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1 Analýza potřeb a komunitní plánování 

 

Analýza potřeb byla vypracována za účelem získání podkladu pro optimalizaci sítě služeb a 

jejich efektivního financování – pro přípravu 5. Komunitního plánu sociálních služeb a 

souvisejících aktivit ve městě Ostrava na roky 2019 – 2022. Jejím cílem bylo identifikovat 

hlavní potřeby občanů – uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb v Ostravě, a to v rámci 

probíhajícího procesu komunitního plánování sociálních služeb.  

Komunitní plánování sociálních služeb je již dlouhodobě aplikovanou metodou, která na 

úrovni obce umožňuje plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům  

i potřebám jednotlivých občanů. Jedná se o proces zjišťování potřeb a zdrojů, hledání 

nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb a výraz spolupráce zadavatelů s uživateli a 

poskytovateli sociálních služeb při vytváření plánu. Základem plánování sociálních služeb je 

porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů služeb,  

z nichž některé jsou v čase trvalé, jiné se zase mění.  

Hlavní výzkumná otázka výzkumu, na kterou jsme hledali odpověď v ohniskových skupinách, 

zněla následovně: Jaké jsou aktuální potřeby v oblasti práce s cílovou skupinou? Přičemž byly 

potřeby zjišťovány současně (výjimečně odděleně) na dvou úrovních – uživatelů sociálních 

služeb a poskytovatelů sociálních služeb. Základní metodologický rámec našeho zkoumání 

vytvořila analýza potřeb. Jedná se o postup, který se přes určení žádoucího stavu a 

pojmenovávání překážek a problémů dostává k nalezení a pojmenování skutečných potřeb.  

Hlavní metodou výzkumu byly tzv. ohniskové skupiny. Pracovali jsme s výsledky celkem 

šestnácti diskusních skupin, do nichž byli pozváni poskytovatelé a uživatelé služeb. 

Ohniskové skupiny byly moderované a jejich smyslem bylo v rámci skupinové diskuse 

pojmenovat problémy a následně z nich vyvodit a identifikovat potřeby. K nim se ale 

přidružily i další doplňkové metody. V oblasti zjišťování potřeb osob se sluchovým postižením 

a v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence jsme provedli sekundární analýzu, 

protože byly k dispozici aktuální výsledky již provedených skupinových rozhovorů, nicméně 

v řadě případů jsme ohniskové skupiny doplňovali rovněž individuálními kvalitativními 

rozhovory – zejména tam, kde jsme potřebovali nalézt doplnit skupinový rozhovor o nějaký 

chybějící prvek či typ uživatele. To se týkalo například tématu vícečetných rodin, které 

nebylo možné sezvat v jeden čas na jedno místo.  

Výsledky analýzy uvádíme v členění podle skupin komunitního plánování. Provedení analýzy 

potřeb je jen jedním ze zdrojů inspirace a námětem pro plánování sociálních služeb. Je 

sondou do oblasti potřeb, nikoliv však jejich vyčerpávajícím a úplným výčtem. Potřeby jsme 

v našem případě zjišťovali kvalitativní metodologií, jejímž základním limitem je, že přináší 

sice velmi přesné výsledky vůči těm, kteří jsou zkoumáni, jsou ale obtížně zobecnitelné na 

celé skupiny uživatelů služeb.   
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2 Klíčové potřeby podle pracovních skupin  
 

A. Senioři 
 

Celkem  proběhly dvě ohniskové skupiny. První focus group se účastnili klienti vyššího věku 

(nad 80 let), druhé senioři o něco mladší. Obě ohniskové skupiny byly pestré z hlediska 

zastoupení různých druhů služeb a jejich uživatelů.  

Hlavní identifikované potřeby:  

- Potřeba adekvátní přepravy respektující omezení seniorů  

- Nahrazení zastávek na znamení za standardní zastávky 

- Přizpůsobení MHD o víkendech a večerních hodinách  

- Potřeba zajišťování si potravin v blízkosti bydliště 

- Přizpůsobení infrastruktury seniorům 

- Navýšení množství firem dodávajících stravu do domácností 

- Udržování sociálních vztahů 

- Stabilní asistenti a pečovatelé 

- Navýšení krátkodobých odlehčovacích služeb 

- Navýšení kapacity míst pro seniory s různými projevy chování v důsledku onemocnění 

syndromem demence 

- Udržení seniora v domácím prostředí 

Výběr doporučení:  

- podpora dobrovolníků pro seniory (zajištění společenského styku a kontaktu) 

- řešení otázky bezbariérovosti při pohybu 

- preference a umožnění pobytu v domácím prostředí 

- rozšíření krátkodobých odlehčovacích služeb 

- podpora udržování a navazování osobního kontaktu a komunikace s příbuznými, 

vrstevníky, dobrovolníky apod.  

 

B. Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi 

Byly provedeny celkem tři skupinové rozhovory. První dva cílily přímo na osoby s duševním 

onemocněním a psychosociálními problémy, dále na osoby pečující o osoby s duševním 

onemocněním. Třetí skupiny se účastnili zástupci sociálních služeb pro osoby s chronickým 

duševním onemocněním a zástupci místní samosprávy.  

Hlavní identifikované potřeby:  

- Dostupnost sociálních služeb 

- Destigmatizace, zvýšení informovanosti a osvěty veřejnosti 
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- Podpora rodin s duševně nemocným členem a pečujících 

- Návaznost a propojenost služeb 

- Dostupné bydlení 

- Možnosti zaměstnání 

Výběr doporučení:  

Nejvíce diskutovaným tématem mezi samotnými duševně nemocnými bylo zřízení nové 

služby, která by nabízela služby multidisciplinárního týmu. Lidé by ji mohli využívat jak ve 

stabilizovaném stavu, tak ve chvílích, kdy by cítili, že se jejich stav horší. Jednalo by se o 

mezičlánek v prostoru mezi zdravotní a sociální službou. 

Další návrhy se dotýkaly zvýšení informovanosti všech aktérů, edukace odborníků, zvýšení 

kvality služeb, podpory pečujících apod. 

- Zřízení mezičlánku (pomezí zdravotní a sociální služby) 

- Posílení orientace a informovanosti 

- Omezení stigmatizace a sebestigmatizace 

- Podpora pečujících osob, ocenění jejich činnosti 

- Dostupnost kvalitních služeb  

- Provázanost a návaznost služeb 

- Dostupné možnosti bydlení 

- Zvýšení zaměstnanosti a uplatnění na trhu práce 

- Edukace odborníků v tématu duševního onemocnění 

 

C. Občané se zrakovým postižením 
 

Skupina byla početnější, kladla větší nároky na moderování diskuze a na důkladné 

prodiskutování potřeb účastníků skupiny. Patrný byl zájem o témata, někteří v závěru 

poznamenali, že by pro takový formát setkání uvítali více času než předem dohodnuté dvě 

hodiny. Byl zmíněn i návrh na pravidelná setkání tohoto typu a vyhodnocování realizace 

navrhovaných opatření.  

Hlavní identifikované potřeby:  

- Aktualizace sociálních služeb 

- Podpora soběstačnosti osob se zrakovým postižením 

- Zvýšení informovanosti veřejnosti 

- Zvýšení informovanosti odborné veřejnosti 

- Praktická osvěta 

- Zrušení hranice mezi světem lidí s postižením a těmi zdravými 

- Snížit míru lítostivých emocí k osobám s postižením 
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- Vytvoření heren pro děti s postižením 

- Potřeba běžného způsobu života  

- Angažování dobrovolníků 

- Podpora zaměstnanosti 

- Využití potenciálu osob s postižením v STD 

Výběr doporučení:  

- podpora soběstačnosti a samostatnosti uživatelů služeb, zmocňování 

- podpora praktické osvěty pro většinovou společnost, jednání a komunikace, už u 

dětské populace  

- integraci realizovat podle individuální míry postižení 

- participace a možnosti ovlivňovat podoby bezbariérovosti města a veřejných prostor 

- odstraňování bariér na trhu práce, osvěta mezi zaměstnavateli 

 

D. Občané se sluchovým postižením 

Při zpracovávání potřeb skupiny osob se sluchovým postižením jsme vyšli z již provedeného 

skupinového rozhovoru, který jsme vyhodnotili. Výchozím bodem byl dílčí výstup projektu 

Popisu potřeb občanů se sluchovým postižením ve vazbě k procesu komunitního plánování 

sociálních a návazných služeb na území města Ostrava. Materiál vyhodnotili jako vyhovující 

pro sekundární analýzu a skutečné potřeby jsme identifikovali přímo z něj.  

Hlavní identifikované potřeby:  

- Dostatečně proškolený personál pro práci s lidmi se sluchovým postižením v 

pobytových centrech 

- Zvýšit informovanost o specifikách komunikace s lidmi se sluchovým postižením 

- Potřeba respektování tlumočníka při lékařských vyšetřeních ze strany slyšících 

- Potřeba respektování osoby se sluchovým postižením jako plnohodnotné osoby 

- Efektivní plánování vyšetření s tlumočníkem a lékařským zařízením 

- Rozvoj online tlumočnické služby 

- Navýšení informovanosti o nabízené pomoci sociálních služeb  

- Zvýšení kapacity tlumočnické služby 

- Zajištění tlumočníka pro akutní situace 

- Uplatnění na trhu práce 

Výběr doporučení:  

- zajištění tlumočníka (součást multidisciplinárního týmu poskytujícího sociální služby) 

- plánování schůzek na úřadech, aby mohli včas zajistit tlumočníka 

- potřeba respektování tlumočníka při lékařských vyšetřeních (rovnocenný partner) 
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- větší navazování služeb na potřeby osob se sluchovým postižením, zapojení uživatelů 

do procesu plánování a rozvoje služeb 

- osvěta zaměstnavatelů, vytváření pracovních příležitostí a možností uplatnění 

- důraz na zmocňování v rámci poskytování služeb – řada situací poukazuje na 

angažování různých dalších osob (tlumočníci), které intervenují do situace (už jen 

svou přítomností); je vhodné zvažovat možnostech empowernmentu („zmocňování“ 

ve smyslu zvyšování schopnosti prosazovat své zájmy, vymanit se z podřízeného, 

utlačeného postavení) 

- proškolování pracovníků v institucích 

E. Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením 
 

Proběhly celkem tři ohniskové skupiny. Dvě skupiny se zaměřily na zjišťování potřeb u osob 

s mentálním nebo kombinovaným postižením, které byly následně při zpracování sloučeny 

do jedné kapitoly. V další skupině probíhala identifikace potřeb osob s tělesným postižením.   

První dvě skupiny se sice zaměřovaly na jednu cílovou skupinu, ale z diskuse vzešlo zadání 

sledovanou kategorii osob s mentálním nebo kombinovaným postižením rozčlenit do dvou 

skupin a to podle věku. Předpokladem bylo, že se potřeby liší právě podle věku uživatelů 

služeb, a že je nezbytné na tento fakt reagovat. Dělícím znakem se stal věk 26 let.  

Hlavní identifikované potřeby (skupina Osoby s mentálním nebo kombinovaným 

postižením):  

- Péče o rodiče dětí  

- s postižením 

- Potřeba odlehčovací služby  

- Zvýšení informovanosti a osvěty veřejnosti 

- Potřeba běžného způsobu života 

- Vytvoření prostoru pro volný čas dětí 

- Dostatečné množství osobních asistentů 

- Rozvoj komplexního síťování služeb  

- Financování zdravotní péče v sociálních službách 

- Práce s rodinou (pečovatelem) 

- Vhodná výdělečná činnost pro klienty 

- Podpora samostatnosti klientů 

- Aktivity podporující sdílení situace rodičů/pečujících 

Hlavní identifikované potřeby (skupina Osoby s tělesným postižením):  

- Bezbariérovost 

- Zvýšení informovanosti veřejnosti 

- Adekvátní ubytování pro klienty středního věku 

- Zvýšení informovanosti uživatelů služeb 
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- Odlehčovací lůžka pro akutní případy 

- Dostatek kvalifikovaného personálu 

- Propojení pečovatelské a asistenční služby 

- Flexibilní asistenční služba 

- Jistota zabezpečení v 

- budoucnosti  

- Angažovanost mužských dobrovolníků 

Výběr doporučení (skupina Osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením):   

- umožnit rodinám s postiženým členem žít plnohodnotný život (ze strany veřejnosti – 

osvěta, prostory k hraní, trávení volného času, sdílení příběhů, psychická podpora) 

- zavádění odlehčovacích služeb umožňujících snížit zátěž rodičů, odlehčení 

pečovatelům a rodinám 

- podpora rodiny jako celku pomocí aktivit podporujících sdílení situace pro rodiče, 

práce se vztahy a vazbami mezi jednotlivými členy rodiny, vytváření prostoru pro 

sdílení zkušeností (podpora fungování – komunikace, vzájemná spolupráce, podpora 

uvnitř rodiny – eliminace rozpadu rodin a výskytu samoživitelek s postiženým 

dítětem) 

- podpora komunikace rodin uvnitř rodiny a hledání řešení problémů (rodiče a zároveň 

partneři, rodiče vs. zdravé dítě, rodiče vs. děti, rodina vs. okolí, rodina vs. další 

rodinní příslušníci) k zachování psychické rovnováhy členů rodiny 

- rozvoj služeb zaměřených na pečující osoby, které budou snižovat zátěž, které čelí 

- podpora služeb působících přímo v rodině zaměřených na rozvoj profesionality péče 

rodiče o dítě  

- podpora vzniku a fungování svépomocných skupin 

- větší začleňování osob s mentálním postižením do „běžných“ aktivit 

- začlenění poradenství pro rodiny v podobě mentora 

Výběr doporučení (skupina Osoby s tělesným postižením):  

- participace osob se zdravotním postižením při architektonických řešeních městských 

prvků a veřejného prostoru 

- provádění auditů uzpůsobenosti veřejných prostor a jejich dostupnosti  

- destigmatizace prvků, které jinak stigmatizují osoby se zdravotním postižením 

- větší stabilizace pracovníků služeb, hledání finančních i nefinančních benefitů 

- vyjasňování vztahu asistent – uživatel 

- zajištění flexibilnější asistenční služby 

- výběr vhodných kandidátů na pozici dobrovolníků, jejich příprava 

- podpora vzdělávání pracovníků 

- nalezení adekvátního ubytování pro klienty středního věku 

- zajištění odlehčovacích služeb pro akutní případy 
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F. Děti a rodina, Občané sociálně vyloučení a ohroženi sociálním 

vyloučením, Romské etnikum 
 

Vytváření ohniskových skupin podle vzorce skupin se ukázalo být obtížné. S ohledem na šíři a 

zejména překryvy řady témat, jsme se se zadavatelem rozhodli vytvořit tři diskusní skupiny 

na základě vymezených klíčových témat, která jsou aktuální a je potřeba se jim věnovat. 

Vznikly celkem tři ohniskové skupiny zjišťující potřeby u samoživitelů a vícečetných rodin, 

mladých dospělých a tzv. osamělých. Ohniskovou skupinu zjišťující potřeby u samoživitelů a 

vícečetných rodin jsme doplnili o metodu individuálního rozhovoru s cílem doplnění potřeb  

u vícečetných rodin.  

Samoživitelé a nízkopříjmové či vícečetné rodiny s dětmi  

Hlavní identifikované potřeby:  
- Zabránění rozdělování rodin 

- Zvýšení dostupnosti sociálního a dalšího adekvátního bydlení 

- Podpora krátkodobého hlídání dětí a doprovody dětí do kroužků 

- Slaďování rodinného života a zaměstnání 

- Zavádění flexibilních forem zaměstnávání 

- Potřeba zájmových aktivit pro nadané děti 

- Potřeba právního poradenství 

- Prostory pro trávení volného času (matky s dětmi do 3 let) 

- Větší míra informování o možnostech pro samoživitelky 

- Podpora preventivních služeb 

- Podpora trávení volného času pro celé rodiny 

Výběr doporučení: 

- podpora pracovních míst pro matky s dětmi po návratu z MD/RD 

- zavedení sociálního bydlení 

- prevence ztráty bydlení, zachování rodiny jako celku při krizových situacích 

- rozšíření možností na podporu trávení volného času pro matky s dětmi do 3 let  

- podpora mezigenerační solidarity a komunikace (vzájemná pomoc) 

- zavádění prvků rodinné politiky (usnadňující slaďování péče o rodinu a zaměstnání) 

- setkávání rodin/samoživitelek („rodinné kruhy“) – navázání kontaktů s jinými ze „své 

skupiny“, možnosti vzájemné podpory (krátkodobé hlídání dětí, doprovod do kroužků 

apod.) 

- zavádění služeb preventivního charakteru. 
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„Osamělé osoby“ 

Hlavní identifikované potřeby:  
- Zvýšení dostupnosti adekvátního bydlení (sociální bydlení) 

- Potřeba důvěry klienta v pomoc 

- Potřeba specializovaných odborníků v terénu 

- Oživování návyků klientů pomocí dobrovolníka  

- Udržení motivace uživatelů služeb 

Výběr doporučení: 

- podpora terénních služeb, služeb, které by měly působit v prostředí uživatelů 

- práce s negativním sebepojetím uživatelů, destigmatizace 

- důraz na vytváření vtahů služeb s uživateli 

- zavádění preventivních programů 

- posilování vztahů mezi členy rodin, rodinné soudržnosti, zabránění rozdělování rodin 

- podpora sociálního bydlení 

Mladí dospělí 18+ opouštějící ústavní péči, případně pěstounskou péči 

Hlavní identifikované potřeby:  
- Nedostatek sociálního bydlení (pro děti z ústavní péče) 

- Absence ubytovací kapacity pro duševně nemocné 

- Absence zařízení pro děti s duševním onemocněním 

- Potřeba psychoterapeuta nebo dětského psychologa 

- Potřeba školení pro dobrovolníky 

- Navyšování počtu dobrovolníků 

- Propojenost dobrovolnictví s VŠ studenty 

- Potřeba základních financí na první měsíce po odchodu z ústavní výchovy 

Výběr doporučení: 

- zapojení se do příležitostí daných transformací systému péče o takto ohrožené děti 

- podpora setkávání dětí z ústavní výchovy s dobrovolníky (ukázání reálného života, 

potřeba někoho zodpovědného) 

- příprava na přechod do reálného života 

- omezování ústavní péče, podpora náhradní rodičovské péče 

- snižování počtu odebíraných dětí z rodin 

- zkvalitnění služeb a jejich návaznosti (např. po dosažení zletilosti) 
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G. Protidrogová prevence a prevence kriminality 
 

Potřeby v oblasti „protidrogové prevence a prevence kriminality“ jsme sekundárně 

zpracovali z podkladů shromážděných při přípravě „Analýzy sociálních rizik v oblasti prevence 

kriminality v Ostravě“ (2016) a také z „Analýzy drogové scény v Ostravě“ (2015).  

Hlavní identifikované potřeby:  
- Potřeba zvýšení pocitu bezpečí 

- Potřeba prevence drogových závislostí a kriminality mládeže  

- Potřeba práce s celou rodinou 

- Potřeba ochrany seniorů 

- Potřeba práce s mnohočetnými potřebami – propuštění z VTOS a drogově závislí 

- Potřeba „programu“ dlouhodobé spolupráce s obětí mladší 15 let 

- Potřeba znalosti bezpečného užívání internetu 

- Potřeba řešení dluhových problémů obyvatel 

- Potřeba řešení problémů SVL a ubytoven 

- Potřeba aktivit vedoucích k lepšímu soužití majority a Romů 

- Potřeba rozšíření nabídky služeb pro závislé bez nutnosti podstupovat 

vysokoprahovou léčbu 

- Potřeba prohloubení spolupráce mezi poskytovateli služeb pro závislé 

- Potřeba rozšíření nabídky služeb pro gamblery 

Výběr doporučení: 

- Zajistit podporu a pomoc obětem mladším 15 let. 

- Zkvalitnění a zintenzivnění spolupráce organizací pracujících s pachateli trestné 

činnosti na území města Ostravy.  

- Větší zapojení návazných (sociálních) služeb do práce s pachateli trestné činnosti. 

Sociální služby by mohly s vězni začít pracovat na neformální bázi již ve výstupním 

oddělení věznice.  

- Pracovat se stereotypním nahlížením majority vůči Romům a naopak, rozvoj 

preventivních aktivit zaměřených na minimalizaci xenofobie a rasismu. 

- Rozvoj dobrovolnických aktivit zaměřených na děti a mládež. Zvýšit nabídku 

doučování v přirozeném prostředí dítěte formou dobrovolnické služby. 

- Podporování sociálního bydlení. 

- Zaměřit se na prevenci rizikového chování dětí a mládeže a na dostatečnou nabídku 

možností kvalitního trávení volného času s ohledem na potřeby a zájmy cílové 

skupiny. Rozvíjet mechanismy, jakými je možno do aktivit zapojit i rodiče. 

- Podporovat case management a koordinovanou péči v oblasti drogových služeb a u 

osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Jedná se o zřízení míst 

případových pracovníků, kteří budou mít možnost věnovat se uživatelům nad rámec 
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úzkého vymezení dané služby. Jejich činností by mělo být především doprovázení 

klientů do dalších institucí a řešení komplexní situace klienta.  

- Podpora sdílení dobré praxe a odborných stáží poskytovatelů.  

- Podporovat spolupráci mezi službami různého typu mezi konkrétními pomáhajícími 

pracovníky, kteří pracují v přímé praxi s uživateli psychotropních látek, se závislými na 

alkoholu či drogách a s osobami s nelátkovými závislostmi.  

- Podporovat vícezdrojové financování sociálních služeb, vyhledávání a využívání 

dalších zdrojů podpory, podávání projektů do aktuálních výzev, včetně zahraničních.  

- Zvážit posílení kapacity/zavedení těchto programů či služeb (služby pro děti závislé na 

návykových látkách mladší 10 let, dobrovolníci, kteří chtějí doučovat i děti v SVL, 

dobrovolnické programy pro děti a mládež, terénní programy/služby zaměřené na 

cílovou skupinu „izolovaných“ seniorů, vytvoření služby, která se bude zaměřovat na 

problematiku bydlení a drogového užívání bez nutnosti podstupovat vysokoprahovou 

léčbu (uplatnění modelu housing first) 

- programy bezpečného užívání internetu pro dospělé a seniory, 

- rozšíření nabídky nízkoprahových sociálních služeb pro děti a mládež mimo SVL 

(NZDM) 

 

3 Závěr 
 

Napříč skupinami komunitního plánování existuje několik potřeb, které jsou společné 

uživatelům služeb bez ohledu na to, do které z kategorií je zařadíme. Jedná se především o 

následující potřeby: 

- Žít takový způsob života, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života, 

neoddělený, neizolovaný, neseparovaný 

- Edukovat okolí uživatelů služeb ve smyslu akceptace jejich handicapu a dovednosti 

s ním umět „zacházet“ 

- Nestigmatizovat uživatele služeb prostřednictvím postupů a způsobů práce sociální 

práce, případně prostřednictvím aktivit, jejichž smyslem je uživatelům pomáhat 

- Snižování bariér ve fyzickém prostoru města 

- Zajištění návaznosti služeb na potřeby uživatelů, schopnost naslouchat, rozumět 

pojetím, přístupům, stanoviskům uživatelů a akceptovat potřeby 

- Překonávání nerovnosti pramenící ze vztahu poskytovatel – klient (konzument). 

Otevřenost vůči participačním a svépomocným přístupům, zmocňování uživatelů.   

 

 

 


