
Příprava dokumentu 4. Komunitního 
plánu sociálních služeb ve městě 
Ostrava  
 
18.6.2014 
výjezdní jednání Manažerského týmu komunitního plánování  
v Ostravě 
hotel Belaria, Hradec nad Moravicí 



Harmonogram přípravy 4.KP 2014 
březen duben květen červen červenec srpen září 

 shromažďování všech relevantních podkladových 
materiálů (sběr dat)               

vyhodnocení roku 2013 a období 2010-2013, sestavení 
AP 2014               

seznámení politické reprezentace s výsledky analýz a s 
postupnými kroky při přípravě 4.KP (sbor starostů, 
oslovení politických klubů při ZM, pracovní seminář ZM)               

jednání PS (popis stávajícího stavu a rozvoje soc. služeb 
a souvisejících aktivit, SWOT na rozvoj soc. služeb a 
souvisejících aktivit)               

realizace konference (seznámení s výsledky analýz, o 
přípravě 4.KP + další témata)               

kompletace dokumentu 

              

kompletace dokumentu pro připomínkovací řízení 
              

připomínkovací řízení k dokumentu 4.KP 
              

zapracování připomínek, předložení dokumentu k 
projednání do RM               

projednání dokumentu 4.KP v ZM 

              



Pracovní návrh struktury dokumentu 
4.KP 



• ÚVOD 

• KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 

• METODOLOGIE (ZPŮSOB) ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU 

• ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KP 

• ZDROJE POTŘEBNÉ K PLÁNOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU 

• POPIS SOUČASNÉ SITUACE NA ÚZEMÍ MĚSTA 
(SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA) 

• POPIS STÁVAJÍCÍ SÍTĚ SOC. SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT  

• KLÍČOVÉ OBLASTI 

• FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT 

• VYHODNOCOVÁNÍ PLÁNU 

• ZÁVĚR 



KLÍČOVÉ OBLASTI 
  

- jsou oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je 
významné pro dlouhodobý rozvoj a vyžaduje soustředěnou 
pozornost. Tyto oblasti jsou provázány a vzájemně se ovlivňují. 
Znamená to, že cíle, které se objevují v jedné oblasti, působí 
současně na cíle v dalších oblastech. 
   

ROZDĚLENÍ KLÍČOVÝCH OBLASTÍ 
  

I. Registrované sociální služby  
II. Související aktivity a průřezové činnosti 
III. Informovanost a spolupráce 
IV. Řízení 



I. REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
  

Strategický cíl pro klíčovou oblast REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 
 

• Zajistit síť sociálních služeb, která adekvátně reaguje na 
potřeby občanů a požadavky společnosti 

  

Indikátory: 
  

1. Kapacita podporovaných služeb v jednotlivých podoblastech 

2. Počet podporovaných služeb v jednotlivých podoblastech 

3. Objem vynaložených finančních prostředků z rozpočtu SMO v jednotlivých podoblastech  

4. Celkový objem finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v jednotlivých 

podoblastech    

5. Počet uživatelů sociálních služeb v jednotlivých podoblastech  

6. Počet zaměstnanců pracující v sociálních službách v jednotlivých podoblastech (fyzicky, 

přepočtem)  

7. Změny kapacit (nové i zaniklé) v rámci transformace pobytových sociálních služeb a 

psychiatrické péče (počet a druh služeb, kapacita) 



II. SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY A PRŮŘEZOVÉ 
ČINNOSTI 

 

• Prevence zdraví, podpora činnosti svépomocných skupin 

• Dobrovolnictví 

• Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby s hendikepem 

• Sociálně preventivní aktivity 

• Alternativní doprava a odstraňování bariér  
  

Strategický cíl pro klíčovou oblast SOUVISEJÍCÍC AKTIVITY A PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI: 

  

• Zajistit související aktivity a průřezové činnosti, které 
doplňují síť sociálních služeb a přispívají k sociálnímu 
začleňování a zabraňují sociálnímu vyloučení 

  



II. SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY A PRŮŘEZOVÉ 
ČINNOSTI 

 

 Indikátory: 

  

1. Počet podporovaných aktivit v jednotlivých oblastech 
podpory  

2. Objem vynaložených finančních prostředků z rozpočtu 
SMO v jednotlivých oblastech podpory  

3. Celkový objem finančních prostředků na zajištění aktivit v 
jednotlivých oblastech podpory 

4. Počet účastníků v jednotlivých oblastech podpory 

5. Počet zaměstnanců realizujících aktivity v jednotlivých 
oblastech podpory 



III. INFORMOVANOST A SPOLUPRÁCE 
  
• Propagace a informovanosti o sociální 

oblasti  
• Spolupráce mezi poskytovateli a pracovními 

skupinami navzájem, mezioborové 
spolupráce 

• Spolupráce s orgány veřejné správy 
• Mezinárodní spolupráce 
• Spolupráce s podnikatelským sektorem  



III. INFORMOVANOST A SPOLUPRÁCE 
   
  
Strategické cíle pro klíčovou oblast INFORMOVANOST A SPOLUPRÁCE: 
  

• Zajistit informovanost o sociální oblasti 
  
Indikátory: 
  
1. Počet realizovaných akcí  
2. Objem finančních prostředků vynaložených na jednotlivé akce 
3. Počet účastníků akcí 
  

• Zajistit spolupráci se zainteresovanými 
subjekty 

  
Indikátory: 
  
1. Počet jednání mezi zainteresovanými subjekty  



IV. ŘÍZENÍ 

  
• Zajištění realizace procesu plánování soc. 

služeb a souvisejících aktivit 

• Zajištění přímé či nepřímé podpory ze strany 
statutárního města Ostravy 

• Zajištění průběžného monitorování realizace 
jednotlivých opatření a jejich vyhodnocování 

 



IV. ŘÍZENÍ 
  

Strategické cíle pro klíčovou oblast ŘÍZENÍ: 
  

• Zajistit financování z 
prostředků SMO 

  

Indikátory: 
  
1. Objem vynaložených finančních 

prostředků  
2. Počet uzavřených smluv  
  

• Zajistit realizaci procesu 
plánování  

  

Indikátory:  
  
1. Počet jednání pracovních skupin a 

manažerského týmu  
2. Počet členů v organizační 

struktuře KP 

3. Počet vzdělávacích akcí 
4. Počet vytvořených dokumentů 

(např. vyhodnocení KP,AP) 
  

• Provádět hodnocení  
  

Indikátory: 
  
1. Počet uskutečněných 

monitorovacích návštěv  
2. Počet 

vytvořených/aktualizovaných 
metodik/manuálů 

3. Zpracované podklady pro orgány 
města 

4. Počet realizovaných 
benchmarkingových srovnání 



OBLASTI PODPORY: 
 

I. Podpora seniorům  
II. Podpora občanům s duševním onemocněním a 

psychosociálními obtížemi  
III. Podpora občanům se zrakovým postižením 
IV. Podpora občanům se sluchovým postižením 
V. Podpora občanům s mentálním, tělesným a 

kombinovaným postižením  
VI. Podpora rodinám s dětmi 
VII. Podpora občanům ohroženým sociálním vyloučením a 

sociálně vyloučeným 
VIII.Romské etnikum 
IX. Podpora protidrogové prevence a prevence kriminality 
 



Postup při tvorbě cílů a opatření 
4.KP 

























  

 

 

TÉMATA 4.KP 
  



 I. Registrované sociální služby 

  

• udržet stávající stav sítě soc. služeb a 
souvisejících aktivit 

• rozvoj plánovat s předpokladem finanční 
udržitelnosti služby 

 



  I. Registrované sociální služby  

• navrhovaný rozvoj: 

 

I. Podpora seniorům (DpS, DZR) 

II. Podpora občanům s duševním onemocněním a 
psychosociálními obtížemi (DZR, PSB, CHB, 
transformace) 

III. Podpora občanům se zrakovým postižením (SR) 

IV. Podpora občanům se sluchovým postižením (TS) 

 



I. Registrované sociální služby  
• navrhovaný rozvoj: 

 
V. Podpora občanům s mentálním, tělesným a 

kombinovaným postižením (transformace, služby 
PAS) 

VI. Podpora rodinám s dětmi (KP, SAS – odborníci…) 

VII. Podpora občanům ohroženým sociálním vyloučením 
a sociálně vyloučeným (DZR, TP, SR) 

VIII.Romské etnikum 

IX. Podpora protidrogové prevence a prevence 
kriminality 

 



II. Související aktivity a průřezové činnosti 

 

• podpora pečujícím osobám 

• zaměstnávání 

• bydlení 
• svépomocné skupiny, zdravotnická péče, odstraňování bariér 



III. Informovanost a spolupráce 

 

• mezioborová spolupráce (zdravotnictví, 
školství, soc. oblast) 

• spolupráce s Úřadem práce ČR 

• spolupráce se zaměstnavateli 

• spolupráce s veřejnou správou 

• zvýšení informovanosti o možnostech 
podpory a pomoci 



35 CÍLŮ (13 SOC. SLUŽBY/22 AKTIVITY 

95 OPATŘENÍ 

 

SEN  2/6  DAR  5/10 

DO  5/12 SOC  4/11 

ZRA  4/12 RE  4/14 

SLU  2/3  PREV 3/8 

MTKP 6/19 



FINANČNÍ PROSTŘEDKY STÁVAJÍCÍ STAV 
 
CELKOVÉ NÁKLADY  1 177 495 000 Kč 
SMO (31,2%)   367 392 000 Kč 
 
SOC. SLUŽBY   1 117 945 000 Kč 
SMO (31%)   347 186 000 Kč 
 
AKTIVITY    59 550 000 Kč 
SMO (33,9%)   20 206 000 Kč 
 



FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ROZVOJ 

 

SOC. SLUŽBY  71 854 220 Kč 

 

AKTIVITY  13 119 500 Kč 

 

INVESTICE  318 480 000 Kč 

 
 



FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ROZVOJ – 
PODÍL SMO 

        

SOC. SLUŽBY  71 854 220 Kč 

SMO (31%)  22 274 808 Kč 

AKTIVITY   13 119 500 Kč 

SMO (34%)  4 460 630 Kč 

INVESTICE  318 480 000 Kč 

 



Harmonogram finalizace dokumentu 
4.KP 

 7.7.-5.8. 2014  připomínkovací řízení 

12.8. 2014  jednání MT KP Ostrava  

18.8. 2014  projednání v Komisi sociální RM 
   a v Komisi v pro handicapované 
   děti a mládež 

26.8.2014  projednání v RM 

10.9.2014  projednání na ZMO 



Děkuji za pozornost 
 
Mgr. Michal Mariánek 
koordinátor KP v Ostravě 
mmarianek@ostrava.cz 
+420 599 444 725 
+420 734 355 522 

mailto:mmarianek@ostrava.cz

