Pavlovicích. Nejnižší s 12% 

v Osoblaze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/  
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Procentuální podíl osob v exekuci v grafu č. 2 je počítán v poměru k občanům starších 15 let na 

daném území.  
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4. NOSNÁ ČÁST 

 

5. Vize 

V rámci činností organizační struktury vznikla základní vize budoucího stavu sociálních 

služeb na Osoblažsku. 

Na Osoblažsku je vybudována komplexní síť sociálních služeb, která odpovídá 
potřebám obyvatel, je dostatek pracovních příležitostí i možností k bydlení.  

 

 

 
5.1. Přehled cílů a opatření 

 

PIORITA A 
 

PODPORA ZAJIŠTĚNÍ A OPTIMALIZACE DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA 
MÍSTNÍ ÚROVNI 
 

Cíl č. 1 Zachování a rozvoj sociálních služeb pro všechny cílové skupiny 

Opatření 1.1 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – dluhové poradenství  

Opatření 1.2 
Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – poradenství pro 
dlouhodobě nezaměstnané - Zařazení odborného sociálního poradenství Althaia do 
základní sítě sociálních služeb MSK v ostatních obcích území 

Cíl č. 2 
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se 
zdravotním postižením a seniory. 

Opatření 2.1 Zachování a rozvoj Domova pro seniory  Osoblaha p.o. (§49) 

Opatření 2.2 
Zachování a rozvoj domova pro osoby se zdravotním postižením Osoblaha p.o. 
(§48) 

Opatření 2.3 Zachování Chráněného bydlení Harmonie (§ 51) 

Opatření 2.4 Zachování sociální služby Podpora samostatného bydlení JINAK (§ 43) 

Opatření 2.5 Zachování sociální služby Sociálně terapeutické dílny JINAK (§ 67) 

Cíl č. 3 
Zajištění podmínek k realizaci nových sociálních služeb pro cílovou skupinu 
osob se zdravotním postižením a seniory 

Opatření 3.1 Zjišťování možností zřízení 1 lůžka odlehčovací služby (§44) 

Opatření 3.2 
Zmapování potřebnosti a případné zřízení pečovatelské služby (§40) v souvislosti 
s výstavbou KODUSu, malometrážních/sociálních a pečovatelských bytů 

Opatření 3.3 Podpora vzniku ambulantní formy centra denních služeb (§45) 

Cíl č. 4 
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu rodina, 
děti mládež a osoby sociálně vyloučené 

Opatření 4.1 Zachování a rozvoj NZDM Althaia o.p.s. v základní síti MSK (§62) 

Opatření 4.2 
Zařazení NZDM Althaia o.p.s. Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice do základní sítě MSK 
(§62) 

Opatření 4.3 Zachování a rozvoj SAS Althaia o.p.s. v celém území Osoblažska (§65) 

Opatření 4.4 
 Zachování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Slezská diakonie  
 (§65) 
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PRIORITA B 

 

PODPORA NÁVAZNÝCH SLUŽEB ZAJIŠŤUJÍCÍ ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA OBČANŮ 

NA OSOBLAŽSKU 

Cíl č. 1 Podpora a rozvoj činnosti směřující ke zvýšení zaměstnanosti na Osoblažsku 

Opatření 1.1 Osoblažská dílna s.r.o. 

Opatření 1.2 RA Dynamics s.r.o. 

Opatření 1.3 Serwetnicki z.ú  

Cíl č. 2 Podpora a rozvoj činností směřující ke zvýšení kvality života na Osoblažsku 

Opatření 2.1 Rozvoj dostupného bydlení v regionu 

Opatření 2.2 Rozvoj střednědobého plánování sociálních a návazných služeb a informovanosti 

Opatření 2.3 Zajištění dostupné dopravy na Osoblažsku 

Opatření 2.4 Zachování APK na Osoblažsku 

Opatření 2.5 
Zajištění nabídky programů a činností prostřednictvím obcí a jejich p.o. a NNO 
v regionu 

Tab. č. 27: Přehled priorit, cílů a opatření 

 

 

V následujících kapitolách jsou v opatřeních odkazovány dokumenty, které dokládají potřebnost 

služeb jak sociálních, tak návazných. 

Jedná se o: 
 Sociodemografickou analýzu obcí Osoblažska http://osoblaha.cz/wp-

content/uploads/2019/01/Sociodemograficka-analyza-Osobla__sko.pdf , dále jen SDGA 
 Závěrečná zpráva z Fokus Group http://osoblaha.cz/wp-

content/uploads/2019/01/FG-Osoblaha-FIN.pdf  dále jen FG OSOBLAHA 

 Analýzu potřeb poskytovatelů sociálních služeb, včetně analýzy finančních toků do 

sociálních služeb https://osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/01/Analyza-

potreb-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-Osoblazska.pdf  dále jen ANALÝZA 

POTŘEB POSKYTOVATELŮ 

 Analýzu potřeb zadavatelů na Osoblažsku https://osoblaha.cz/wp-

content/uploads/2019/01/ANALYZA-POTREB-ZADAVATELU-OSOBLAZSKO-FIN-

opr.pdf  dále jen ANALÝZA POTŘEB ZADAVATELŮ 

 

  

http://osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/01/Sociodemograficka-analyza-Osobla__sko.pdf
http://osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/01/Sociodemograficka-analyza-Osobla__sko.pdf
http://osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/01/FG-Osoblaha-FIN.pdf
http://osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/01/FG-Osoblaha-FIN.pdf
https://osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/01/Analyza-potreb-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-Osoblazska.pdf
https://osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/01/Analyza-potreb-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-Osoblazska.pdf
https://osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/01/ANALYZA-POTREB-ZADAVATELU-OSOBLAZSKO-FIN-opr.pdf
https://osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/01/ANALYZA-POTREB-ZADAVATELU-OSOBLAZSKO-FIN-opr.pdf
https://osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/01/ANALYZA-POTREB-ZADAVATELU-OSOBLAZSKO-FIN-opr.pdf
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5.2. Priorita A – cíl 1 - systémová opatření pro všechny cílové skupiny – sociální 
služby 

 

PRIORITA A 

 

PODPORA ZAJIŠTĚNÍ A OPTIMALIZACE DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA 
MÍSTNÍ ÚROVNI 
 

Cíl č. 1 Zachování a rozvoj sociálních služeb pro všechny cílové skupiny 

Opatření 1.1 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – dluhové poradenství  

Opatření 1.2 
Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – poradenství pro 
dlouhodobě nezaměstnané - Zařazení odborného sociálního poradenství Althaia do 
základní sítě sociálních služeb MSK v ostatních obcích území 

 

Opatření 1.1 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – dluhové poradenství 

Popis opatření 

Identifikátor: 3324815 
Cílová skupina: osoby v krizi 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: pondělí 8,00–16,00 hodin (Hlinka, Osoblaha) 
                                úterý 8,00–16,00 hodin (Slezské Pavlovice, Osoblaha) 
                                středa 8,00–16,00 hodin (Dívčí Hrad, Osoblaha) 
                                čtvrtek 8,00–11,30 hodin (Rusín) 
                                čtvrtek 12,30–16,00 hodin (Bohušov) 
Dopad na cílovou skupinu: služby se snaží o podporu a pomoc při řešení obtížné 
sociální situace uživatelů služby. 
 Doložení potřebnosti: 
SDGA kapitola 5.4 str. 30, FG OSOBLAHA kapitola F, str. 10,  ANALÝZA POTŘEB 
POSKYTOVATELŮ kapitola 10, str. 16  
 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
09/2019-12/2019 - podání žádosti o zahrnutí do základní sítě službu poskytovanou 
                                       v Dívčím Hradě a Slezských Pavlovicích 
09/2019-12/2021- poskytování odborného sociálního poradenství ve všech  
                                         čtyřech obcích 
 

Zodpovědný 
realizátor  

sociální pracovník služby - Althaia o. p. s. 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2017* 2018* 2019 2020 2021 

Počet klientů  61 65 70 70 70 

*uzavřený rok 
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Personální 
obsazení  

Pracovní pozice 

v přímé péči 

2017* 

f.os/p.ú

v 

2018* 

f.os/p.ú

v 

2019 

f.os/p.ú

v. 

2020 

f.os/p.ú

v. 

2021 

f.os/p.ú

v. 

Sociální 

pracovník 
1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 

Pracovník v soc. 

službách 
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

*uzavřený rok  

Předpokládaný 
rozpočet 
(uvedeno 
v tisících) 

 
Celkové náklady na 

službu: 
2017* 2018* 2019 2020** 2021** 

Osobní náklady 383 598 540 570 570 

Provozní náklady 12 12 15 18 20 

Celkem 395 610 555 588 590 

Investiční náklady  383 498 540 570 570 

*jedná se o již uzavřený rok 
**mzdy zohledňují predikci vývoje mezd v r. 2020+ 

Finanční zdroje  
(uvedeno 
v tisících) 

 

Zdroje financování: 2017* 2018* 2019 2020 2021 

MPSV prostřednictvím MSK 346 410 450 470 490 

Obec (tam kde je sídlo) 12 30 50 50 50 

Jiná obec (služba mimo sídlo) 37 70 55 68 50 

*jedná se o již uzavřený rok 
 

 
Služba v Osoblaze a Hlince je zahrnuta do základní sítě sociálních služeb MSK.  
Služba v Dívčím Hradě a Slezských Pavlovicích není zahrnuta do základní sítě sociálních služeb MSK. 
Služba v Osoblaze, Hlince, Dívčím Hradě a Slezských Pavlovicích je zahrnuta do základní Sítě sociálních 
služeb na území Osoblažska. 
 

 

Opatření 1.2 
Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – poradenství pro 
dlouhodobě nezaměstnané - Zařazení odborného sociálního poradenství Althaia 
do základní sítě sociálních služeb MSK v ostatních obcích území 

Popis opatření 

Identifikátor: 3324815 
Cílová skupina: osoby v krizi 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: pondělí 8,00 – 16,00 hodin (Hlinka) 
                                úterý 8,00 – 16,00 hodin (Slezské Pavlovice) 
                                středa 8,00 – 16,00 hodin (Dívčí Hrad) 
                                čtvrtek 8,00 – 11,30 hodin (Rusín) 
                                čtvrtek 12,30 – 16,00 hodin (Bohušov) 
Dopad na cílovou skupinu: služby se snaží o podporu a pomoc při řešení obtížné 
sociální situace uživatelů služby.          
Doložení potřebnosti: 
SDGA kapitola 2.2, str. 14,  
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FG OSOBLAHA kapitola E, str. 9,  
ANALÝZA POSKYTOVATELŮ kapitola 10, str. 16  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
09/2019-12/2019 – žádost o zařazení odborného sociálního poradenství 
zaměřeného na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným do základní sítě sociálních 
služeb MSK 
09/2019 – 12/2021 – poskytování odborného sociálního poradenství v Dívčím 
Hradě, Slezských Pavlovicích, Hlince, Rusíně a Bohušově 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

sociální pracovník služby - Althaia o. p. s. 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2017* 2018* 2019 2020 2021 

Počet klientů  55 60 70 75 80 

*uzavřený rok 

 

Personální 
obsazení  

Pracovní pozice 

v přímé péči 

2017* 

f.os/p.ú

v 

2018* 

f.os/p.ú

v 

2019 

f.os/p.ú

v. 

2020 

f.os/p.ú

v. 

2021 

f.os/p.ú

v. 

Sociální 

pracovník 
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Pracovník v soc. 

službách 
- - - - - 

*uzavřený rok  

Předpokládaný 
rozpočet 
(uvedeno 
v tisících) 

 
Celkové náklady na 

službu: 
2017* 2018* 2019 2020** 2021** 

Osobní náklady 402 430 450 455 460 

Provozní náklady 8 136 40 45 50 

Celkem** 410 646 490 500 510 

Investiční náklady  402 430 450 455 460 

*jedná se o již uzavřený rok 
**mzdy zohledňují predikci vývoje mezd v r. 2020+ 

 

Finanční zdroje  
(uvedeno 
v tisících) 

 

Zdroje financování: 2017* 2018* 2019 2020 2021 

MPSV prostřednictvím MSK - - 237 450 460 

Obec (tam kde je sídlo) - - - - - 

Jiná obec (služba mimo sídlo) - - 20 50 50 

*jedná se o již uzavřený rozpočet 
 

 
Služba není zahrnuta do základní Sítě sociálních služeb MSK,   

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb na území Osoblažska 
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5.3. Priorita A – cíl 2 - záchovná opatření pro cílovou skupinu osob se zdravotním 
postižením a seniory - sociální služby 

 

PIORITA A 

 

PODPORA ZAJIŠTĚNÍ A OPTIMALIZACE DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA 
MÍSTNÍ ÚROVNI 

Cíl č. 2 
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se 
zdravotním postižením a seniory. 

Opatření 2.1 Zachování a rozvoj Domova pro seniory  Osoblaha p.o. (§ 49) 

Opatření 2.2 
Zachování a rozvoj domova pro osoby se zdravotním postižením Osoblaha p.o. (§ 
48) 

Opatření 2.3 Zachování Chráněného bydlení Harmonie (§ 51) 

Opatření 2.4 Zachování sociální služby Podpora samostatného bydlení JINAK (§ 43) 

Opatření 2.5 Zachování sociální služby Sociálně terapeutické dílny JINAK (§ 67) 

 

Opatření 2.1 Zachování a rozvoj Domova pro seniory  Osoblaha p.o. (§49) 

Popis opatření 

Identifikátor: 4632045 
Cílová skupina: senioři 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: 24 hodin denně 
Dopad na cílovou skupinu: Zajištěné základní životní potřeby seniorů, kteří již 
nemohou žít v domácím prostředí. Služba jim umožňuje zachování důstojného, 
plnohodnotného a aktivního života.  Podporuje začleňování do běžného života a 
udržování sociálních kontaktů.   
Doložení potřebnosti: 
SDGA kapitola 3.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením, str.21,   
FG SOBLAHA, kapitola E. Průběh Focus Group, str.8 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
09/2019-12/2021 - Zajištění finančních prostředků a realizace služby  
09/2019-12/2019 – investice-rekonstrukce výtahu a instalace komunikačního 
                                        zařízení pro klienty 
01/2020 -12/2021 – snížení kapacity na 50 v rámci humanizace 

Zodpovědný 
realizátor  

Ředitel - Domov pro seniory Osoblaha p.o. 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2017* 2018* 2019 2020 2021 

Počet lůžek  52 52 52 50 50 

*uzavřený rok 
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Personální 
obsazení  

Pracovní pozice 
v přímé péči 

2017* 
f.os/p.ú

v 

2018* 
f.os/p.ú

v 

2019 
f.os/p.ú

v. 

2020 
f.os/p.ú

v. 

2021 
f.os/p.ú

v. 
Sociální 
pracovník 

1/0,75 1/0,75 1/0,75 2/1,5 2/1,5 

Pracovník v soc. 
službách 

23/23 23/23 23/23 23/23 23/23 

*uzavřený rok  

Předpokládaný 
rozpočet 
(uvedeno 
v tisících) 

 
Celkové náklady na 
službu: 

2017* 2018* 2019 2020** 2021** 

Osobní náklady 10 092 11 232 12 759 13 000 13 200 
Provozní náklady 5 860   5 333   5 558   5 500   5 500 
Celkem 15 575 16 565 18 317 18 500 18 700 
Investiční náklady    2 480   7 233   2 740 - - 

*jedná se o již uzavřený rozpočet 
**mzdy zohledňují predikci vývoje mezd v r. 2020+ 

Finanční zdroje  
(uvedeno 
v tisících) 

Zdroje financování: 2017* 2018* 2019 2020 2021 
MPSV prostřednictvím 
MSK 

4 626 5 811 6 286 6 306 6 506 

Úřad práce 116 194 40 0 0 
Obec zřizovatel 374 389 380 370 370 
Jiná obec (služba mimo 
sídlo) 

17 29 10 10 10 

Zdravotní pojišťovny 135 481 481 500 500 
Příspěvek na péči 4472 5121 5100 5100 5100 
Tržby za poskytnutí péče 5 513 5595 5983 5804 5804 
Vlastní zdroje 443 406 407 410 410 

 

 
Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb MSK,   
Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb na území Osoblažska 
 

 

Opatření 2.2 
Zachování a rozvoj domova pro osoby se zdravotním postižením Osoblaha p.o. 
(§ 48) 

Popis opatření 

 
Identifikátor: 4070775 
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: 24 hodin denně 
Dopad na cílovou skupinu: zajištěné základní životní potřeby osobám se zdravotním 
postižením, které již nemohou žít v domácím prostředí. Služba umožňuje zachování 
důstojného, plnohodnotného a aktivního života.  Podporuje začleňování do běžného 
života a udržování sociálních kontaktů a případný návrat do domácího prostředí.   
Doložení potřebnosti: 
SDGA kapitola 3.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením, str.21  
FG OSOBLAHA , kapitola E. Průběh Focus Group, str.8,  
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
09/2019-12/2021 Zajištění finančních prostředků a realizace služby  
09/2019-12/2019 – investice-celková rekonstrukce budovy včetně výtahu, instalace 
komunikačního zařízení pro klienty, výměna skříní a lůžek. Instalace plošiny do 
vstupu do budovy. 

Zodpovědný 
realizátor  

Ředitelka - Domov pro seniory Osoblaha p.o. 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2017* 2018* 2019 2020 2021 

Počet lůžek  18 18 18 18 18 
*uzavřený rok 
 

Personální 
obsazení  

Pracovní pozice 
v přímé péči 

2017* 
f.os/p.ú

v 

2018* 
f.os/p.ú

v 

2019 
f.os/p.ú

v. 

2020 
f.os/p.ú

v. 

2021 
f.os/p.ú

v. 
Sociální 
pracovník 

1/0,25 1/0,25 1/0,25 2/0,5 2/0,5 

Pracovník v soc. 
službách 

7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 

*uzavřený rok 

Předpokládaný 
rozpočet 
(uvedeno 
v tisících) 

 
Celkové náklady 
na službu: 

2017* 2018* 2019 2020** 2021** 

Osobní náklady 3 546  4 302  4 416  4 600 4 800  
Provozní náklady 1 898  1 518  2 019  2 170    2 170   
Celkem 5 419 5 820  6 435  6 770 6 970 
Investiční náklady  770   2 541   5 400 0 0 

*jedná se o již uzavřený rozpočet 
**mzdy zohledňují predikci vývoje mezd v r. 2020+ 

Finanční zdroje  
(uvedeno 
v tisících) 

Zdroje financování: 2017* 2018* 2019 2020 2021 
MPSV prostřednictvím 
MSK 

1 564 2 044 2 190 2 300 2 674 

Úřad práce  40 68 14 0 0 
Obec zřizovatel  130 136 131 130 130 
Obec (tam kde je sídlo) 6 10 10 10 10 
Jiná obec (služba mimo 
sídlo) 

47 156 170 170 170 

Zdravotní pojišťovny 1 571 1798 1800 1800 1800 
Tržby za poskytnutí péče 1937 1965 1977 2041 2041 
Vlastní zdroje 148 153 143 145 145 

 

 
Služba je zahrnuta do základní Sítě sociálních služeb MSK,   
Služba je zahrnuta do základní Sítě sociálních služeb na území Osoblažska 
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Opatření 2.3 Zachování Chráněného bydlení Harmonie (§ 51) 

Popis opatření 

Identifikátor: 6519577 
Cílová skupina: Služba je určena dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním a 
vícenásobným postižením, u kterých je pro poskytování podpory určující mentální 
postižení. Jedná se o lidi, kteří potřebují podporu v rozhodování se, v péči o vlastní 
domácnost, v hospodaření s penězi, v přípravě a zajištění stravy a v navazování 
kontaktů s okolím. 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: 24 hodin denně 
Dopad na cílovou skupinu: Umožňovat lidem s postižením bydlet v běžných 
domácnostech a vybavit je potřebnými dovednostmi tak, aby se s přiměřenou 
podporou dokázali rozhodovat o věcech, které se jich týkají, aby co nejvíce 
samostatně zvládali péči o domácnost, orientovali se v okolí bydliště a využívali 
veřejné služby v obci a okolí. 
 
Doložení potřebnosti: 
SDGA kapitola 5.4 str.30  
FG OSOBLAHA , kapitola D, str. 8. 
 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
09/2019-12/2021- Průběžné zajištění finančních prostředků a realizace služby  

Zodpovědný 
realizátor  

Statutární zástupce organizace, ředitel Harmonie, p. o., Krnov 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2017* 2018* 2019 2020 2021 

Počet klientů  12 12 12 12 12 
*uzavřený rok 
 

Personální 
obsazení  

 

Pracovní pozice 
v přímé péči 

2017* 
f.os/p.ú

v 

2018* 
f.os/p.ú

v 

2019 
f.os/p.ú

v. 

2020 
f.os/p.ú

v. 

2021 
f.os/p.ú

v. 
Sociální 
pracovník 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Pracovník v soc. 
službách 

8/8 7/91 8/8 8/8 8/8 

*uzavřený rok 

Předpokládaný 
rozpočet 
(uvedeno 
v tisících) 

 
Celkové náklady 
na službu: 

2017* 2018* 2019 2020 2021 

Osobní náklady 3 255  4 155 4 395 4 696 5 021 
Provozní náklady 579 559 528 650 650 
Celkem** 3 834 4 683 4 995 5 346 5 671 
Investiční náklady  139 0 50 0 100 

 
*jedná se o již uzavřený rozpočet 
**mzdy zohledňují predikci vývoje mezd v r. 2020+ 
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Finanční zdroje  
(uvedeno 
v tisících) 

*jedná se o již uzavřený rozpočet 
 

Zdroje financování: 2017* 2018* 2019 2020 2021 
MPSV prostřednictvím 
MSK 

1 640 2 620 2 700 2 800 3 100 

MSK - zřizovatel 242 180 280 380 450 
Příspěvek na péči 1 087 1 083 1 080 1 100 1 100 
Tržby za poskytnutí 
péče 

826 835 880 950 950 

Vlastní zdroje 67 28 55 116 71 
Jiní donátoři 0 6 0 0 0 

 
Služba je zahrnuta do základní Sítě sociálních služeb MSK,   
Služba je zahrnuta do základní Sítě sociálních služeb na území Osoblažska 

 

Opatření 2.4 Zachování sociální služby Podpora samostatného bydlení JINAK (§ 43) 

Popis opatření 

Identifikátor: 7779303 
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, 
osoby s chronickým duševním onemocněním 
 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: Pondělí – neděle      6:30 - 20:00  
V individuálních případech je možná podpora mimo stanovenou dobu. 
Dopad na cílovou skupinu: Podpora samostatného bydlení JINAK je terénní služba, 
která je poskytována lidem s mentálním a vícenásobným postižením nebo duševním 
onemocněním od 18 let, kteří k tomu, aby mohli žít samostatně ve své domácnosti, 
potřebují podporu asistenta, a to zejména při rozhodování v každodenním životě. 
Podporovat lidi s postižením v běžném životě, tak, aby mohli bydlet co nejvíce 
samostatně ve vlastní domácnosti a využívali všechny příležitosti v místě, kde žijí. 
Doložení potřebnosti: 
ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ  kap. 3, str. 4,5, kap .4, str .6,7, kap. 5, str. 9, kap. 
8, str. 14,15          
SDGA,  kap. 5.4, str. 30 
FG OSOBLAHA kap. D, str. 6 
  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
09/2019-12/2021 Průběžné zajištění finančních prostředků a realizace služby  

Zodpovědný 
realizátor  

Vedoucí PSB Jinak 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2017* 2018* 2019 2020 2021 

Počet klientů 3 3 4 4 4 
*uzavřený rok 
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Personální 
obsazení  

Pracovní pozice 
v přímé péči 

2017* 
f.os/p.ú

v 

2018* 
f.os/p.ú

v 

2019 
f.os/p.ú

v. 

2020 
f.os/p.ú

v. 

2021 
f.os/p.ú

v. 
Sociální 
pracovník 

1/0,25 1/0,25 1/0,25 1/0,25 1/0,25 

Pracovník v soc. 
službách 

2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 

*uzavřený rok 

Předpokládaný 
rozpočet 
(uvedeno 
v tisících) 

 
Celkové náklady 
na službu: 

2017* 2018* 2019 2020 2021 

Osobní náklady 605 739 817 877 944 
Provozní náklady 38 34 44 70 98 
Celkem** 643 773 861 947 1 042 
Investiční náklady  0 0 0 0 0 

 
*jedná se o již uzavřený rozpočet 
**mzdy zohledňují predikci vývoje mezd v r. 2020+ 

Finanční zdroje 
* 
(uvedeno 
v tisících) 

 
 

Zdroje financování: 2017* 2018* 2019 2020 2021 
MPSV prostřednictvím 
MSK 

605 724 823 898 993 

Obec (tam kde je sídlo) 17 17 17 17 17 
Tržby za poskytnutí péče 21 32 21 32 32 

 
 

 
Služba je zahrnuta do základní Sítě sociálních služeb MSK,   
Služba je zahrnuta do základní Sítě sociálních služeb na území Osoblažska 

 

Opatření 2.5 Zachování sociální služby Sociálně terapeutické dílny JINAK (§ 67) 

Popis opatření 

Identifikátor: 2025647 
Cílová skupina: osoby s mentálním a vícenásobným postižením 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: Pondělí – pátek      8:00 - 15:00  
Dopad na cílovou skupinu: V sociálně terapeutické dílně jsou ambulantní služby 
poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, 
které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřené ani chráněném trhu práce. 
Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků 
a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Podpora a rozvoj dovednosti 
a nadání osob z cílové skupiny, umožňující žít normální život. 
Doložení potřebnosti: 
ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ kap. 3, str. 4,5, kap .4, str .6,7, kap. 8, str. 
14,15                                     
ANALÝZA POTŘEB ZADAVATELŮ kap. 6, str. 6,  
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FG OSOBLAŽSKA - kap. D, str. 6 
SDGA  kap. 5.4, str. 30 
 

Aktivity 
k naplnění  

 
09/2019-12/2021 Průběžné zajištění finančních prostředků a realizace služby  

Zodpovědný 
realizátor  

Vedoucí STD JINAK  

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2017* 2018* 2019 2020 2021 

Počet klientů  17 16 17 17 17 

*uzavřený rok 
 

Personální 
obsazení  

Pracovní pozice 
v přímé péči 

2017* 
f.os/p.ú

v 

2018* 
f.os/p.ú

v 

2019 
f.os/p.ú

v. 

2020 
f.os/p.ú

v. 

2021 
f.os/p.ú

v. 
Sociální 
pracovník 

1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 

Pracovník v soc. 
službách 

4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 

*uzavřený rok 

Předpokládaný 
rozpočet 
(uvedeno 
v tisících) 

 
Celkové náklady 
na službu: 

2017* 2018* 2019 2020** 2021** 

Osobní náklady 1 348 1 633 1 883 2 037 2 206 
Provozní náklady 251 269 319 385 458 
Celkem 1 599 1 902 2 202 2 422 2 664 
Investiční náklady       

 
*jedná se o již uzavřený rozpočet 
**mzdy zohledňují predikci vývoje mezd v r. 2020+ 

Finanční zdroje  
(uvedeno 
v tisících) 

 
Zdroje financování: 2017* 2018* 2019 2020 2021 
MPSV prostřednictvím 
MSK 

1 541 1 869 2 152 2 367 2 603 

Obec (tam kde je sídlo) 30 30 30 30 30 
Jiná obec (služba mimo 
sídlo) 

0 3 5 5 5 

Jiní donátoři 28 0 15 20 26 
 

 
Služba je zahrnuta do základní Sítě sociálních služeb MSK,   
Služba je zahrnuta do základní Sítě sociálních služeb na území Osoblažska 
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5.4. Priorita A – cíl 3 - opatření k novým službám pro cílovou skupinu osob se 
zdravotním postižením a seniory - sociální služby 

 

PIORITA A 
PODPORA ZAJIŠTĚNÍ A OPTIMALIZACE DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA 
MÍSTNÍ ÚROVNI 

Cíl č. 3 
Zajištění podmínek k realizaci nových sociálních služeb pro cílovou skupinu 
osob se zdravotním postižením a seniory 

Opatření 3.1 Zjišťování možností zřízení 1 lůžka odlehčovací služby (§44) 

Opatření 3.2 
Zmapování potřebnosti a případné zřízení pečovatelské služby (§40) v souvislosti 
s výstavbou KODUSu, malometrážních/sociálních a pečovatelských bytů 

Opatření 3.3 Podpora vzniku ambulantní formy centra denních služeb (§45) 

 

 

Opatření 3.1 Zjišťování možností zřízení 1 lůžka odlehčovací služby (§44) 

Popis opatření 

Identifikátor: nepřidělen 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením 
Forma poskytování služby: pobytová 
Provozní doba: 24 hodin denně 
Dopad na cílovou skupinu: rozšíření služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, zajištění základních životních potřeb, integrace do společenského 
prostředí, udržování sociálních kontaktů. Cílem služby je umožnit pečující fyzické 
osobě nezbytný odpočinek. 
   
Doložení potřebnosti: 
SDGA kapitola 3.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením  
FG OSOBLAHA  kapitola E. Průběh Focus Group 
 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
1/2019 - 06/2020 – zjištění potřebnosti služby v obcích na Osoblažsku 
7/2020 - 12/2021 – vyjednávání s obcemi a MSK o službě 

Zodpovědný 
realizátor 

Obec Osoblaha – sociální pracovník, Domov pro seniory Osoblaha p.o. 

 

 

Opatření 3.2 
Zmapování potřebnosti a případné zřízení pečovatelské služby (§40) 
v souvislosti s výstavbou KODUSu, malometrážních/sociálních a 
pečovatelských bytů 

Popis opatření 

Identifikátor: nepřidělen 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: 24 hodin denně 
Dopad na cílovou skupinu: zajištěné základní životní potřeby osobám, které potřebují 
pomoc jiné fyzické osoby v domácím prostředí. Podpora života v domácím prostředí, 
integrace do společenského prostředí, udržování sociálních kontaktů, pozitivní vliv 
na psychickou a fyzickou aktivitu seniorů a osob se zdravotním postižením. 
Doložení potřebnosti: 
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SDGA kapitola 3.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením,  
FG OSOBLAHA  kapitola E. Průběh Focus Group, str.8,  
ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ kapitola Kapacita sociálních služeb, 
poptávka po nových typech služeb, str. 7  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
1/2019-06/2020 – zjištění potřebnosti služby v obcích na Osoblažsku ve  
                                        spolupráci se sociálním pracovníkem obce Osoblaha 
7/2020-12/2019 – vyjednávání o zařazení služby do základní sítě sociálních  
                                        služeb MSK a zařazení služby do Akčního plánu na Osoblažsku 
                                         na rok 2021 

Zodpovědný 
realizátor  

Obec Osoblaha – sociální pracovník, ředitel Domova pro seniory Osoblaha p.o. 

 
Služba není zahrnuta do základní Sítě sociálních služeb MSK,   
Služba je  zahrnuta do Sítě sociálních služeb na území Osoblažska 

 

 

Opatření 3.3 Podpora vzniku ambulantní formy centra denních služeb (§45) 

Popis opatření 

Identifikátor: nepřidělen 
Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: pondělí – pátek 9 – 15 hodin 
Dopad na cílovou skupinu: rozšíření služeb pro osoby z CS a podpora jejich života 
v domácím prostředí, integrace do společenského prostředí, udržování sociálních 
kontaktů, pozitivní vliv na psychickou a fyzickou aktivitu; služba podporuje mimo 
jiné zájem osob z CS o společenský kontakt, účast v besedách a aktivizačních 
činnostech, relaxaci a sociálně terapeutické činnosti. 
 
Doložení potřebnosti: 
FG OSOBLAHA  kapitola E , str.8  
ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ kapitola 4. kapacita sociálních služeb str. 7  

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
09/2019–12/2020 – mapování finančních zdrojů, jednání se samosprávami obcí, 
registrace sociální služby, příprava prostor a zajištění vybavení prostor v obcích 
Osoblaha, Hlinka, Dívčí Hrad, Slezské Pavlovice, Bohušov, Rusín. 

01/2021–12/2021 – realizace sociální služby, informování samospráv o poskytování 
služby s náběhovou kapacitou 3-5 klientů v obci dle potřeb cílové skupiny 

 
Zodpovědný 
realizátor  

Sociální pracovník - Serwetnicki z. ú. 

Předpokládaný 
počet klientů 

Rok 2021 

Počet klientů 16 
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Personální 
obsazení  

Pracovní pozice v přímé péči 
2021 

f.os/p.úv. 

Sociální pracovník 1/1 

Pracovník v soc. službách 3/3 
 

Předpokládaný 
rozpočet 
(uvedeno 
v tisících) 

 

Celkové náklady na službu: 2021 

Osobní náklady 1 500 

Provozní náklady 570   

Celkem** 2 070 

Investiční náklady  0 
 

Finanční zdroje  
(uvedeno 
v tisících) 

Zdroje financování: 2021 

MPSV prostřednictvím MSK 1 553 

MSK 150 

Obec (tam kde je sídlo) 60 

Jiná obec (služba mimo sídlo) 180 

Vlastní zdroje 77 

Jiní donátoři 50 
 

 
Služba není zahrnuta do Sítě sociálních služeb MSK,   
Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb na území Osoblažska 
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5.5. Priorita A – cíl 4 - záchovná opatření pro cílovou skupinu rodina, děti mládež a 
osoby v krizi-sociální služby 

PIORITA A 
PODPORA ZAJIŠTĚNÍ A OPTIMALIZACE DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA 
MÍSTNÍ ÚROVNI 

Cíl č. 4 
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu rodina, 
děti mládež a osoby sociálně vyloučené 

Opatření 4.1 Zachování a rozvoj NZDM Althaia o.p.s. v základní síti MSK (§ 62) 

Opatření 4.2 
Zařazení NZDM Althaia o.p.s. Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice do základní sítě MSK (§ 
62) 

Opatření 4.3 Zachování a rozvoj SAS Althaia o.p.s. v celém území Osoblažska (§ 65) 

Opatření 4.4 
 Zachování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Slezská diakonie  
 (§ 65) 

 

 

 

Opatření 4.1 Zachování a rozvoj NZDM Althaia o.p.s. v základní síti MSK (§ 62) 

Popis opatření 

Identifikátor: 5799165 
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6 – 26 let 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: pondělí – čtvrtek 13,00–18,00 hodin (Osoblaha) 
                                                     pondělí–čtvrtek 14,00 – 18,00 hodin (Hlinka) 
Dopad na cílovou skupinu: sociální služba podporuje pozitivní změny v životě dětí 
a mládeže prostřednictvím aktivizačních činností; napomáhá řešit nepříznivou 
sociální situaci dítěte či mladého člověka vyplývající ze života v sociálním vyloučení, 
nebo v bezprostředním ohrožení sociálním vyloučením.                 
Doložení potřebnosti: 
SDGA, kapitola 2, str. 9  
FG OSOBLAHA kapitola 4.5, 30 Průběh Focus Group 
 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
09/2019–02/2021 – poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež v Osoblaze a v Hlince    
 

Zodpovědný 
realizátor  

sociální pracovník služby  NZDM - Althaia o. p. s. 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2017* 2018* 2019 2020 2021 

Počet klientů  94 95 100 100 100 

*uzavřený rok 
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Personální 
obsazení  

Pracovní pozice 
v přímé péči 

2017* 
f.os/p.ú

v 

2018* 
f.os/p.ú

v 

2019 
f.os/p.ú

v. 

2020 
f.os/p.ú

v. 

2021 
f.os/p.ú

v. 
Sociální 
pracovník 

1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 

Pracovník v soc. 
službách 

3/2,5 3/,25 3/2,5 3/2,5 3/2,5 

*uzavřený rok  

Předpokládaný 
rozpočet 
(uvedeno 
v tisících) 

 
Celkové náklady na 
službu: 

2017* 2018* 2019 2020 2021 

Osobní náklady 1 106 1 186 1 245 1 307 1 307 
Provozní náklady 196 107 55 60 65 
Celkem** 1 302 1 293 1 300 1 367 1 372 
Investiční náklady  1 106 1 186 1 245 1 307 1 307 

*jedná se o již uzavřený rok 
**mzdy zohledňují predikci vývoje mezd v r. 2020+ 

 

Finanční zdroje  
(uvedeno 
v tisících) 

 
Zdroje financování: 2017* 2018* 2019 2020 2021 
MPSV prostřednictvím MSK 1 013 1 013 1 090 1 150 1 170 
Obec (tam kde je sídlo) 137 60 60 60 60 
Jiná obec (služba mimo sídlo) 124 165 150 157 142 

*jedná se o již uzavřený rok 

 
Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb MSK,   
Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb na území Osoblažska 

 

Opatření 4.2 
Zařazení NZDM Althaia o.p.s. Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice do základní sítě 

MSK (§62) 

Popis opatření 

Identifikátor: 5799165 
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6 – 26 let 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Provozní doba: pondělí – pondělí – čtvrtek 13,00 – 18,00 hodin (Dívčí Hrad) 
                                 pondělí – čtvrtek 13,00 – 18,00 hodin (Slezské Pavlovice) 
 
Dopad na cílovou skupinu: sociální služba podporuje pozitivní změny v životě dětí 
a mládeže prostřednictvím aktivizačních činností; napomáhá řešit nepříznivou 
sociální situaci dítěte či mladého člověka vyplývající ze života v sociálním vyloučení, 
nebo v bezprostředním ohrožení sociálním vyloučením.                 
Doložení potřebnosti: 
SDGA kapitola 2, str.9  
FG OSOBLAHA, kapitola D, str.30 Průběh Focus Group: 
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
09/2019-12/2019 Žádost o zařazení do základní sítě sociálních služeb MSK 

9/2019–12/2021 poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež v Dívčím Hradě a Slezských Pavlovicích  

 

Zodpovědný 
realizátor  

sociální pracovník služby  NZDM - Althaia o. p. s. 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2017* 2018* 2019 2020 2021 

Počet klientů  68 70 70 70 70 

*uzavřený rok 

Personální 
obsazení  

Pracovní pozice 

v přímé péči 

2017* 

f.os/p.ú

v 

2018* 

f.os/p.ú

v 

2019 

f.os/p.ú

v. 

2020 

f.os/p.ú

v. 

2021 

f.os/p.ú

v. 

Sociální pracovník 1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 

Pracovník v soc. 

službách 
4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

*uzavřený rok  

Předpokládaný 
rozpočet 
(uvedeno 
v tisících) 

 

Celkové náklady na službu: 2017* 2018* 2019 
2020*

* 

2021*

* 

Osobní náklady 1 427 1 580 1 660 1 740 1 740 

Provozní náklady 201 205 150 155 160 

Celkem** 1 628 1 785 1 810 1 895 1 900 

Investiční náklady  1 106 1 186 1 245 1 307 1 307 

*jedná se o již uzavřený rok 
**mzdy zohledňují predikci vývoje mezd v r. 2020+ 

 

Finanční zdroje  
(uvedeno 
v tisících) 

 

Zdroje financování: 2017* 2018* 2019 2020 2021 

MPSV prostřednictvím MSK - - 885 1 815 1 820 

Obec (tam kde je sídlo) - - - - - 

Jiná obec (služba mimo sídlo) - - 20 80 80 

OPZ 1 628 1785 905 - - 

*jedná se o již uzavřený rok 
 

 
Služba není zahrnuta do základní sítě sociálních služeb MSK,   

Služba je zahrnuta do základní sítě sociálních služeb na území Osoblažska 
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Opatření 4.3 Zachování a rozvoj SAS Althaia o.p.s. v celém území Osoblažska (§ 65) 

Popis opatření 

Identifikátor: 8842992 
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6 – 26 let 
Forma poskytování služby: terénní, ambulantní 
Provozní doba: pondělí – pátek 8,30 – 16,30 hodin (terénní forma) 
                                              pondělí – čtvrtek 8,30 – 11 hodin (ambulantní forma) 
 
Dopad na cílovou skupinu: Služby se snaží o podporu a pomoc rodinám s dětmi z 
osoblažského regionu, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně 
znevýhodněným a rodinám žijícím v sociálním vyloučení nebo ohroženým sociálním 
vyloučením. 
Doložení potřebnosti: 
SDGA, kapitola 2, str. 8  
FG OSOBLAHA  kapitola 2, str.30 Průběh Focus Group: 
ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ kapitola 2, str.5 
 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
9/2019–12/2021 – poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

 

Zodpovědný 
realizátor  

sociální pracovník služby  SAS - Althaia o. p. s. 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2017* 2018* 2019 2020 2021 

Počet klientů  43 44 50 50 50 

*uzavřený rok 

 

Personální 
obsazení  

Pracovní pozice 

v přímé péči 

2017* 

f.os/p.ú

v 

2018* 

f.os/p.ú

v 

2019 

f.os/p.ú

v. 

2020 

f.os/p.ú

v. 

2021 

f.os/p.ú

v. 

Sociální pracovník 1/0,5 1/,05 1/1,0 1/1,0 1/1,0 

Pracovník v soc. 

službách 
2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

*uzavřený rok  
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Předpokládaný 
rozpočet 
(uvedeno 
v tisících) 

 

Celkové náklady na službu: 2017* 2018* 2019 
2020*

* 

2021*

* 

Osobní náklady 751 770 936 964 964 

Provozní náklady 13 20 25 25 25 

Celkem** 764 790 961 989 989 

Investiční náklady       

*jedná se o již uzavřený rok 
**mzdy zohledňují predikci vývoje mezd v r. 2020+ 

 

Finanční zdroje  
(uvedeno 
v tisících) 

 

Zdroje financování: 2017* 2018* 2019 2020 2021 

MPSV prostřednictvím MSK 733 763 880 908 908 

Obec (tam kde je sídlo) 17 20 50 50 50 

Jiná obec (služba mimo sídlo) 14 7 31 31 31 

*jedná se o již uzavřený rok 
 

 
Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb MSK,   

Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb na území Osoblažska 

 

 

Opatření 4.4 
 Zachování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Slezská diakonie  
 (§ 65) 

Popis opatření 

Identifikátor: 4316714 
Cílová skupina: rodiny s dětmi ve věku 0 - 18 let, které se nachází v nepříznivé 
sociální situaci a řeší finanční problémy a rodinného rozpočtu, výchovné a vzdělávací 
problémy u dětí, mají obtíže s bydlením a běžným vedením domácnosti nebo se 
potýkají s obtížemi v komunikaci s úřady. 
Forma poskytování služby: terénní 
Provozní doba: Po - Pá od 7:00 – 18:00 dle individuální dohody mezi pracovníkem a 
klientem 
Dopad na cílovou skupinu: rodina samostatně zvládá problémy každodenního 
života, včetně krizových situací, má kompetence v péči a výchově dětí, samostatně 
zvládá hospodaření s penězi, zvládá péči o domácnost a samostatně a uvědoměle 
jedná na úřadech, případně komunikuje s dalšími institucemi, dodržuje termíny, řeší 
své závazky aj. 
Doložení potřebnosti: 
ANALÝZA POTŘEB ZADAVATELŮ str. 7; čl.6  
SDGA, str. 30, odstavec 5.4, tabulka č. 22  
FG OSOBLAHA str. 5, písmeno D 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
9/2019–12/2021 – poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

Zodpovědný 
realizátor  

Ředitel Slezské Diakonie 

Předpokládaný 
počet klientů 

 

Rok 2017* 2018* 2019 2020 2021 
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Počet klientů  11 17 20 21 22 

*uzavřený rok 
 

Personální 
obsazení  

Pracovní pozice 
v přímé péči 

2017* 
f.os/p.ú

v 

2018* 
f.os/p.ú

v 

2019 
f.os/p.ú

v. 

2020 
f.os/p.ú

v. 

2021 
f.os/p.ú

v. 

Sociální pracovník 1/0,5 1/0,1 1/0,1 1/0,1 1/0,1 

Pracovník v soc. 
službách 

2/2 3/2,7 3/2,7 3/2,7 3/2,7 

*uzavřený rok  

Předpokládaný 
rozpočet 
(uvedeno 
v tisících) 

 

Celkové náklady na službu: 2017* 2018* 2019 
2020*

* 
2021*

* 
Osobní náklady 915 1 055 1 129 1 208 1 292 
Provozní náklady 291 284 30 33 35 
Celkem** 1 206 1 339 1 159 1 241 1 327 
Investiční náklady       

*jedná se o již uzavřený rok 
**mzdy zohledňují predikci vývoje mezd v r. 2020+ 

 

Finanční zdroje  
(uvedeno 
v tisících) 

 
 
neuvedeno 

Služba je zahrnuta do Sítě MSK  
Služba je zahrnuta do Sítě sociálních služeb na území Osoblažska 
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5.6. Priorita B – cíl 1 - opatření návazných služeb - zaměstnanost 

PRIORITA B 

 

PODPORA NÁVAZNÝCH SLUŽEB ZAJIŠŤUJÍCÍ ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA OBČANŮ 

NA OSOBLAŽSKU 

Cíl č. 1 Podpora a rozvoj činnosti směřující ke zvýšení zaměstnanosti na Osoblažsku 

Opatření 1.1 Osoblažská dílna s.r.o. 

Opatření 1.2 RA Dynamics 

Opatření 1.3 Serwetnici z.ú  

 

 

Opatření 1.1 Osoblažská dílna s.r.o. 

Popis opatření 

Popis opatření: Sociální podnik: Osoblažská dílna s. r. o. IČ 07423331 
Podnikatelská činnost: Ruční výroba svící a mýdel s potiskem, Počet zaměstnanců 
z CS: 2 
Cílová skupina: dlouhodobě nezaměstnané osoby vedené v evidenci uchazečů o 
zaměstnání nejméně 12 měsíců nebo 12 měsíců v součtu posledních dvou let 
Dopad na cílovou skupinu: stabilní forma zaměstnání, zlepšení sociální situace 
rodin zaměstnanců           
Doložení potřebnosti: 
SDGA kapitola 2.5, str. 18  
FG OSOBLAHA  kapitola E, str. 9. Průběh Focus Group: 
 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
9/2019–12/2019 – stavební úprava prostor pro podnikatelskou činnost 

1/2020–12/2021 - provozování podnikatelské činnosti; pravidelné vzdělávání 

zaměstnanců z CS (1x měsíčně) směřující ke zvýšení pracovních dovedností a 

znalostí z oblasti finanční gramotnosti 

 

Zodpovědný 
realizátor  

statutární zástupce - Osoblažská dílna s. r. o. 

 

 

Opatření 1.2 RA Dynamics 

Popis opatření 

Popis opatření: Sociální podnik: RA Dynamics s. r. o., IČ 05458170 
výroba plastových výlisků na vstřikolisovacích strojích; Počet zaměstnanců z CS: 4 
Cílová skupina: dlouhodobě nezaměstnané osoby vedené v evidenci uchazečů o 
zaměstnání nejméně 12 měsíců nebo 12 měsíců v součtu posledních dvou let 
Dopad na cílovou skupinu: stabilní forma zaměstnání, zlepšení sociální situace 
rodin zaměstnanců              
Doložení potřebnosti: 
SDGA kapitola 2.5, str. 18  
FG OSOBLAHA  kapitola E, str. 9. Průběh Focus Group 
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Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
09/2019–12/2021 provozování podnikatelské činnosti; pravidelné vzdělávání 

zaměstnanců z CS (1x měsíčně) směřující ke zvýšení pracovních dovedností a 

znalostí z oblasti finanční gramotnosti 

Zodpovědný 
realizátor  

statutární zástupce - RA Dynamics s. r. o,  

 

Opatření 1.3 Serwetnici z.ú  

Popis opatření 

Popis opatření: Sociální podnik: Serwetnicki z. ú. IČ 05434181 
potravinářská výroba – výroba cukrárenských produktů, prodej těchto produktů, 
provozování cukrárničky 
kosmetické služby – kosmetika, manikúra, pedikúra, lymfodrenáž 
Počet zaměstnanců z CS: 4 
Cílová skupina: dlouhodobě nezaměstnané osoby vedené v evidenci uchazečů o 
zaměstnání nejméně 12 měsíců nebo 12 měsíců v součtu posledních dvou let 
Dopad na cílovou skupinu: stabilní forma zaměstnání, zlepšení sociální situace 
rodin zaměstnanců              
Doložení potřebnosti: 
SDGA kapitola 2.5, str. 18  
FG OSOBLAHA  kapitola E, str. 9. Průběh Focus Group: 
 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
09/2019 –12/2021 – provozování podnikatelské činnosti; pravidelné vzdělávání 
zaměstnanců z CS (1x měsíčně) směřující ke zvýšení pracovních dovedností a 
znalostí z oblasti finanční gramotnosti 

Zodpovědný 
realizátor  

statutární zástupce - Serwetnicki z. ú. 

 

 

 

 

 
  



60 
 

5.7. Priorita B – cíl 2 - opatření návazných služeb a investičních záměrů  

PRIORITA B 

 

PODPORA NÁVAZNÝCH SLUŽEB ZAJIŠŤUJÍCÍ ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA OBČANŮ 

NA OSOBLAŽSKU 

Cíl č. 2 Podpora a rozvoj činností směřující ke zvýšení kvality života na Osoblažsku 

Opatření 2.1 Rozvoj dostupného bydlení v regionu 

Opatření 2.2 Rozvoj střednědobého plánování sociálních a návazných služeb a informovanosti 

Opatření 2.3 Zajištění dostupné dopravy na Osoblažsku 

Opatření 2.4 Zachování APK na Osoblažsku 

Opatření 2.5 
Zajištění nabídky programů a činností prostřednictvím obcí a jejich p.o. a NNO 
v regionu 

 

Opatření 2.1 Rozvoj dostupného bydlení v regionu 

Popis opatření 

Popis opatření:  
 „Sociální bydlení na Sádku v Dívčím Hradě“, SÁDEK Projekt, z.s., výstavba 

objektu s 9. byty pro osoby v bytové nouzi v DH Výstavba 2019-2021. 

 Možné rozšíření nabídky bydlení v DH (odkup a rekonstrukce starých domů, 

přestavba Brownfieldu na byty a RD) 

 Probíhající výstavba KODUS Hlinka s 22 byty 
 Rekonstrukce stávajících neobyvatelných bytových jednotek v Hlince – Rylovka 
 Rekonstrukce stávajících 4 bytů a přestavba nebytových prostor na další bytové 

jednotky v Hlince č. 1. 
 Osoblaha, přestavba objektů starých kasáren na byty pro seniory. 
Cílová skupina: obyvatelé obcí Osoblažska 

Dopad na cílovou skupinu: Zabezpečené odpovídající bydlení obyvatelům obce 

jako prevence proti vysídlování, případně navýšení počtu obyvatel           

Doložení potřebnosti: 
FG OSOBLAHA  kapitola E, Focus Group 
 

Aktivity 
k naplnění  

 
09/2019–12/2021  

Zpracování dokumentací, zajištění finančních prostředků pro výstavbu, přestavbu  

Zodpovědný 
realizátor  

Jednotlivé obce 

 

 

Opatření 2.2 Rozvoj střednědobého plánování sociálních a návazných služeb a informovanosti 

Popis opatření 

Popis opatření:  
 Implementace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb 

návazných 2019-2021 na Osoblažsku 
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 Monitoring a vyhodnocování naplňování cílů a opatření 

 Aktualizace elektronického interaktivního katalogu sociálních a návazných 

služeb 

 Udržení organizační struktury SPRSS 

 

Cílová skupina: obyvatelé obcí Osoblažska 
Dopad na cílovou skupinu: Funkční organizační struktura SPRSS zabezpečující 
práce na modelaci sítě sociálních služeb na Osoblažsku. Informované obyvatelstvo o 
sociálních a návazných službách na Osoblažsku.              
Doložení potřebnosti: 
FG OSOBLAHA  kapitola E, str.8 Focus Group: 
 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
09/2019–12/2021  

Průběžné plnění úkolů z Implementačního a Akčního plánu.  

Zodpovědný 
realizátor  

Osoblažský cech z.ú., obec Osoblaha 

 

Opatření 2.3 Zajištění dostupné dopravy na Osoblažsku 

Popis opatření 

Popis opatření:  
Zjišťování možností a vyjednávání o vzniku dostupné dopravy na Osoblažsku (HD 
nebo individuální) 
 Děti ZŠ, MŠ  
 rodiče s dětmi (kočárek),  
 osoby se zdravotním postižením  
 pro imobilní osoby a seniory - individuální doprava 

 
Cílová skupina: obyvatelé obcí Osoblažska 
Dopad na cílovou skupinu: Bezpečná a časově dostupná doprava         
Doložení potřebnosti: 
SDGA, kapitola 5.1, str. 28  
FG OSOBLAHA kapitola E, str. 10. Průběh Focus Group 
 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
9/2019 – 12/2021  
Průběžné zjišťování možností zajištění hromadné a individuální dopravy  

Zodpovědný 
realizátor  

Osoblažský cech z.ú., obce Osoblažska 

 

 

Opatření 2.4 Zachování APK na Osoblažsku 

Popis opatření 

Popis opatření:  
 Zachování činnosti APK v obcích DH, Hlinka a Osoblaha 
 Možnost rozšíření do dalších spolupracujících obcí 
Cílová skupina: obyvatelé obcí Osoblažska 
Dopad na cílovou skupinu: Bezpečné prostředí              

Doložení potřebnosti: 
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SDGA kapitola 4, str. 26  
FG OSOBLAHA  kapitola E, str. 9. Průběh Focus Group 
 
 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
9/2019 – 12/2021  
Aktivity vedoucí k zajištění udržení či rozšíření APK, zajištění finančních zdrojů  

Zodpovědný 
realizátor  

obce Osoblažska 

 

 

Opatření 2.5 
Zajištění nabídky programů a činností prostřednictvím obcí a jejich p.o. a NNO 
v regionu 

Popis opatření 

Popis opatření: Zajištění nabídky programů a činností prostřednictvím obcí a jejich 
p.o. a NNO v regionu 
Cílová skupina: obyvatelé obcí Osoblažska 
Dopad na cílovou skupinu: Posilování občanské soudržnosti a prevence proti 
vysidlování. Smysluplné trávení volného času u dětí a mládeže.             
Doložení potřebnosti: 
SDGA kapitola 3, str. 6  
FG OSOBLAHA  kapitola E2, str. 8. Průběh Focus Group 
 

Aktivity 
k naplnění 
opatření 

 
09/2019–12/2021  
Spolupráce NNO s obcemi na Osoblažsku k zajištění volnočasových aktivit a dalších 
akcí   

Zodpovědný 
realizátor  

Osoblažský cech z.ú., obce Osoblažska 
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5.8. Akční plán obcí Osoblažska 
 

Akční plán je samostatným dokumentem. V rámci střednědobého plánování rozvoje sociálních 
služeb na území Osoblažska vznikla pravidla pro stanovení Sítě sociálních služeb na Osoblažsku, 
tzv. Akčního plánu, který je prováděcím dokumentem SPRSS na Osoblažsku. Oba dokumenty, po 
schválení Správní radou Osoblažského cechu a Zastupitelstvem obce Osoblaha, vstupují v platnost 
od roku 2020.  

 

 

5.9. Implementace 
Řídící skupina schválila Implementační plán, který popisuje způsob realizace naplňování cílů a 
opatření včetně způsobu jejich vyhodnocování, pravidla pro přijímání změn do SPRSS a 
komunikační plán s laickou i odbornou veřejností. Realizační plán upravuje činnosti, které mají 
charakter organizačního a metodického charakteru a nejsou uvedeny ve Střednědobém plánu.  
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