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1) Úvod 
 
 

Předmětem této zprávy je zhodnocení prvního roku realizace 2. Komunitního plánu 
sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 (KPSS). Plán 
byl zpracován členy jednotlivých pracovních skupin (PS) v období od září 2006 do 
května 2007 a schválen zastupitelstvem města dne 27.6. 2007. Obsahuje celkem 54 cílů 
a 139 opatření, navržených k realizaci v období let 2007 až 2010. 
 
 
Tabulka č. 1: celkový počet stanovených cílů a opatření 
 

PS Název pracovní skupiny Počet 
cílů 

Počet 
opatření 

1 Senioři 4 9 

2 Občané s duševním onemocněním 4 11 

3 Občané s mentálním postižením 3 9 

4 Občané se zrakovým postižením 6 13 

5 Občané se sluchovým postižením 3 6 

6 Občané s tělesným a kombinovaným postižením 7 15 

7 Občané s civilizačním onemocněním 3 6 

8 Děti a rodina 5 17 

9 Občané společensky nepřizpůsobení 4 11 

10 Romské etnikum 5 14 

11 Prevence kriminality a protidrogová prevence 6 17 

  Společné cíle a opatření 11 cílových skupin (MT) 4 11 
  Celkem všechny skupiny 54 139 
 
 
Úkolem manažerů bylo vypracovat souhrnnou zprávu za pracovní skupinu dle zadání, 
s využitím monitorovacích tabulek a internetové aplikace s názvem Elektronický systém 
revize projektů (eSRP). Zadání obsahovalo požadavek zhodnotit plnění opatření. 
Důležité bylo podchycení nezrealizovaných (nebo jen částečně zrealizovaných) opatření 
a jejich zdůvodnění. 
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2) Společné cíle a opatření pro 11 cílových skupin 
(Manažerského týmu) 

 
Základní informace o Manažerském týmu (MT): 
 
Koordinátorka: Mgr. Kamila Návratová 

Počet členů:  21 

 
Přehled definovaných cílů a opatření: 
 

Cíl / 
opatření Název Míra plnění

Cíl 1 Plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit   
Opatření 1.1 Zachování a kontinuální podpora procesu KP ve městě Ostrava splněno 

Opatření 1.2 Rozvoj organizační struktury KP nesplněno 

Opatření 1.3 Změny v procesu přípravy 3. KP částečně 

Cíl 2 Podpora zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a souvisejících aktivit   

Opatření 2.1 Vytváření podmínek pro zavádění Národních standardů kvality sociálních služeb splněno 

Opatření 2.2 Rozvoj dobrovolnictví na území města Ostravy nesplněno 

Opatření 2.3 Zefektivnění systému monitorování realizovaných projektů financovaných 
v rámci dotačního řízení z rozpočtu města splněno 

Cíl 3 Řešení problematiky financování cílů a opatření KP   

Opatření 3.1 Zajištění větší transparentnosti a objektivity při hodnocení projektů v rámci dotačního řízení města částečně 

Opatření 3.2 Podpora poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit při čerpání prostředků ze SF EU splněno 

Opatření 3.3 Změna dosavadního systému financování s důrazem na průběžné financování částečně 

Cíl 4 Podpora informovanosti a propagace   

Opatření 4.1 Vytvoření Regionálního informačního systému komunitních služeb (RISK) částečně 

Opatření 4.2 Zlepšení informovanosti uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit  
včetně podpory propagačních dovedností poskytovatelů částečně 

 
Nejvýznamnější výstupy za rok 2007: 
 
Opatření 2.1 – Vytváření podmínek pro zavádění Národních standardů kvality 
sociálních služeb  
- v souvislosti s procesem implementace standardů do praxe poskytl OSVZ v roce 

2007 podporu 10-ti příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče formou 
podpůrných konzultací v 10-ti službách (v hodnotě cca 325 tis. Kč). 

 
Cíl 3 - Řešení problematiky financování cílů a opatření KP 
- celkově bylo na zajištění cílů a opatření v roce 2007 vyplaceno v rámci dotačního 

řízení SMO v oblastech sociální péče, prevence a podpora zdraví a prevence 
kriminality a protidrogová prevence 55.578.600,- Kč, 

- zcela se podařilo naplnit opatření 3.2, poskytovatelé služeb byli podpořeni již 
druhým rokem, 
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- v rámci opatření 3.1 se podařilo vytvořit transparemtní hodnotící postupy, 
v souvislosti s přípravou na vyhodnocení plnění opatření za rok 2007 vyvstala 
potřeba přípravy tzv. „plánu implementace“ na další období KPSS, 

- nepodařilo se v rámci opatření 3.3 přenastavit dosavadní systém financování na 
převážně průběžné bázi, byly zahájeny potřebné rozhovory se zainteresovanými 
subjekty (např. zástupci odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit SMO).  

 
Opatření 4.2 - Zlepšení informovanosti uživatelů sociálních služeb a souvisejících 
aktivit včetně podpory propagačních dovedností poskytovatelů 
- v první polovině roku byl poprvé vyzkoušen sčítací finanční nástroj s pracovním 

názvem „eSRP“ (elektronický systém revize projektů), který se nachází na adrese 
www.esrp1.kpostrava.cz , dalším přínosem této internetové aplikace bylo zahájení  
provozu „Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava“ 
koncem roku byl  dostupný na adrese www.esrp.kpostrava.cz a 
www.esrp2.kpostrava.cz,  

- došlo k úpravě webových stránek procesu KP v Ostravě na adrese 
www.kpostrava.cz  (nová, aktualizovaná struktura s možností aktivní účasti 
uživatelů služeb přes nabídku  Vzkaz od uživatele a vylepšení intranetové části pro 
členy KP), 

- bylo vydáno 8000 ks informačních průvodců pro 11 pracovních skupin. 
 
Ve dnech 1. a 2.11. 2007 byl uskutečněn Výjezdní workshop pro členy MT 
v Penzionu Beskydy na Visalajích, zaměřený na procesy funkčnosti struktury KP, 
definice záměrů organizací a rozvojové projekty v PS a příklady dobré praxe včetně 
prohloubení spolupráce mezi manažery a kontaktními osobami. 
 
Dne 13.9. 2007 se uskutečnilo Slavnostní setkání členů pracovních skupin 
komunitního plánování, partnerů a hostů v budově Střední školy prof. Zdeňka 
Matějčka, Ostrava – Poruba. Cílem bylo vyhodnocení 1. Komunitního plánu rozvoje 
sociálních služeb ve městě Ostrava do roku 2006 a zahájení implementace 2. 
Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 
2010. Poprvé se uskutečnilo společenské, neformální setkání členů pracovních skupin 
KP, partnerů a hostů. 
 
V roce dubnu roku 2007 byl ukončen projekt „Komunitní plánování sociálních služeb 
na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení 
sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatel“, který po dobu 10,5 měsíce 
umožnil pokračování procesu KP  s využitím finančních prostředků EU v rámci 
Společného regionálního operačního programu (SROP).  
 
Úspěšně pokračoval také systémový projekt města „Zvyšování kvality sociálních 
služeb na území statutárního města Ostravy“ (SMO), který je finančně podporován 
z prostředků strukturálních fondů EU (SF EU). V rámci projektu se předpokládá 
proškolení 380 osob zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb na území města 
Ostravy v metodách řízení kvality a budou zpracovány plány implementace pro úspěšné 
zavádění Národních standardů kvality (NSK) do praxe. 
 
Podpora poskytovatelů pro čerpání prostředků ze SF EU (opatření 3.2): Zastupitelstvo 
města rozhodlo svým usnesením č. 671/12 dne 21.11.2007 o poskytnutí neinvestičních 
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účelových dotací NNO na úhradu úroků z poskytnutých úvěrů pro předfinancování 
projektů dotovaných z fondů EU (Grantové schéma SROP 3.2 – 4. výzva) v celkové 
výši 1.863.595 Kč, a to 8 organizacím (viz rozpis v příloze č. 1). Dotace byly 
převodem poukázány na účty NNO v prosinci 2007. 
Závěrečné vyúčtování dotací jsou organizace povinny dle platných smluv předložit 
městu max. do 30.1.2009. 
 
 
Financování: 
 
Na realizaci Společných cílů a opatření pro 11 cílových skupin (MT) byly v roce 2007 
vynaloženy finanční prostředky ve výši 1.105.000,- Kč. V této částce jsou zahrnuty 
náklady na zajištění procesu KP (např. mzdové náklady manažerů PS, zajištění 
Výjezdního workshopu MT a Slavnostní setkání členů pracovních skupin KP, partnerů 
a hostů, pohoštění v rámci jednání pracovních skupin a MT, školení a vzdělávání).  
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3) Cíle a opatření jednotlivých pracovních skupin 
 
1. SENIOŘI 
 
 
Základní informace o pracovní skupině: 
 
Manažer: Vlasta Hrubošová 

Kontaktní osoba: od září 2007 Mgr. Martina Pavelková 

Počet členů:  37 

PS je rozčleněna do 3 podskupin: pobytové služby pro seniory, terénní a ambulantní       
                                                      služby pro seniory a volnočasové aktivity seniorů  
 
Přehled definovaných cílů a opatření: 
 

Cíl / 
opatření Název Míra plnění 

Cíl 1 Udržení, rozvoj  a zkvalitnění  terénních služeb pro seniory   
Opatření 1.1 Podpora a rozšíření terénních služeb pro seniory částečně 

Opatření 1.2 Zkvalitnění spolupráce s praktickými lékaři a odborníky – geriatry,  
neurology, psychiatry apod. nesplněno 

Cíl 2 Podpora a rozvoj ambulantních služeb pro seniory   

Opatření 2.1 Podpora stávajících denních stacionářů splněno 

Opatření 2.2 Vznik nových denních stacionářů (s dopravou) částečně 

Cíl 3 
Udržení a rozvoj kapacit pobytových služeb pro občany se 
specifickými potřebami a přechodných pobytových služeb pro 
seniory 

  

Opatření 3.1 Zvýšení kapacit pobytových služeb pro občany se specifickými  částečně 

Opatření 3.2 Udržení a rozšíření kapacit přechodných pobytových služeb pro seniory částečně 

Cíl 4 Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro seniory   

Opatření 4.1 Podpora stávajících volnočasových aktivit pro seniory splněno 

Opatření 4.2 Příprava a vybudování Senior centra nesplněno 

Opatření 4.3 Vznik informační linky pro seniory nerealizováno v roce 2007 

 
Nejvýznamnější výstupy za rok 2007: 
 
Opatření 3.2 - Udržení a rozšíření kapacit přechodných pobytových služeb pro seniory 
− podpora stávajících poskytovatelů: Charita Ostrava  (Charitní dům sv.Alžběty, 

Zelená O.-Mar.Hory), 
− nový poskytovatel: Dům sociálních služeb při MěNF (sociální služba ve 

zdravotnickém zařízení, podpora přechodného pobytu, délka cca 6měsíců až 1 rok). 
 
Opatření 4.1 - Podpora stávajících volnočasových aktivit pro seniory 
− realizace pravidelných schůzek Koordinační rady seniorů – podpora volnočasových 
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aktivit – předávání informací o aktivitách v klubech důchodců, podnikových 
klubech důchodců, organizacích Svazu důchodců, společnost Senior – konkrétně 
realizují: besedy se seniory (např. Beseda s primátorem města Ostravy, beseda s 
ČSÚ), rozšiřování výuky jazykových kurzů, výuka práce na PC, trénování paměti 
apod.). Celkově se daří realizovat nastavené volnočasové aktivity. 

 
Pracovní skupina v číslech: 
Počet uživatelů     4908 
Vydaná periodika    1 časopis 4 x ročně 
Počet nových míst pro uživatele  25 (denní stacionáře) + 66 (dům sociálních   
služeb při MěOF) 
Počet opakovaných akcí   6 
(např. besedy v Atlantik klubu, tréninky paměti, výuka na PC, schůzky jednotlivých 
klubů důchodců, besedy na Jízdárně, jednání Poradního sboru seniorů primátora SMO) 
  
  
 
Financování:  
 
Přehled o celkových částkách podle zdrojů financování cílů a opatření včetně 
procentuálního podílu na celkově získaných zdrojích je uveden v souhrnných 
tabulkách (viz Přílohy č. 2 a 3).  
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2. OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A     
    PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI 
 
Základní informace o pracovní skupině: 
 
Manažer: Bc. Petra Ďásková 

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Metznerová 

 Počet členů: 10  

 
Přehled definovaných cílů a opatření: 
 

Cíl / 
opatření Název Míra plnění 

Cíl 1 Podpořit zachování a rozvoj sociálních služeb a aktivit v zařízeních  
pro občany s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi   

Opatření 1.1 Podpora existujících sociálních služeb splněno 

Opatření 1.2 Podpora svépomocných organizací splněno 

Opatření 1.3 Rozvoj „Služeb následné péče“ splněno 

Cíl 2 Podpořit vznik nových služeb a zařízení sloužících občanům  
s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi   

Opatření 2.1 Vytvoření nového střediska denních aktivit v Ostravě-Jih nerealizováno v roce 2007 

Opatření 2.2 Vznik mobilního krizového týmu (převod z  1. KP –nerealizované opatření) nerealizováno v roce 2007 

Opatření 2.3 Vybudování školícího centra pro přípravu osob s duševní nemocí  
a psychosociálními obtížemi ke studiu a k výkonu povolání nerealizováno v roce 2007 

Opatření 2.4 Vznik chráněného bydlení nerealizováno v roce 2007 

Cíl 3 Odstraňovat informační bariéry v přístupu k lidem s duševním  
onemocněním   

Opatření 3.1 Organizace kulturně osvětových akcí a kampaní částečně 

Opatření 3.2 Spolupráce s médii, odborníky a laickou veřejností částečně 

Cíl 4 Podpořit zachování a rozvoj pracovních aktivit pro občany s duševním  
onemocněním a psychosociálními obtížemi   

Opatření 4.1 Podpořit zachování a rozvoj chráněných dílen a chráněného zaměstnávání  
občanů s duševním onemocněním částečně 

Opatření 4.2 Vytvoření agentury podporovaného zaměstnávání nerealizováno v roce 2007 

 
Nejvýznamnější výstupy za rok 2007: 
 
Opatření 3.1 - Organizace kulturně osvětových akcí a kampaní 
- bylo zorganizováno 52 besed, výstav a setkání a 10 mediálních výstupů. 
 
Opatření 1.3 – Rozvoj služeb následné péče 
- služeb následné péče využilo 56 uživatelů. 
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Pracovní skupina v číslech: 
Počet uživatelů    1645 
Počet uživatelů umístěných na trhu práce 2 
Počet intervencí    5.500 
Počet akcí      52 
(např. vzdělávací kurs, klubová setkání, výstavy, besedy, seminář, jednání) 
Počet mediálních výstupů   10 
 
Financování: 
 
Přehled o celkových částkách podle zdrojů financování cílů a opatření včetně 
procentuálního podílu na celkově získaných zdrojích je uveden v souhrnných 
tabulkách (viz Přílohy č. 2 a 3).  
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3. OBČANÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 
 
Základní informace o pracovní skupině: 
 
Manažer: PhDr. Lenka Hankeová 

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Czeizelová 

Počet členů: 18 

 
Přehled definovaných cílů a opatření: 
 

Cíl / opatření Název Míra 
plnění 

Cíl 1 Podpořit a rozvíjet stávající sociální služby a aktivity pro občany  
s mentálním postižením   

Opatření 1.1 Podpora stávajících sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením splněno 

Opatření 1.2 Podpora kvality poskytovaných sociálních služeb a aktivit pro osoby s mentálním postižením 
(dobrovolníci) splněno 

Opatření 1.3 Rozvoj služeb osobní asistence a aktivit dobrovolníků splněno 

Opatření 1.4 Rozvoj  odlehčovacích služeb splněno 

Cíl 2 Podpořit vznik nových  pobytových sociálních služeb pro osoby  
s mentálním postižením   

Opatření 2.1 Vybudování chráněného bydlení a návazných programů pro bydlení s podporou   částečně 

Opatření 2.2 Vznik pobytového zařízení pro dospělé občany s mentálním postižením nesplněno 

Cíl 3 Odstraňovat společenské bariéry v přístupu k občanům s mentálním  
postižením   

Opatření 3.1 Zvyšování informovanosti o mentálním handicapu spoluprací s médii, laickou veřejností,  
rodiči i samotnými MP a odborníky splněno 

Opatření 3.2 Propagace a podpora hnutí „sebeobhájců“ a jejich zapojení do veřejného života splněno 

Opatření 3.3 Vytváření rovných příležitostí a podpora začleňování osob s mentálním  
handicapem na trh práce částečně 

 
Nejvýznamnější výstupy za rok 2007: 
 
Opatření 2.1 - Vybudování chráněného bydlení a návazných programů pro bydlení 
s podporou   
- vybudován cvičný byt pro program přípravy samostatného bydlení s podporou pro 5 

osob, kapacitu celého bytu lze v nutných případech využít až pro 7 osob 
využívajících odlehčovací služby. 

 
Opatření 3.1 - Zvyšování informovanosti o mentálním handicapu spoluprací s médii, 
laickou veřejností, rodiči i samotnými MP a odborníky 
- v rámci opatření bylo publikováno 7 článků ve zpravodajích městských obvodů, 

odvysílány 2 televizní spoty a probíhala intezivní spolupráce mezi odborníky na 
problematiku mentálního handicapu. 
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Pracovní skupina v číslech: 
Počet uživatelů    680 
Počet uživatelů umístěných na trhu práce 8 
Počet akcí      30 
(např. vzdělávací kurs, klubová setkání, výstavy, besedy, seminář, jednání) 
Počet zapojených dobrovolníků  26 
 
Financování: 
 
Přehled o celkových částkách podle zdrojů financování cílů a opatření včetně 
procentuálního podílu na celkově získaných zdrojích je uveden v souhrnných 
tabulkách (viz Přílohy č. 2 a 3).  
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4. OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 
 
Základní informace o pracovní skupině: 
 
Manažer: Mgr. Bohumil Bocviňok 

Kontaktní osoba: Mgr. Olga Pelechová 

Počet členů PS: 7 

 
Přehled definovaných cílů a opatření: 
 

Cíl / opatření Název Míra plnění 

Cíl 1 Podpora a rozvoj stávajících služeb a aktivit pro osoby se zrakovým postižením   
Opatření 1.1 Podpora stávajících služeb a aktivit pro osoby se zrakovým postižením splněno 

Opatření 1.2 Rozvoj kvality poskytovaných služeb  splněno 

Opatření 1.3 Zvýšení informovanosti o službách splněno 

Cíl 2 Řešení problematiky zaměstnanosti osob se zrakovým postižením   

Opatření 2.1 Vyhledávání vhodného zaměstnání pro zrakově postižené částečně 

Opatření 2.2 Vytvoření pracovních  míst na chráněném trhu splněno 

Cíl 3 Odstraňování komunikačních bariér   

Opatření 3.1 Zapojení lékařů a zdravotnického personálu do procesu KP splněno 

Opatření 3.2 Pomoc při vzdělávání pracovníků úřadů (MMO, obvody, ÚP atd.) a zajištění možnosti  
poskytování bezpečné a anonymní zpětné vazby na úřadech splněno 

Opatření 3.3 Iniciace zpřístupňování důležitých webových stránek osobám se zrakovým postižením splněno 

Cíl 4 Umožnění samostatného bydlení osob se zrakovým postižením   

Opatření 4.1 Zajištění míst pro osoby se zrakovým postižením ve stávajících domovech pro seniory,  
v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domech s pečovatelskou službou splněno 

Opatření 4.2 Efektivnější využívání služeb osobní asistence osobami se zrakovým postižením splněno 

Cíl 5 Kvalitní využívání volného času osobami se zrakovým postižením   

Opatření 5.1 Rozšíření a zatraktivnění volnočasových a zájmových aktivit nerealizováno v roce 2007 

Cíl 6 Zpřístupnění vzdělávání osobám se zrakovým postižením   

Opatření 6.1 Podpora vzdělávání osob se zrakovým postižením na VŠ splněno 

Opatření 6.2 Zpřístupnění učebnic a skript osobám se zrakovým postižením nerealizováno o roce 2007 

 
 
Nejvýznamnější výstupy za rok 2007: 
 
Opatření 3.2 - Pomoc při vzdělávání pracovníků úřadů (MMO, obvody, ÚP atd.) a 
zajištění možnosti poskytování bezpečné a anonymní zpětné vazby na úřadech 
- proběhlo vzdělávání pracovníků Magistrátu ze strany poskytovatelů a byla zahájena 

jednání ohledně zřízení anonymních schránek v prostorách MMO. 
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Opatření 3.3 - Iniciace zpřístupňování důležitých webových stránek osobám se 
zrakovým postižením 
- probíhají jednání s pracovníkem MMO, který má v gesci úpravy příslušných 

stránek, pro úspěch je třeba využít také tlaku přes vedení města. 
 
Opatření 4.1 - Zajištění míst pro osoby se zrakovým postižením ve stávajících 
domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domech s 
pečovatelskou službou 
- zástupci pracovní skupiny zahájili jednání s kompetentními pracovníky města a byl 

naplánován postup pro rok 2008. 
 
Pracovní skupina v číslech: 
Počet uživatelů    663 
Počet uživatelů umístěných na trhu práce 1 
Počet tel. a e-mail. kontaktů   80 
Počet akcí      327 
(např. vzdělávací kurs, klubová setkání, výstavy, besedy, seminář, jednání) 
Počet účastníků akcí    2948 
Počet mediálních výstupů   10 
Počet vydaných letáčků   10000 
Počet rehabilitačních kursů   17 / 126 osob 
Počet vydaných časopisů, bulletinů  13 
 
Financování: 
 
Přehled o celkových částkách podle zdrojů financování cílů a opatření včetně 
procentuálního podílu na celkově získaných zdrojích je uveden v souhrnných 
tabulkách (viz Přílohy č. 2 a 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16



 
 

5. OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 
 
Základní informace o pracovní skupině: 
 
Manažer: Martina Věřbová 

Kontaktní osoba:  Radmila Vřeská (do 31.3. 2007) 

Počet členů:  10  

 
Přehled definovaných cílů a opatření: 
 

Cíl / 
opatření Název Míra 

plnění 
Cíl 1 Rozvoj stávajících služeb a  aktivit pro občany se sluchovým postižením   

Opatření 1.1 Podpora stávajících služeb a aktivit pro občany se sluchovým postižením částečně 

Opatření 1.2 Podpora zřízení míst pro umístění SP seniorů do DD nesplněno 

Opatření 1.3 Rozvoj informovanosti částečně 

Cíl 2 Zlepšení komunikace občanům se sluchovým postižením   

Opatření 2.1 Podpora a zajištění tlumočnické služby pro neslyšící (Guidance and interpreting) částečně 

Opatření 2.2 Podpora a rozšíření služeb půjčovny kompenzačních pomůcek o opravnu  
sluchadel a speciálních pomůcek pro občany se SP částečně 

Cíl 3 Realizace vzdělávaní a programy pro občany se sluchovým postižením   

Opatření 3.1 Rozšíření příležitostí pro celoživotní vzdělávání pro občany se SP částečně 

 
Nejvýznamnější výstupy za rok 2007: 
 
Opatření 1.1 - Podpora stávajících služeb a aktivit pro občany se sluchovým postižením 
- bylo uspořádáno např. 14 kursů znakového jazyka a 17 samostatných školení, 6 

kursů pro neslyšící na PC, 5 edukačních pobytů, 8 odborných besed a další aktivity, 
jichž se celkem uskutečnilo 1114 osob. 

 
Opatření 2.2. - Podpora a rozšíření služeb půjčovny kompenzačních pomůcek o opravnu  
sluchadel a speciálních pomůcek pro občany se SP 
- stávající služba ČUN byla rozšířena o opravnu sluchadel – servis, což majitelům 

sluchadel výrazně zkrátilo čekací dobu na opravy.  
 
Pracovní skupina v číslech: 
Počet uživatelů    1444 
Počet akcí      36 
(např. vzdělávací kurs, klubová setkání, výstavy, besedy, seminář, jednání) 
Počet účastníků akcí    802 
Počet edukačních pobytů   5 
Počet kursů znakového jazyka  31 
Počet vydaných článků   31 
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Financování: 
 
Přehled o celkových částkách podle zdrojů financování cílů a opatření včetně 
procentuálního podílu na celkově získaných zdrojích je uveden v souhrnných 
tabulkách (viz Přílohy č. 2 a 3). 
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6. OBČANÉ S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM  
    POSTIŽENÍM 
 
Základní informace o pracovní podskupině: 
 
Manažer: Ing. Milan Svojanovský 

Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Návratová 

Počet členů: 18 
 
Přehled definovaných cílů a opatření: 
 

Cíl / 
opatření Název Míra plnění

Cíl 1 Odstranění architektonických bariér na území města Ostravy   

Opatření 1.1 Podpora pracovního místa zřízeného při SMO a spolupráce s tímto  
zaměstnancem splněno 

Opatření 1.2 Podpora služeb komplexního a koncepčního poradenství v oblast  
odstraňování architektonických bariér a s tím spojená osvěta splněno 

Cíl 2 Podpora a rozvoj bezbariérové dopravy na území města Ostravy   

Opatření 2.1 Podpora a rozvoj alternativní a bezbariérové dopravy na území města Ostrava částečně 

Cíl 3 Podpora bezbariérového bydlení   

Opatření 3.1 Zajištění služeb komplexního, koncepčně směřovaného poradenství  
k bezbariérovému bydlení nesplněno 

Opatření 3.2 Dostupnost  bezbariérového bydlení nesplněno 

Cíl 4 Samostatný život a zařazení do společnosti   

Opatření 4.1 Provázení handicapem splněno 

Opatření 4.2 Zajištění a podpora služeb osobní asistence částečně 

Opatření 4.3 Zajištění a podpora odlehčovacích služeb částečně 

Opatření 4.4 Zajištění celoživotní následné péče nesplněno 

Cíl 5 Podpora pracovní přípravy a pracovního zařazení   

Opatření 5.1 Podpora pracovní přípravy a zařazení  částečně 

Opatření 5.2 Navázání spolupráce s ÚP nesplněno 

Cíl 6 Zlepšení informovanosti a osvěty   

Opatření 6.1 Pravidelné konference částečně 

Opatření 6.2 Zvýšení dostupnosti informací pro uživatele služeb částečně 

Opatření 6.3 Zvyšování občanské uvědomělosti částečně 

Cíl 7 Podpora a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro osoby s tělesným  
a kombinovaným a postižením   

Opatření 7.1 Zajištění a rozvoj sociálně aktivizačních služeb splněno 
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Nejvýznamnější výstupy za rok 2007: 
 
Opatření 1.1 - Podpora pracovního místa zřízeného při SMO a spolupráce s tímto  
zaměstnancem 
- člen PS se stal zaměstnancem Útvaru hlavního architekta při SMO a v této pozici je 

nyní také členem této PS, což zaručuje úzké spojení a přenos informací. 
 
Opatření 1.2 - Podpora služeb komplexního a koncepčního poradenství v oblast  
odstraňování architektonických bariér a s tím spojená osvěta 
- v rámci fungující služby Bez bariér byly publikovány 4 články v periodiku Vozka, 

108 poradenských výstupů na www.vozickari-ostrava.cz a bylo poskytnuto 1240 
konzultací (včetně internetové poradny). 

 
Pracovní skupina v číslech: 
Počet uživatelů    5941 
Počet uživatelů umístěných na trhu práce 1 
Počet kontaktů (vč. internetových)  1240 
Počet akcí      14 
(např. vzdělávací kurs, klubová setkání, výstavy, besedy, seminář, jednání) 
Počet vydaných článků   9 
 
Financování: 
 
Přehled o celkových částkách podle zdrojů financování cílů a opatření včetně 
procentuálního podílu na celkově získaných zdrojích je uveden v souhrnných 
tabulkách (viz Přílohy č. 2 a 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20

http://www.vozickari-ostrava.cz/


 
 

7. OBČANÉ S CIVILIZAČNÍM ONEMOCNĚNÍM 
 
Základní informace o pracovní podskupině: 
 
Manažer: Ing. Emil Mainda 

Kontaktní osoba: Milada Matějová 

Počet členů:  8 

 
Přehled definovaných cílů a opatření: 
 

Cíl / 
opatření Název Míra plnění 

Cíl 1 Podpora a rozvoj stávajících aktivit pro ZdP občany a děti   

Opatření 1.1 Podpora stávajících aktivit pro občany s civilizačním onemocněním splněno 

Opatření 1.2 Podpora provozních center a rozvoj organizací splněno 

Opatření 1.3 Programy prevence zdraví splněno 

Opatření 1.4 Rozvoj poskytovaných služeb splněno 

Cíl 2 Raná péče pro rodiny pečující o děti s postiž.  Diabetes mellitus I.typu   

Opatření 2.1 Příprava a vybudování služby rané péče splněno 

Cíl 3 Objektivizace zásad a uplatňování grantové politiky   

Opatření 3.1 Vytvoření objektivních hodnotících kriterií projektů, zajištění efektivity  
služeb a kvality péče v oblasti sociální pomoci a péče o ZdP občany a děti splněno 

 
 
Nejvýznamnější výstupy za rok 2007: 
 
Opatření 1.3 - Programy prevence zdraví 
- přesto, že rok 2007 byl PS v KP stanoven jako přípravný, byl oproti očekávání 

splněn a překročen o více než 200%. Novými aktivitami, neuvedenými v KP, jsou 
přednášky a vystoupení pro veřejnost v celkovém počtu 26, kterých se zůčastnilo 
téměř 1000 posluchačů. 

 
Opatření 2.1 -  Příprava a vybudování služby rané péče 
- byly zpracovány a podány projekty pro zajištění finančního krytí celého záměru 

„Raná péče“ v roce 2008. 
 
Pracovní skupina v číslech: 
Počet uživatelů    6907 
Počet akcí      279 
(např. vzdělávací kurs, klubová setkání, výstavy, besedy, seminář, jednání) 
Počet účastníků akcí    9488 
Počet rekondičních pobytů   32 
Počet pohybovýcha rehab. aktivit  396 
Počet vydaných článků   80 
Počet vydaných druhů letáčků  14 
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Počet nově vytvořených pracovních míst 1 
Počet proškolených pracovníků  29 
Nové provozní centrum SPCCH  1 
Počet přednášek pro veřejnost  24 
Nová půjčovna literatury a pomůcek  4 
Počet návštěv dobrovolníků   64 
Počet členů organizací v PS   1337 
 
Financování: 

 
Přehled o celkových částkách podle zdrojů financování cílů a opatření včetně 
procentuálního podílu na celkově získaných zdrojích je uveden v souhrnných 
tabulkách (viz Přílohy č. 2 a 3). 
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8. DĚTI A RODINA 
 
Základní informace o pracovní skupině: 
 
Manažer: Jan Zajíček 

Kontaktní osoba: Mgr. Judita Kachlová 

Počet členů:   37 

V rámci skupiny pracují 3 pracovní podskupiny: městské obvody, azylové domy pro 
matky a děti, volnočasové aktivity. 

 
Přehled definovaných cílů a opatření: 

 

Cíl / 
opatření Název Míra plnění 

Cíl 1 Snižovat výskyt sociálně patologických jevů ve městě   

Opatření 1.1 Preventivní a volnočasové aktivity určené pro děti a mládež splněno 

Opatření 1.2 Vzdělávací aktivity pro děti, rodiče a mládež splněno 

Opatření 1.3 Pobytové akce pro děti a mládež splněno 

Opatření 1.4 Pobytové akce pro rodiče s dětmi či samotné rodiče splněno 

Opatření 1.5 Preventivní a aktivizační služby a činnosti pro děti, mládež a rodiče s dětmi splněno 

Cíl 2 Vytvořit a zajistit systematický přístup k řešení otázky bydlení  
rodin a podporovat stávající zařízení pro řešení krizových situací   

Opatření 2.1 Zařízení pro přechodné ubytování rodičů s dětmi v krizi splněno 

Opatření 2.2 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc splněno 

Opatření 2.3 Vytvoření systému prevence ztráty bydlení splněno 

Cíl 3 Zvýšit dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb v dostatečné  
kapacitě pro uživatele v oblasti DaR    

Opatření 3.1 Terénní sociální práce s rodinami a dětmi včetně asistenční služby a poradenství splněno 

Opatření 3.2 Poskytování bezplatného poradenství, terapeutických a mediačních  
služeb občanům v náročných životních situacích splněno 

Opatření 3.3 Sociálně pediatrická ambulance nesplněno 

Cíl 4 Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče   

Opatření 4.1 Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče splněno 

Opatření 4.2 Romské dítě v neromské rodině nesplněno 

Cíl 5 Podpora a rozvoj dobrovolnictví   

Opatření 5.1 Vznik dobrovolnického centra realizováno v roce 2007 

Opatření 5.2 Vzdělávání a supervize dobrovolníků realizováno v roce 2007 

Opatření 5.3 Dobrovolnické programy ve školských, zdravotnických a sociálních zařízeních pro děti splněno 

Opatření 5.4 Rozvoj dobrovolnictví v NNO splněno 
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Nejvýznamnější výstupy za rok 2007: 
 
Opatření 3.2 - Poskytování bezplatného poradenství, terapeutických a mediačních  
služeb občanům v náročných životních situacích 
- těchto služeb využilo v průběhu roku 2007 celkem 3541 uživatelů, bylo vytvořeno 1 

pracovní místo a vzniklo 10 vzdělávacích modulů. 
 
Opatření 5.3 - Dobrovolnické programy ve školských, zdravotnických a sociálních 
zařízeních pro děti 
- celkem bylo zapojeno 117 dobrovolníků, což je o 37 více než bylo plánováno, kteří 

působili v Dětském domově pro děti do 3 let (70) a ve Vítkovické nemocnici (47). 
 
Opatření 5.4 - Rozvoj dobrovolnictví v NNO 
- služeb dobrovolnictví poskytovaných Centrem pro rodinu a sociální péče o.s. a 

Salesiánským střediskem volného času Don Bosco využilo celkem 390 uživatelů. 
 
Pracovní skupina v číslech: 
Počet uživatelů    37396 
Počet akcí      382 
(např. vzdělávací kurs, klubová setkání, výstavy, besedy, seminář, jednání) 
Počet mediálních výstupů   118 
Počet vydaných druhů letáčků a brožur 19 
Počet vzdělávacích modulů   34 
Počet táborů pro děti a mládež  14 
Počet edukačních pobytů   6 
Počet víkendových pobytů   5 
Počet nově vytvořených pracovních míst 25 
Počet dobrovolnických programů  2 
Počet získaných dobrovolníků  117 
 
Financování 
 
Přehled o celkových částkách podle zdrojů financování cílů a opatření včetně 
procentuálního podílu na celkově získaných zdrojích je uveden v souhrnných 
tabulkách (viz Přílohy č. 2 a 3). 
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9. OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM  
    A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 
 
Základní informace o pracovní skupině: 
 
Manažer: Ing. Jiří Drastík 

Kontaktní osoba: Monika Kaštanová 

Počet členů:  20 

 
Přehled definovaných cílů a opatření: 
 

Cíl / 
opatření Název Míra 

plnění 

Cíl 1 Vybudovat funkční systém prevence ztráty bydlení a systém  
tříúrovňového bydlení a ubytování s doprovodným sociálním programem   

Opatření 1.1 Realizace systému terénních programů umožňujících zachování bydlení rodinám a 
jednotlivcům ohrožených jeho ztrátou částečně 

Opatření 1.2 Azylové domy  splněno 

Opatření 1.3 Zřízení azylového domu pro rodiny s dětmi nesplněno

Opatření 1.4 Noclehárny splněno 

Opatření 1.5 Nízkoprahová denní centra se zajištěním jídla, ošacení a hygieny  splněno 

Opatření 1.6 Bydlení s kontraktem a doprovodným sociálním programem částečně 

Cíl 2 Podpora dlouhodobě nezaměstnaných nebo obtížně  
zaměstnatelných občanů k získání zaměstnání   

Opatření 2.1 Motivační, vzdělávací a rekvalifikační kurzy částečně 
Opatření 2.2 Programy pro podporu a rozvoj pracovních návyků bez uzavření pracovní smlouvy částečně 

Opatření 2.3 Programy integrace dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně  
zaměstnatelných osob do pracovního procesu u zaměstnavatelů s pracovní smlouvou nesplněno

Cíl 3 Podpora a rozvoj dobrovolnické služby   

Opatření 3.1 Šíření informovanosti o dobrovolnictví formou seminářů a podpora  
zavádění dobrovolnické služby dle zákona č. 198/200 Sb. do praxe nesplněno

Cíl 4 Potravinová podpora osob, které se ocitly v přechodné nebo  
dlouhodobé krizové situaci   

Opatření 4.1 Zřízení a realizace Potravinové banky splněno 

 
Nejvýznamnější výstupy za rok 2007: 
 
Opatření 1.1 - Realizace systému terénních programů umožňujících zachování bydlení 
rodinám a jednotlivcům ohrožených jeho ztrátou 
- organizace pokračují v projektech, které začaly realizovat a postupně přibývají byty 

i uživatelé. V roce 2007 celkem 8 sociálních pracovníků z 2 různých organizací 
podpořilo 257 uživatelů bydlících v 53 „ošetřených“ bytech. 
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Opatření 1.4 - Noclehárny 
- stávající služby o kapacitě 103 osob byly zachovány a přibyla 4 nová místa pro 

nocleh žen. 
 
Opatření 1.5 - Nízkoprahová denní centra se zajištěním jídla, ošacení a hygieny 
- stávající služby jsou zachovány v celkové kapacitě 1189 osob. 
 
Pracovní skupina v číslech: 
Počet uživatelů    2985 
Počet uživatelů umístěných na trhu práce 24 
Počet bytů „prevence bezdomovectví“ 53 
(byty, kde byl realizován soc. program umožňující zachování bydlení) 
Počet bydlení s kontraktem   47 
(bydlení s kontraktem a doprovodným sociálním programem) 
 
Financování: 
 
Přehled o celkových částkách podle zdrojů financování cílů a opatření včetně 
procentuálního podílu na celkově získaných zdrojích je uveden v souhrnných 
tabulkách (viz Přílohy č. 2 a 3). 
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10. ROMSKÉ ETNIKUM 
 
 
Základní informace o pracovní skupině: 
 
Manažer: Bc. Lýdia Poláčková 

Kontaktní osoba: Bc. Natálie Bernard (po dobu rodičovské dovolené v zast. Hana     

                            Václavková) 

Počet členů: 18  

 
Přehled definovaných cílů a opatření: 
 

Cíl / 
opatření Název Míra plnění 

Cíl 1 Realizace stávajících sociálních služeb a aktivit   

Opatření 1.1 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež částečně 

Opatření 1.2 Terénní sociální práce (Terénní sociální pracovník, terénní pracovník,  
policejní asistent, zdravotně – sociální pomocník) splněno 

Opatření 1.3 Odborné sociální poradenství splněno 

Opatření 1.4 Sociální bydlení s doprovodným sociálním programem nesplněno 

Cíl 2 Řešit problematiku sociálního bydlení na území města    

Opatření 2.1 
Rozšíření sociálního bydlení s doprovodným sociálním programem v lokalitách  
Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Radvanice a 
Bartovice, Slezská Ostrava 

splněno 

Opatření 2.2 
Snaha o systémové řešení problematiky sociálního bydlení včetně  
návrhu na vypracování celoměstské strategie, případná iniciace návrhu na změnu 
statutu 

nesplněno 

Cíl 3 Získání a udržení trvalého zaměstnání   

Opatření 3.1 
Rozšiřovat možnosti a kapacity rekvalifikačních kurzů s návazností na získání  
pracovního místa, podpora a rozšiřování pracovních míst v NNO a podpora 
vzdělávacích kurzů s návazností na zaměstnání 

splněno 

Opatření 3.2 Podpora programů podporovaného zaměstnávání částečně 

Opatření 3.3 Rozšíření kapacity veřejně prospěšných prací nesplněno 

Opatření 3.4 Iniciace a podpora vzniku sociální firmy realizováno o roce 2007 

Cíl 4 Vzdělávání   

Opatření 4.1 Rozšíření kapacity oboru Pedagogika pro asistenty ve školství, možnost  
doplnění středoškolského vzdělání částečně 

Cíl 5 Potřeba odstranit bariéry   

Opatření 5.1 Realizace informačních kampaní částečně 

Opatření 5.2 Podpora společných aktivit majority a cílové skupiny nesplněno 

Opatření 5.3 Podpora činnosti lidskoprávních týmů NNO částečně 
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Nejvýznamnější výstupy za rok 2007: 
 
Opatření 1.1 -  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
- podařilo se rozšířit počet nízkoprahových zařízení do 6 městských obvodů, celkem  

využilo 1303 dětí služeb všech 7 zařízení v Ostravě.  
 
Opatření 1.2 - Terénní sociální práce (terénní sociální pracovník, terénní pracovník,  
policejní asistent, zdravotně – sociální pomocník) 
- v organizaci CENTROM se podařilo navýšit stav terénních pracovníků o 5, celkový 

počet terénních pracovníků v Ostravě tak vzrostl na 23. Jejich služeb využilo v roce 
2007 celkem 2822 uživatelů v celkovém objemu 8647 kontaktů. 

 
Opatření 2.1 - Rozšíření sociálního bydlení s doprovodným sociálním programem 
v lokalitách Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky, 
Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava 
- podařilo se rozšířit sociální bydlení do městských obvodů Moravská Ostrava a 

Radvanice a Bartovice. Z plánovaných 60 bytů se jich do konce roku 2007 povedlo 
zrealizovat již 53, proto se dá předpokládat, že konečné číslo bude mnohem vyšší. 
Na realizaci sociálního bydlení se podílejí 2 soukromé subjekty (RPG a pan Žák) 3 
NNO. 

 
Opatření 3.1 - Rozšiřovat možnosti a kapacity rekvalifikačních kurzů s návazností na 
získání pracovního místa, podpora a rozšiřování pracovních míst v NNO a podpora 
vzdělávacích kurzů s návazností na zaměstnání 
- koncem roku 2007 se podařilo realizovat rekvalifikační kurs s názvem „Romský 

pracovník v sociálních službách v nezdravotnických zařízeních“. Úspěšně 
absolvovalo 8 žen, z nichž 4 byly ihned zaměstnány. 

 
Pracovní skupina v číslech: 
Počet uživatelů    6562 
Počet kontaktů    15224 
Počet uživatelů umístěných na trhu práce 51 
Počet akcí      125 
(např. vzdělávací kurs, klubová setkání, výstavy, besedy, seminář, jednání) 
Počet mediálních výstupů   2 
Počet zapojených terénních pracovníků 23 
Počet rekvalifikačních kursů   1 
Činnost Lidskoprávního týmů  20 
(počet úspěšně řešených projevů diskriminace Romů) 
Počet „bytů sociálního bydlení“  53 
 
Financování: 
 
Přehled o celkových částkách podle zdrojů financování cílů a opatření včetně 
procentuálního podílu na celkově získaných zdrojích je uveden v souhrnných 
tabulkách (viz Přílohy č. 2 a 3). 
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11. PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÁ  
      PREVENCE  
 

Manažer: Dušan Doležel 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Charbuláková 

Počet členů: 18 
 

Cíl / 
opatření Název Míra 

plnění 
Cíl 1 Snížení výskytu společensky nežádoucích jevů ve městě   

Opatření 1.1 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  částečně 

Opatření 1.2 Otevřené kluby pro děti a mládež  nesplněno 

Opatření 1.3 Programy dlouhodobé specifické primární prevence společensky nežádoucích jevů částečně 

Cíl 2 Eliminace důsledků zneužívání návykových látek, léčba, resocializace,  
prevence relapsu   

Opatření 2.1 Kontaktní centra částečně 

Opatření 2.2 Terénní programy splněno 

Opatření 2.3 Odborné sociální poradenství nesplněno 

Opatření 2.4 Terapeutická komunita splněno 

Opatření 2.5 Ambulantní léčba nealkoholových i alkoholových závislostí, včetně  
patologického hráčství nesplněno 

Opatření 2.6 Služby následné péče osobám závislým na návykových látkách, včetně 
patologického hráčství, a osobám po výkonu trestu    částečně 

Cíl 3 Pomoc obětem trestné činnosti, osobám ohroženým domácím násilím,  
svědkům trestné činnosti a jejich rodinám   

Opatření 3.1 Odborné sociální poradenství   splněno 

Opatření 3.2 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím splněno 

Opatření 3.3 Přechodné ubytování pro oběti domácího násilí splněno 

Opatření 3.4 Rozvoj interdisciplinární spolupráce organizací na komunitní úrovni nesplněno 

Cíl 4 Pomoc osobám v krizi   

Opatření 4.1 Krizová intervence nesplněno 

Cíl 5 
Vytváření podmínek pro výkon trestu obecně prospěšných prací a  
podpora probačních resocializačních  
programů pro dospělé a probačních programů pro mládež 

  

Opatření 5.1 Rozšíření počtu poskytovatelů výkonu trestu obecně prospěšných prací nesplněno 

Opatření 5.2 Podpora rozvoje probačních resocializačních programů pro dospělé a  
probačních programů pro mládež splněno 

Cíl 6 Vzdělávání pracovníků v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence   

Opatření 6.1 Zajištění profesního růstu, zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných  nesplněno 
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Nejvýznamnější výstupy za rok 2007: 
 
Opatření 2.2 - Terénní programy 
- celkem bylo vykonáno 5297 kontaktů s uživateli, kdy bylo při 764 vyměněno 93394 

injekčních setů. Renarkon o.p.s. vydala 4.000 ks informačních materiálů a 17 krát 
prezentovala v médiích. 

 
Opatření 2.4 - Terapeutická komunita 
- naplněnost kapacity byla 95,5%, což je v přepočtu 5227 lůžkodnů pro celkem 40 

klientů. 
 
Opatření 3.2 - Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 
- v rámci interdisciplinární spolupráce proběhlo 22 akcí za celkové účasti 258 aktérů, 

celkem proběhlo v rámci služby  Intervenčního centra 579 kontaktů s uživateli. 
 
Pracovní skupina v číslech: 
Počet uživatelů    1170 
Počet kontaktů    52169 
Počet vydaných letáčků   9000 
Počet preventivních programů  970 
Počet mediálních prezentací   29 
Počet výměn injekčních setů   1759 
Počet kusů výměn jehel   92700   
 
Financování: 
 
Přehled o celkových částkách podle zdrojů financování cílů a opatření včetně 
procentuálního podílu na celkově získaných zdrojích je uveden v souhrnných 
tabulkách (viz Přílohy č. 2 a 3). 
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4) Struktura a zdroje financování 
 
 

Celkový přehled získaných finančních prostředků podle zdrojů financování v roce 
2007 (viz Příloha č. 2):  
 
Z celkového objemu finančních prostředků 306.154.753,- Kč, vynaložených na realizaci 
prvního roku 2. KPSS, představuje příspěvek SMO 20 %, což znamená pokles oproti 
roku 2006 o 7%, přesto se stále jedná o 3. největší podíl ze všech 7 finančních zdrojů. 
Reálná výše finančního příspěvku ze SMO v roce 2006 činila 43.275.590,- Kč a v roce 
2007 byla ve výši 60.179.429,- Kč. Z výše uvedeného vyplýva, že příspěvek SMO  se  
oproti roku 2006 reálně zvýšil o 16.903.839,- Kč. Procentuální pokles, resp. nižší 
procentuální podíl z celku, byl způsoben rozdílnou výší obdržených finančních 
prostředků ze všech zdrojů v roce 2007 (pro srovnání viz příloha č. 2 – souhrnná 
finanční tabulka 1 a 2). 
 
Největším zdrojem financování byly příspěvky klientů v celkovém objemu financí 
85.518.587,- Kč (t.j. 28%), zde zaznamenáváme téměř trojnásobný nárůst objemu 
financí oproti roku 2006 .  
Naopak nejmenší částkou přispěl Krajský úřad MSK a to 10.773.126,- Kč (tj. 4 %), 
jedná se o výrazný pokles přísunu financí oproti loňskému roku až o 16%.  
Na realizaci opatření výrazně přispěla také jednotlivá ministerstva, a to v celkové výši 
66.862.160,- Kč (tj. 22%).  
Programy EU pokryly náklady na KP z 9 %. Zde se již v roce 2006 (objem 
poskytnutých financí tvořil stejnou procentuální část z celku) potvrdil očekávaný 
významný nárůst vzhledem ke zpracovaným a schváleným projektům v rámci OP RLZ i 
SROP.  
Příspěvky městských obvodů výrazně vzrostly v porovnání s rokem 2006 z 0% (resp. 
0,37%) na 10% (t.j. 29.751.200,- Kč). Příspěvky z ostatních zdrojů se pohybují okolo 
8% z celku.  
 
 
Procentuální podíl zdrojů financování jednotlivých cílů a opatření 2. KPSS v roce 
2007 podle cílových skupin (viz Příloha č. 3): 
 
U jednotlivých cílových skupin se struktura financování liší – získávání finančních 
prostředků z jiných zdrojů je ovlivněno především vyhlašovanými dotačními programy,  
obecně nastavením jednotlivých dotačních politik, ale rovněž schopností organizací tyto 
finanční prostředky získat.  
Například pro rok 2007 byla jen velmi malá možnost získat finanční prostředky z 
MPSV (přes rozpočet MSK) na řešení problematiky seniorů a osob se zdravotním 
postižením, vzhledem k aplikaci zákona o sociálních službách, je u této cílové skupiny 
velmi vysoký procentuální podíl příspěvků klientů (např. u seniorů 43,15%, u občanů 
s civilizačním onemocněním 31,54%). U této cílové skupiny nelze vzhledem ke 
grantové politice EU ani do budoucna očekávat významný přísun prostředků z jiných 
zdrojů než SMO a od klientů. 
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5) Závěr  
 
 

Tabulka č. 2: míra naplnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny 

PS Název pracovní skupiny Splněno Částečně Nesplněno 
Realizace 
po roce 

2007 
Celkem

1 Senioři 2 4 2 1 9 
2 Občané s duševním onemocněním 3 3 0 5 11 
3 Občané s mentálním postižením 6 2 1 0 9 
4 Občané se zrakovým postižením 10 1 0 2 13 
5 Občané se sluchovým postižením 0 5 1 0 6 
6 Občané s kominovaným a tělesným postižením 4 7 4 0 15 
7 Občané s civilizačním onemocněním 6 0 0 0 6 
8 Děti a rodina 13 0 1 3 17 
9 Občané ohrožení soc. vyloučením a soc. vyloučení 4 4 3 0 11 

10 Romské etnikum 4 5 4 1 14 
11 Prevence kriminality a protidrogová prevence 12 4 0 1 17 
  Společné cíle a opatření pro 11 cílových skupin (MT) 4 5 2 0 11 
  Celkem všechny skupiny 68 40 18 13 139 
  Míra plnění v procentech 49% 29% 13% 9% 100% 

 
Výše uvedená tabulka hovoří za rok 2007 o 49% zcela splněných a  29% částečně 
splněných opatření, tj. 78  % míra plnění realizace všech 139 opatření. Tento výsledek 
lze vzhledem ke skutečnosti, že první třetina roku 2007 spadala ještě do plánovacího 
období, hodnotit jako velmi dobrý.  
U 9% ze všech 139 opatření byl předpokládaný termín realizace stanoven na pozdější 
léta (2008 – 2010).  
 
Pokud se zaměříme na oněch 13 % nesplněných a 9% nerealizovaných opatření, 
můžeme zde především vidět již výše zmíněný fakt, že první třetina roku 2007 spadala 
ještě do plánovacího období.  
 
Největší přínos realizace 1. roku 2. KPSS můžeme vidět nejen ve vzniku zcela nových 
služeb, ale rovněž v rozvoji těch stávajících, a to napříč celým spektrem všech cílových 
skupin a také aktivější přístup městských obvodů ve financování služeb zejména pro 
seniory. 
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Tabulka č. 3: pracovní skupiny v číslech – stručný souhrn 

Název pracovní skupiny Počet 
uživatelů

Počet kontaktů
/intervencí Počet akcí

Počet 
nových 

prac. míst

Počet 
mediálních 

výstupů

Počet 
druhů 

tiskovin

Počet 
dobro-
volníků

Senioři 4908 1
Občané s duševním onemocněním 1645 5500 52 2 10 1
Občané s mentálním postižením 680 30 8 1 26
Občané se zrakovým postižením 663 80 327 1 14
Občané se sluchovým postižením 1444 36 31 1
Občané s kominovaným a tělesným postižením 5941 1240 14 1 9 1
Občané s civilizačním onemocněním 6907 994 707 1 80 14 20
Děti a rodina 37396 382 25 118 20 117
Občané ohrožení soc. vyloučením a soc. vyloučení 2985 24 1
Romské etnikum 6562 15224 125 51 2 1
Prevence kriminality a protidrogová prevence 1170 52169 29 3
Celkem 70301 75207 1673 113 279 58 163  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plán je možné považovat za efektivní tehdy, jestliže dosáhne svých cílů  

při vynaložení přiměřených nákladů  

a je vícezdrojově financován. 
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Použité zkratky: 
 
ČSDZO = Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Ostrava 
D a R = děti a rodina 
DO = duševní onemocnění 
DPČ = dohoda o pracovní činnosti 
KP = komunitní plánování 
KPSS = 2. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do         
              roku 2010 
MěO = městský obvod 
MP = mentální postižení 
MSK = Moravskoslezský kraj 
MT = manažerský tým 
NNO = nestání nezisková organizace 
NSK = Národní standardy kvality sociálních služeb 
OER = odbor ekonomického rozvoje 
OSVZ = odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
PKPP = prevence kriminality a protidrogová prevence 
PO = příspěvková organizace 
PS = pracovní skupina 
RE = romské etnikum 
RM = rada města 
S = senioři 
SF EU = strukturální fondy Evropské unie 
SMO = statutární město Ostrava 
SN = společensky nepřizpůsobení 
SONS = Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
SROP = Společný regionální operační program 
TP = tělesné postižení 
ÚMOb = úřad městského obvodu 
VŘ = výběrové řízení 
ZdP = zdravotní postižení 
ZM = zastupitelstvo města 
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Příloha č. 1 

Seznam nestátních neziskových organizací, kterým byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace 
SMO na úhradu úroků z úvěrů pro předfinancování projektů EU 

č. Žadatel  Název akce 
financované z EU 

Dotace 
EU/MSK dle 
smluv (Kč) 

Období 
realizace 

akce 

Výše 
poskytnuté 
dotace (Kč)

1 Charita sv. 
Alexandra 

Rozvoj chráněných 
dílen a posílení 
integrace OZP/TZP 

2 845 762,00 01.10.2006-
30.04.2008 

55 500,00

2 

Centrum pro 
zdravotně 
postižené 

Moravskoslezského 
kraje 

Komplexní sociální 
služby pro osoby 

zdravotně postižené 
2 857 839,00 01.03.2007-

31.03.2008 
149 927,00

3 Bílý nosorožec 
o.p.s. 

Programy vzdělávání 
vedoucí k integraci 
osob romského etnika

4 328 565,50 01.03.2007-
31.03.2008 

215 087,00

4 
Centrum pro 

rodinu a sociální 
péči o.s. 

RODINA A HANDICAP - 
podpora rodin 

pečujících o svého 
člena s těžkým 

zdravotním 
postižením 

5 448 584,00 01.03.2007-
30.04.2008 

351 191,00

5 

Asociace rodičů a 
přátel  zdravotně 
postižených dětí 

v ČR, Klub 
Stonožka Ostrava 

Rozvoj služeb 
podporovaného 

zaměstnání osob se 
sníženou 

soběstačností 
v oblasti veřejně 
prospěšných prací 

a sociálně 
terapeutických dílen

6 692 547,00 01.10.2006-
30.04.2008 

177 553,00

6 Kofoedova škola, 
občanské sdružení 

Jistota úspěchu II. 
- komplexní 

sociálně-vzdělávací 
program pro 
nezaměstnané 

9 516 700,00 12/2006-
4/2008 

575 995,00

7 Diecézní charita 
ostravsko-opavská 

Rozvoj programů 
zaměstnanosti 

a prevence sociálně 
patologických jevů 
ve Vesničce soužití 

3 669 826,00 10/2006-
4/2008 

176 517,00

8 CENTROM o. s. 
Komplexní systém 
sociální péče 
CENTROM II 

3 369 611,00 15.03.2007-
15.04.2008 

161 825,00

  Celkem 1 - 8   38 729 434,50 x 1 863 595,00

 



   
 

Souhrnná finanční tabulka 1 - Zdroje financování cílů a opatření 2. KP v roce 2007                                            Příloha č.  2 
 
 

Cílová oblast SMO Městské 
obvody KÚ MSK Ministerstva Programy 

EU Klienti Ostatní 
zdroje Celkem 

Senioři 21 766 000 28 921 100 70 000 24 667 161 101 497 73 147 603 6 457 410 155 130 771 

Občané s DO a PO 3 770 000 25 000 149 000 4 521 000 619 000 0 502 023 9 586 023 

Občané s MP 1 517 894 160 000 10 000 1 812 800 0 964 498 309 069 4 774 261 

Občané se ZP 1 078 420 0 216 629 1 956 411 578 564 125 710 1 584 572 5 540 306 

Občané se SP 625 284 19 000 77 820 577 000 0 0 0 1 299 104 

Občané s CO 795 823 27 000 512 432 261 000 0 1 032 732 645 028 3 274 015 

Občané s K a TP 5 338 000 90 500 326 900 3 000 000 1 600 000 2 106 591 983 226 13 445 217 

Děti a rodina 6 774 008 206 000 1 998 915 10 803 676 5 112 359 2 164 921 4 409 575 31 469 454 
Občané ohrožení soc. 
vyloučením a soc. vyl. 5 035 000 29 000 2 889 940 6 953 208 11 202 151 4 915 549 1 879 188 32 904 036 

Romské etnikum 2 598 000 140 000 3 369 611 7 573 946 7 109 666 0 1 726 422 22 517 645 

Prevence kriminality 9 776 000 133 600 1 151 879 4 735 958 960 280 1 060 983 7 290 221 25 108 921 

Zajištění procesu KP 1 105 000 0 0 0 0 0 0 1 105 000 

Celkem 60 179 429 29 751 200 10 773 126 66 862 160 27 283 517 85 518 587 25 786 734 306 154 753 
Procentuální podíl 20% 10% 4% 22% 9% 28% 8% 100% 

 
 
 
 
 
 



   
 

Souhrnná finanční tabulka 2 - Zdroje financování cílů a opatření 1. KP v roce 2006                                            Příloha č.  2 
 
 

Cílová oblast SMO Městské 
obvody KÚ MSK Ministerstva Programy 

EU Klienti Ostatní 
zdroje Celkem 

Senioři 18 920 800 72 000 21 799 222 483 956 0 21 575 790 5 061 269 67 913 037 

Občané s DO a PO 3 118 000 20 000 2 215 000 0 1 600 000 0 648 165 7 601 165 

Občané s MP 1 139 000 223 000 1 596 000 30 000 0 633 397 523 803 4 145 200 

Občané se ZP 1 326 714 0 1 992 493 2 008 054 0 637 364 1 331 902 7 296 527 

Občané se SP 605 260 14 000 0 3 607 872 0 0 0 4 227 132 

Občané s CO 551 166 27 000 668 899 575 296 152 595 1 287 353 727 443 3 989 752 

Občané s T a KP 4 980 850 56 000 3 625 000 107 500 0 3 878 839 8 010 424 20 658 613 

Děti a rodina 6 567 473 150 000 801 278 7 882 412 4 081 182 2 476 587 2 834 210 24 793 142 
Občané ohrožení soc. 
vyloučením a soc. vyl. 4 223 327 10 000 309 000 3 130 314 9 023 575 1 167 986 739 661 18 603 863 

Romské etnikum 1 843 000 30 000 0 0 0 0 1 464 566 3 337 566 

Celkem 43 275 590 602 000 33 006 892 17 825 404 14 857 352 31 657 316 21 341 443 162 565 997 
Procentuální podíl 27% 0% 20% 11% 9% 20% 13% 100,00% 
 
 
 



Souhrnná finanční tabulka 3 – Procentuální podíl zdrojů financování 2. KP v roce 2007                                       Příloha č. 3 
 
 

Cílová oblast SMO Městské obvody KÚ MSK Ministerstva Programy EU Klienti Ostatní 
zdroje Celkem 

Senioři 21 766 000 28 921 100 70 000 24 667 161 101 497 73 147 603 6 457 410 155 130 771

Procentuální podíl 14,03% 18,64% 0,05% 15,90% 0,07% 47,15% 4,16% 100,00% 

Občané s DO a PO 3 770 000 25 000 149 000 4 521 000 619 000 0 502 023 9 586 023 

Procentuální podíl 39,33% 0,26% 1,55% 47,16% 6,46% 0,00% 5,24% 100,00% 
Občané s MP 1 517 894 160 000 10 000 1 812 800 0 964 498 309 069 4 774 261 

Procentuální podíl 31,79% 3,35% 0,21% 37,97% 0,00% 20,20% 6,47% 100,00% 
Občané se ZP 1 078 420 0 216 629 1 956 411 578 564 125 710 1 584 572 5 540 306 

Procentuální podíl 19,46% 0,00% 3,91% 35,31% 10,44% 2,27% 28,60% 100,00% 
Občané se SP 625 284 19 000 77 820 577 000 0 0 0 1 299 104 

Procentuální podíl 48,13% 1,46% 5,99% 44,42% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
Občané s CO 795 823 27 000 512 432 261 000 0 1 032 732 645 028 3 274 015 

Procentuální podíl 24,31% 0,82% 15,65% 7,97% 0,00% 31,54% 19,70% 100,00% 
Občané s T a KP 5 338 000 90 500 326 900 3 000 000 1 600 000 2 106 591 983 226 13 445 217 

Procentuální podíl 39,70% 0,67% 2,43% 22,31% 11,90% 15,67% 7,31% 100,00% 
Děti a rodina 6 774 008 206 000 1 998 915 10 803 676 5 112 359 2 164 921 4 409 575 31 469 454 

Procentuální podíl 21,53% 0,65% 6,35% 34,33% 16,25% 6,88% 14,01% 100,00% 
Občané ohrožení soc. 5 035 000 29 000 2 889 940 6 953 208 11 202 151 4 915 549 1 879 188 32 904 036 

Procentuální podíl 15,30% 0,09% 8,78% 21,13% 34,04% 14,94% 5,71% 100,00% 
Romské etnikum 2 598 000 140 000 3 369 611 7 573 946 7 109 666 0 1 726 422 22 517 645 

Procenutální podíl 11,54% 0,62% 14,96% 33,64% 31,57% 0,00% 7,67% 100,00% 

Prevence kriminality 9 776 000 133 600 1 151 879 4 735 958 960 280 1 060 983 7 290 221 25 108 921 

Procenutální podíl 38,93% 0,53% 4,59% 18,86% 3,82% 4,23% 29,03% 100,00% 
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