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Úvodem 
 
Komunitní plánování je procesem tvorby rozvojového dokumentu v oblasti sociálních služeb. 

Jedná se o koncepci, která hledá prioritní oblasti, zjiš�uje pot�eby a  zdroje,  stanovuje cíle a navrhuje 
�ešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a pot�ebám lidí.  

 
Nikdo nemá v dnešní dob� stoprocentní jistotu své existence. Každý z nás se m�že n�kdy 

ocitnout v situaci, kdy nebude schopen uspokojit b�žné pot�eby vlastními silami, a nebo bude nucen 
postarat se o své blízké. V tu dobu si uv�domíme d�ležitost sociálních služeb, které budeme muset pro 
svoji nep�íznivou životní situaci využívat. Proto je pot�eba, aby v našem m�st� fungovala taková sí� 
kvalitních a dostupných sociálních služeb, která bude odpovídat pot�ebám všech lidí, bránit 
sociálnímu vylou�ení ob�an�, kte�í se vzhledem ke svému handicapu ocitli v sociální nouzi a zajistí, 
aby se ve všech sm�rech zlepšila kvalita života.  

 
Smyslem komunitního plánování je spole�ná komunikace a diskuse o pot�ebách a možnostech 

uživatel�, zadavatel� a poskytovatel� sociálních služeb ve m�st� Hlu�ín�. Jde o to, se spole�n� 
dohodnout, jaké služby chceme mít p�ipravené pro p�ípad nep�íznivé životní situace našich ob�an�. 

 
Cílem je tedy plánovat, poskytovat a podporovat kvalitní sociální služby, které z našeho m�sta 

vytvo�í spokojený domov pro všechny ob�any a zajistí jim plnohodnotný život. 
�
�
�
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Slovo komunitní znamená, že celé plánování sociálních služeb probíhá za ú�asti komunity – 
tedy zadavatel
, poskytovatel
, uživatel
 a ve�ejnosti.   
 

Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je moderní rozvojovou metodou 
plánování ve�ejných služeb, která po�ítá s názory celé komunity (kraje, m	stské �ásti, obce) a jejich 
�len
 (ob�an
). Tato metoda umož�uje zpracovávat rozvojové materiály obce pro r
zné oblasti 
ve�ejného života na úrovni obce a kraje a  výrazn	 posiluje principy zastupitelské demokracie.  
 

Jde o proces, který je charakteristický vysokým podílem ú�asti ve�ejnosti, klient
 a 
potenciálních klient
 na definování vlastních pot�eb, hledání zdroj
 a možnosti �ešení problém
 
v rámci komunity. Efektivn	 stanovuje nejpot�ebn	jší aktivity kraje a dalších aktér
 v oblasti 
sociálních služeb, popisuje možnosti a podmínky jejich spolupráce i vymezení pot�ebných finan�ních 
prost�edk
 na jejich zjišt	ní. P�edstavuje postup jak usnadnit �ešení ú�elného a efektivního rozvrstvení 
sociálních služeb dle územní p
sobnosti, pot�ebnosti spole�nosti, demografických ukazatel
, priorit 
sociální politiky a ekonomických možností.  
 

B	hem tohoto procesu se více poznávají uživatelé, poskytovatelé a klienti, získávají informace 
o sob	 navzájem, klienti nebo potencionální klienti získávají p�ehled o poskytovaných službách 
v regionu, poznávají možnosti, jak �ešit r
zné problémy. V kone�ném d
sledku umí sv
j problém �ešit 
sami nebo v	dí kam a na koho se mají obrátit.  
 

KPSS je cyklicky se opakující proces. Posláním komunitního plánování je zajiš�ovat 
dostupnost sociálních služeb, zjiš�ování stavu poskytování sociálních služeb v dané oblasti a pot�eb 
obyvatel
, které nejsou napln	ny.  
 
  P�i tomto procesu definujeme jak by m	la vypadat sí� sociálních služeb (v horizontu 2-5 let) a 
jakými zp
soby se bude další rozvoj sít	 realizovat.   
 
Charakteristický znak KPSS  

Tyto znaky kladou d
raz na: 
• zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká,  
• na dialog vyjednávání,  
• na dosažení výsledku, který je p�ijat a podporován v	tšinou ú�astník
.  
 

Cíl KPSS 
Jedním z nejd
ležit	jších cíl
 je zjišt	ní skute�né pot�ebnosti sociálních služeb pro jednotlivé 

území. Musí se podporovat skute�né pot�eby ob�an
, tím dojde k zefektivn	ní vynakládaných 
finan�ních prost�edk
. Do procesu komunitního plánování by m	l být zapojen podnikatelský sektor, 
aby se podílel na financování ve�ejných služeb. Žádoucí je také otev�ít prostor pro komunikaci 
ob�an
. Tím zvýšíme podíl rozhodování zastupitel
 obce nebo kraje tak, aby bylo výsledné rozhodnutí 
odrazem pot�eb a p�ání ob�an
 a tudíž bylo ob�any kladn	 p�ijímáno. P�i zpracovávání komunitního 
plánu musíme dbát na to, aby byl komunitní plán vytvo�en tak, aby odpovídal možnostem, pot�ebám a 
zdroj
m v komunit	. Každý ob�an pat�í k ur�ité komunit	. V rámci komunitního plánování musíme 
posilovat sociální soudružnost této komunity, tak aby nebyl nikdo z komunity vylou�en. Tak 
podporujeme sociální za�le�ování a p�edcházíme sociálnímu vylou�ení jednotlivých skupin.  
 
Zásady komunitního plánování jsou definovány takto: 

• pot�eby a sm	ry rozvoje sociálních služeb musí být stanoveny lidmi, kterých se problematika 
p�ímo dotýká,  

• zm	ny v sociálních službách musí být žádoucí a podporovány,  
• všechny �innosti na místní úrovni musí být vzájemn	 provázány. 
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Principy KPSS 
K princip
m KPSS pat�í partnerství mezi všemi ú�astníky komunitního plánování. Pot�eby a 

cíle všech ú�astník
 mají stejnou d
ležitost a váhu. Názor
m všech zú�astn	ných stran musí být 
dop�áno stejného prostoru. P�i zapojování spole�enství je nutné hledat r
zné metody a formy oslovení 
a zapojení tak, aby nabídka ke spolupráci byla srozumitelná (nap�. dle bydlišt	, zp
sobu života). 
Nikdo nesmí být diskriminován ani vylu�ován. Každý �lov	k je individualita, a proto ho tak musíme 
brát. Nesmíme zapomínat na spolupráci s podnikateli, která m
že být oboustrann	 p�ínosná, na 
význam dobrovolník
, svépomocných skupin, domácích pe�ovatel
. �ím více lidí „pozveme“ do 
procesu, tím více informací se dozvíme. Komunitní plánování je jedním z nástroj
 pro zlepšení kvality 
života v obci. Velmi d
ležitá je práce s informacemi. Je nezbytné zajistit rovný p�ístup k informacím 
uvnit� �ídící struktury a zajistit p�edávání informací ve�ejnosti. Budou-li informace pravideln	 
p�edávány, bude možné o�ekávat relevalentní p�ipomínky a podn	ty. Je nutné stanovit, jak bude 
možné vznášet p�ipomínky. Proces plánování je d
ležitý stejn	 jako výsledný dokument – proces 
komunitního plánování znamená vyhledávání, zapojování a diskusi r
zných lidí. Tento plán 
nezpracovává pouze skupina expert
, ale i laická ve�ejnost. Tento proces umož�uje, aby navržený 
systém sociálních služeb byl jedine�ný a neopakovatelný a pln	 odpovídal místním pot�ebám, zdroj
m 
a podmínkám.  
 

Dob�e fungující spolupráce m
že být impulsem pro ostatní ú�astníky komunitního plánování. 
Prohloubení spolupráce mezi všemi ú�astníky p�ináší kvalitn	jší nabídku sociálních služeb. 
Výsledkem komunitního plánování je vždy kompromisní �ešení mezi tím, co chceme, a tím, co máme 
k dispozici. Možnosti nejsou jen materiální, finan�ní a lidské zdroje, ale také dohoda vymezující, kdo 
a jak se bude na dosažení stanovených cíl
 komunitního plánování podílet.  
 

Principy komunitního plánování vycházejí z princip
 p�ímé demokracie, sociální politiky a 
t	mi jsou participace, spravedlnost, solidarita.  
 

V rámci metody komunitního plánování jsou používány tyto postupy: SWOT analýza – 
umož�uje nám uspo�ádat a vyhodnotit všechny zdroje a možnosti, dialog, vyjednávání, p�ipomínková 
�ízení, ankety, diskuse, besedy, konference – tiskové, internetové, p�ednášky, diskusní kluby a listy, 
mediální kampa�, dotazníková šet�ení. 
 

Práv	 diskuse musí být profesionální, ve�ejná a odborná. Jen ta totiž dovoluje p�ijmout 
rozhodnutí až po dlouhé dob	 vyjas�ování, což je zárukou toho, že ji nebude t�eba v záp	tí revidovat. 
Komunitní plánování je totiž rozhodování s dlouhodobými výsledky a d
sledky.  
 
P�ínos komunitního plánování – obecn� 

• Zapojuje všechny ú�astníky systému sociálních služeb (zadavatele, poskytovatele, uživatele) 
do p�ípravy a uskute��ování plánu sociálních služeb, tím zvyšuje podíl ob�an
 na 
rozhodovacím procesu. Je-li ve�ejnost o pr
b	hu plánovacího procesu informována a má 
možnost se do n	j aktivn	 zapojit, získá ucelen	jší pohled na oblast sociálních služeb a má 
v	tší zájem se na nich podílet.  

• Podporuje spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit p�íslušnosti ke komunit	. 
• Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb, rozši�uje jejich nabídku, zajímá se o to, aby 

sociální služby odpovídaly zjišt	ným pot�ebám. Specifické místní demografické a ekonomické 
– finan�ní podmínky každé obce, m	sta ur�ují, jaké služby jsou v míst	 pot�eba a jaké služby 
je možné z dostupných finan�ních zdroj
 zajistit.  

• Zajiš�uje efektivitu investovaných finan�ních prost�edk
, protože je vynakládána jen na 
takové služby, které jsou opravdu pot�ebné.  

 
P�ínos pro obec 

• umožní obcím, aby sociální služby odpovídaly zjišt	ným místním pot�ebám a reagovaly na 
lokální odlišnosti,  

• pom
že sdružovat stávající zdroje a zefektivnit jejich využití. 
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P�ínos pro ob�ana  
• umož�uje ob�an
m ú�ast a aktivní zapojení se do procesu p�ípravy a uskute��ování plánu 

sociálních služeb v komunit	, 
• zvyšuje podíl ob�an
 na rozhodování o tom, kým budou služby zajiš�ovány, jakou budou mít 

formu a v jaké kvalit	 budou poskytovány.  
 
Rizika KPSS 

Negativním rizikem KPSS jsou náklady, které p�evýší p�ínos na tvorbu plánu. Komunitní plán 
�eší pouze problémy ohrožující existenci n	kterých služeb poskytovatel
. Dalším rizikem je 
up�ednost�ování intuice p�ed formálním plánováním. 
 

P�i KPSS musíme dát pozor na to, abychom správn	 pochopily p�ání a pot�eby ob�an
 žijících 
v naší obci, kde KPSS probíhá. Ob�ané by m	li být seznámeni nejen s výhodami,  ale i riziky, které s 
sebou KPSS p�ináší.  
 
Ú�astníci komunitního plánování  

Komunitní plánování se provádí prost�ednictvím dialogu t�í základních skupin, které se 
v komunit	 podílejí na trhu sociálních služeb, navzájem se ovliv�ují a dopl�ují.  
 

- ZADAVATELÉ – jsou ti, kdo službu platí, z�izují, organizují a jsou odpov	dní za zajišt	ní 
sociálních služeb na p�íslušném území (obec, kraj). Vstupují do procesu jako aktivní ú�astníci, 
jsou garanty realizace výstup
 komunitního plánování.  

 
- POSKYTOVATELÉ – jsou ti, kdo službu provozují, uskute��ují, poskytují klient
m nebo 

doma svým p�íbuzným a blízkým ( nestátní nezisková organizace, organizace z�ízené krajem 
�i obcí, p�íp. státem). Poskytovatelé jsou srozum	ní s tím, jak služby fungují a dokážou popsat 
poptávku i p�edpokládané trendy a  v problematice se dob�e orientují.   

 
- UŽIVATELÉ – jsou ti, kdo službu p�ijímají, dostávají nebo spot�ebovávají. Uživateli 

rozumíme lidi v nep�íznivé nebo tíživé sociální situaci. Jsou nejd
ležit	jšími ú�astníky 
komunitního plánování. Jejich pohled je v plánování sociálních služeb nepostradatelný,  práv	 
oni mohou vyjád�it sv
j  pohled, zviditelnit zájmy, p�ímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako 
nejlepší a nejpot�ebn	jší. 

 
Komunitní plánování má zaru�it, aby se lidé mohli svobodn	 ú�astnit jednání o d
ležitých 

otázkách života spole�enství, aby p�ijímaná rozhodnutí zodpov	dných orgán
 odrážela pocity a 
pot�eby svých obyvatel.  
 
Sociální služba 

Je �innost poskytující lidem v nep�íznivé sociální situaci podporu p�i sociálním za�le�ováním 
a ochranu p�ed sociálním vylou�ením s cílem umožnit jim zapojení do b	žného života spole�nosti.  
�
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Sociální poradenství  

Sociální poradenství poskytuje osobám v nep�íznivé sociální situaci pot�ebné informace 
p�ispívající k �ešení jejich situace. Základní sociální poradenství je sou�ástí všech druh
 sociálních 
služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje ob�anské poradny, manželské a rodinné poradny, 
sociální práci s osobami spole�ensky nep�izp
sobenými, poradny pro ob	ti trestných �in
 a domácího 
násilí, sociáln	 právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje 
poradenství, zprost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím, terapeutické �innosti a pomoc p�i 
prosazování práv a zájm
. Služba se poskytuje bezúplatn	 - zdarma. Službu poskytují odborníci 
z r
zných oblastí – sociální, zdravotní �i právní.  
 
Sociáln� zdravotní služby 

Sociáln	 zdravotní služby napomáhají k zajišt	ní fyzické a psychické sob	sta�nosti osob, 
kterým jsou poskytovány; jsou ur�eny osobám, které již nepot�ebují akutní zdravotní l
žkovou pé�i 
(dostate�ná je zdravotní pé�e ambulantního rozsahu), ale sou�asn	 jsou natolik nesob	sta�ní, že 
pot�ebují pomoc druhé osoby p�i každodenních úkonech a tato pomoc jim nem
že být zajišt	na 
v domácím prost�edí. Sociáln	 zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových za�ízeních sociálních 
služeb nebo v pobytových zdravotnických za�ízeních v nemocnicích. Služby sociální pé�e 
poskytované v rámci sociáln	 zdravotních služeb (v�etn	 základních služeb) podléhají úhrad	. 
Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fond
 ve�ejného zdravotního pojišt	ní. 
 
Sociální rehabilitace 

Jedná se o soubor specifických �inností zam	�ených na nácvik pot�ebných dovedností osoby 
se zdravotním postižením sm	�ujících k dosažení samostatnosti a sob	sta�nosti v nejvyšší možné mí�e. 
Cílem je nalezení vhodného pracovního uplatn	ní - zam	stnání.  
 
Osobní asistence 

Osobní asistence se poskytuje v p�irozeném sociálním prost�edí osobám se zdravotním 
postižením (d	tem i dosp	lým) a senior
m, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v p�edem 
dohodnutém rozsahu a �ase. Služba obsahuje pomoc p�i zvládání b	žných úkon
 pé�e o vlastní osobu, 
pomoc p�i osobní hygien	, pomoc p�i zajišt	ní chodu domácnosti, zprost�edkování kontaktu se 
spole�enským prost�edím. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Pe�ovatelská služba 

Pe�ovatelská služba se poskytuje d	tem, osobám se zdravotním postižením a senior
m, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v p�irozeném prost�edí i ve specializovaných za�ízeních. 
Služba obsahuje pomoc p�i zvládání b	žných úkon
 pé�e o vlastní osobu, pomoc p�i osobní hygien	 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc p�i zajišt	ní stravy, 
pomoc p�i zajišt	ní chodu domácnosti, zprost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím a pomoc 
p�i prosazování práv a zájm
. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatn	 se poskytuje rodinám 
s nezaopat�enými d	tmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily sou�asn	 t�i nebo více d	tí.  
 
Pr	vodcovská, p�ed�itatelská a tlumo�nická služba 

Pr
vodcovská, p�ed�itatelská a tlumo�nická služba se poskytuje osobám se zdravotním 
postižením a senior
m, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace. Služba 
zprost�edkovává kontakt se spole�enským prost�edím a pomoc p�i prosazování práv a zájm
. Služba 
se poskytuje za úplatu. 
 
Služby rané pé�e 

Služby rané pé�e se poskytují rodi�
m dít	te ve v	ku do 7 let, které je osobou se zdravotním 
postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v d
sledku nep�íznivého sociálního prost�edí. Služba je 
zam	�ena na podporu rodiny a podporu vývoje dít	te s ohledem na jeho specifické pot�eby. Služba je 
poskytována p�edevším v domácnosti. Obsahuje výchovné, vzd	lávací a aktiviza�ní �innosti, 
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zprost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím, terapeutické �innosti. Služba se poskytuje 
bezúplatn	. 
 
Podporované bydlení 

Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Je zachováno 
soukromí osobního života. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Odleh�ovací služby 

Odleh�ovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se 
zdravotním postižením a senior
m, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pe�uje 
osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pe�ující osob	 nezbytný odpo�inek 
(psychohygiena). Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Centra denních služeb 

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném za�ízení s cílem posílit 
samostatnost a sob	sta�nost osob se zdravotním postižením a senior
 v nep�íznivé sociální situaci, 
která m
že vést k sociálnímu vylou�ení. Pracovníci konají spolu se svými klienty p�ednášky na r
zná 
témata. Služba obsahuje pomoc p�i osobní hygien	 nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy nebo pomoc p�i zajišt	ní stravy, výchovné, vzd	lávací a aktiviza�ní �innosti, 
prost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím, terapeutické �innosti a pomoc p�i prosazování 
práv a zájm
. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Stacioná� denní a týdenní 

Stacioná�e denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném za�ízení senior
m, osobám 
se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc. Stacioná�e týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném za�ízení 
senior
m, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc. 
 
Domovy pro soby se zdravotním postižením 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé služby osobám se 
zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc p�i 
zvládání b	žných úkon
 pé�e o vlastní osobu, pomoc p�i osobní hygien	 nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzd	lávací a aktiviza�ní 
�innosti, zprost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím, terapeutické �innosti. Služba se 
poskytuje za úplatu. 
 
Domovy pro seniory 

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby senior
m, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné osoby – nezvládají život samostatn	 ve své domácnosti. Služba obsahuje pomoc 
p�i zvládání b	žných úkon
 pé�e o vlastní osobu, pomoc p�i osobní hygien	 nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprost�edkování kontaktu se 
spole�enským prost�edím, aktiviza�ní �innosti. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Azylové domy 

Azylové domy poskytují pobytové služby na p�echodnou dobu osobám v nep�íznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení (návrat z výkonu trestu). Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Domy na p	l cesty 

Domy na p
l cesty poskytují pobytové služby na p�echodnou dobu pro osoby do 26 let v	ku, 
které po dosažení zletilosti opoušt	jí školská za�ízení. Služba obsahuje tyto �innosti: poskytnutí 
ubytování, zprost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím, terapeutické �innosti a pomoc p�i 
prosazování práv a zájm
. Služba se poskytuje za úplatu. 
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Chrán�né bydlení 
Chrán	né bydlení je dlouhodobá i celoživotní  pobytová služba poskytovaná osobám se 

zdravotním postižením, kte�í pot�ebují pomoc jiné osoby. Má formu individuálního nebo skupinového 
bydlení; osob	 se poskytuje podle pot�eby podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí 
stravy nebo pomoc p�i zajišt	ní stravy, poskytnutí ubytování, pomoc p�i zajišt	ní chodu domácnosti, 
výchovné, vzd	lávací a aktiviza�ní �innosti, zprost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím, 
terapeutické �innosti, pomoc p�i prosazování práv a zájm
. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Kontaktní centra 

Kontaktní centra jsou nízkoprahová za�ízení navazující kontakt s osobami ohroženými 
závislostí na návykových látkách. Cílem je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické �innosti. Služba se poskytuje 
bezúplatn	. 
 
Telefonická krizová intervence 

Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, 
kterou osobn	 prožívá jako zát	žovou nebo ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném 
telefonickém kontaktu  klienta s pracovišt	m telefonické krizové intervence. Mezi nejznám	jší pat�í 
linka d
v	ry a linka bezpe�í.  
 
Krizová pomoc 

Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na p�echodnou dobu poskytovaná 
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života v krizi. Tuto  svojí nep�íznivou 
situaci nemohou �ešit vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy a 
terapeutickou pomoc. Služba se poskytuje bezúplatn	. 
 
Nízkoprahová denní centra 

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez p�íst�eší (bezdomovci). 
Služba obsahuje pomoc p�i osobní hygien	 (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) – možnost 
umýt se,  poskytnutí stravy (polévky). Služba se poskytuje bezúplatn	. 
 
Nízkoprahová za�ízení pro d�ti a mládež 

Nízkoprahová za�ízení pro d	ti a mládež poskytují ambulantní služby d	tem a mládeži 
ohroženým sociálním vylou�ením. Služba je ur�ena rizikovým d	tem a mládeži, kte�í jsou ohroženi 
sociáln	 - patologickými jevy – záškoláctví, experimentování s drogami. Základním prost�edkem pro 
navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volno�asových aktivit (sportovní �i výtvarné 
kroužky). Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny p�edcházením, snížením sociálních a 
zdravotních rizik souvisejících s jejich zp
sobem života. Služba obsahuje výchovné, vzd	lávací a 
aktiviza�ní �innosti, zprost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím a pomoc p�i prosazování 
práv a zájm
. Služba se poskytuje bezúplatn	. 
 
Noclehárny 

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez p�íst�eší, které mají zájem o využití 
hygienického za�ízení a p�enocování. Služba obsahuje pomoc p�i osobní hygien	 nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo 
zprost�edkování informací. Podmínkou pro p�ijetí je st�ízlivost �lov	ka, který chce tuto službu využít. 
Služba se poskytuje za úplatu.  
 
Služby následné pé�e a dolé�ovací 

Služby následné pé�e a dolé�ovací jsou ambulantní služby poskytující následnou pé�i osobám 
s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly 
ambulantní nebo ústavní lé�bu ve zdravotnickém za�ízení nebo kte�í abstinují (komunity). Služba 
obsahuje terapeutické �innosti, pomoc p�i zvládání zát	žových situací. Služba se poskytuje bezúplatn	. 
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Sociáln� aktiviza�ní služby pro rodiny s d�tmi 
Sociáln	 aktiviza�ní služby pro rodiny s d	tmi jsou ambulantní služby poskytované rodin	 

s dít	tem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v d
sledku 
dopad
 dlouhodob	 obtížné sociální situace. Služba obsahuje výchovné, vzd	lávací a aktiviza�ní 
�innosti, zprost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím, terapeutické �innosti. Služba se 
poskytuje bezúplatn	. 
 
Terapeutické komunity 

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách 
nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o za�len	ní do b	žného života. 
Služba se poskytuje za úplatu.  
 
Terénní programy 

Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy 
rizikovým zp
sobem života. Služba je ur�ena pro problémové skupiny d	tí a mládeže, uživatele drog, 
osoby bez p�íst�eší, osoby žijící v sociáln	 vylou�ených komunitách a jiné sociáln	 ohrožené skupiny. 
Cílem služby je tyto osoby vyhledávat (depistáž) a minimalizovat rizika týkající se jejich zp
sobu 
života. Služba obsahuje zprost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím. Služba se poskytuje 
bezúplatn	.  
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2. Komunitní plánování sociálních služeb v Hlu�ín�   
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V roce 2005 m	sto projevilo v
li zavést ve m	st	 komunitní plánování. Na své 71. sch
zi, 

konané dne 20. �ervna 2005, rada m	sta rozhodla o zahájení p�íprav  projektu „Komunitní plán pro 
m	sto Hlu�ín“. 

 
Na konci m	síce �ervna p�ijali výzvu ke spolupráci dva partne�i, a to Charita Hlu�ín a Svaz 

t	lesn	 postižených v �R, místní organizace Hlu�ín. V  souvislosti s touto akcí bylo v tomtéž m	síci 
také projednáno a schváleno p�ijetí nového zam	stnance na pozici „Koordinátor projektu“, což bylo 
podmínkou podání žádosti o dotaci na tento projekt.   

 
Na za�átku m	síce �íjna bylo rozhodnuto o p�id	lení dotace ze Spole�ného regionálního 

opera�ního programu, grantové schéma: Sí� sociální integrace na zajišt	ní zázemí pro nového 
zam	stnance, na školení související s problematikou komunitního plánování,  apod.  

 
1. 9. byla uzav�ena pracovní smlouva s novým zam	stnancem  a projekt byl zahájen.  
 
P�edm	tem projektu je zpracování návrhu komunitního plánu m	sta Hlu�ín, podpora zavád	ní 

komunitního plánování m	sta a realizace výstup
 z komunitního plánování.  
 
Cílem projektu je vytvo�ení sít	 dostupných a kvalitních služeb, zvýšení informovanosti 

ve�ejnosti a komplexní monitoring této oblasti.  
 
Realizace projektu je v souladu s rozvojovým plánem m	sta „Hlu�ín 750“ a dále pak 

s Koncepcí rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje. 
 
Projekt dále napl�uje požadavky grantového schématu Sí� sociální integrace Spole�ného 

regionálního opera�ního programu. 
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Od zá�í roku 2005 probíhá proces komunitního plánování ve m	st	 Hlu�ín	. Na po�átku bylo 

nutné ur�it problémové cílové skupiny, oslovit partnery projektu, vyhledat potenciální ú�astníky pro 
jednání v pracovních skupinách a tyto  spolu s garantem a koordinátorem komunitního plánování pro 
m	sto Hlu�ín vyškolit.   

 
Školení prob	hlo 22. a 23. 11. 2005. Sešlo se zde celkem 23 ú�astník
, zástupci zadavatel
 

(M	sto Hlu�ín), poskytovatel
 (nap�. Charita Hlu�ín, Domov d
chodc
 Hlu�ín, D
m d	tí a mládeže 
Hlu�ín a další) a uživatel
 (nap�. �lenové klubu d
chodc
).  

 
Cílem školení bylo objasnit základní principy, výhody, rizika, p�ínosy, fáze komunitního 

plánování, �ízení a koordinování, zapojování ve�ejnosti a další problémové oblasti tohoto procesu.  
 
Ú�astníci školení byli motivováni a projevili zájem stát se �leny pracovních skupin, které se 

dle plánu setkávaly a plnily jednotlivé úkoly.  
 

   
Fotografie ze školení: Hledání spole�né vize v sociálních službách 

 
Na po�átku procesu bylo nutné sestavit sociáln	-demografickou analýzu, zmapovat sociální 

sí� m	sta Hlu�ína a okolí a zjistit pot�eby ve�ejnosti. Návrh sociodemografické analýzy byl zpracován 
již v m	síci lednu roku 2006, v dalším m	síci byl p�ipomínkován. Tato analýza byla pr
b	žn	 
dopl�ována o další údaje, o nichž �lenové rozhodli. Pro zmapování sociální sít	 v m	st	 Hlu�ín	 a 
okolí byl sestaven dotazník, který byl rozeslán všem poskytovatel
m sociálních služeb.  

 
V rámci informa�ní strategie bylo rozhodnuto o vytvo�ení internetových stránek pro KP, 

pravidelném poskytování informací ve�ejnosti prost�ednictvím Hlu�ínských novin a v neposlední �ad	 
o distribuci informa�ního letáku a informa�ního bulletinu. 

 
V m	síci b�eznu byl zahájen pr
zkum pot�eb ve�ejnosti a to distribucí dotazníku 

v Hlu�ínských novinách. V tomtéž m	síci byly sou�asn	 distribuovány dotazníky cílovým skupinám 
(senior
m, zdravotn	 postiženým ob�an
m, rodi�
m, žák
m a student
m). V dalším m	síci probíhalo 
vyhodnocování anket a sou�asn	 byl p�ipravován bulletin k tisku. Informa�ní bulletiny byly v 
�ervenci 2006 distribuovány poštou do všech domácností Hlu�ína, Borovník
 a Darkovi�ek. 
Dále byly rozesílány na obecní ú�ady v Hlu�ínském regionu, léka�
m v Hlu�ín	, školským 
institucím v Hlu�ín	, Darkovi�kách a Bobrovníkách, institucím a poskytovatel
m sociálních 
služeb uvedeným v bulletinu. V tomtéž m	síci byla pracovní verze komunitního plánu 
p�edložena ve�ejnosti k p�ipomínkování.  
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Funkce �ídící skupiny, seznam �len	 

�ídící  skupina je složena z vedoucích pracovních skupin a jejich zástupc
, starosty, 
místostarosty, koordinátora a garanta komunitního plánování. �lenové �ídící skupiny �ídí proces 
komunitního plánování, kontrolují �innost jednotlivých pracovních skupin, �eší stížnosti �len
 
pracovních skupin a rozhodují o zm	n	 jednacího �ádu. V dalších záležitostech �ídící skupina jedná 
dle ustanovení v jednacím �ádu. 
 
Petr Adamec – starosta m	sta Hlu�ína 
Ing. Pavol Kubuš – místostarosta m	sta Hlu�ína 
Mgr. Pavel Lindovský – �editel ZŠ Hlu�ín, �len Komise pro sociáln	-právní ochranu d	tí, �len 
Komise pro t	lovýchovu, sport a  volný �as mládeže 
Marcela Košáková – �editelka Domu d	tí a mládeže 
Mgr. Petr Jan�ík – �editel Domova d
chodc
 Hlu�ín  
Mgr. Lukáš Volný – �editel Charity Hlu�ín  
PaedDr. Ji�ina Frejková – �editelka Ústavu sociální pé�e pro mládež v Hlu�ín	 
Josef Dudek – �editel D	tského ran�e Hlu�ín 
Mgr. Daniel Havlík – M	Ú Hlu�ín, vedoucí odd	lení sociální pé�e 
Ing. Martin Melecký – vedoucí pobo�ky ÚP Hlu�ín 
Ing. Lenka Petermannová – M	Ú Hlu�ín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP 
Ing. Lucie Krej�í�ová – koordinátor KP 
 
Funkce pracovních skupin, seznam �len	 

�leny pracovních skupin jsou osoby z �ad zadavatel
, poskytovatel
 a uživatel
 sociálních 
služeb. Každý z nich by se m	l aktivn	 podílet na procesu,  �ešit konkrétní úkoly a p�ipomínkovat díl�í 
�ásti komunitního plánu.  

 
Nápl� práce jednotlivých pracovních skupin vychází ze schváleného plánu �inností na 

plánované období. 
 

V rámci projektu byly vytvo�eny pracovní skupiny pro tyto oblasti:  
- rodina, d�ti a mládež,  
- senio�i,  
- zdravotn� postižení ob�ané,  
- osoby ohrožené sociální exkluzí. 

 
Pracovní skupina: Rodina, d�ti a mládež 
Petr Adamec – starosta m	sta Hlu�ína 
Mgr. Pavel Lindovský – �editel ZŠ Hlu�ín, �len Komise pro sociáln	-právní ochranu d	tí, �len 
Komise pro t	lovýchovu, sport a  volný �as mládeže  
Mgr. Petr Jan�ík –�len Komise pro sociáln	-právní ochranu d	tí 
Mgr. Veronika Kubenková – u�itelka ZŠ Borovníky 
Mgr. Vladimíra Piskalová – speciální pedagog, PE-PSY poradna, Hlu�ín 
Mgr. Daniel Havlík – M	Ú Hlu�ín, vedoucí odd	lení sociální pé�e 
Bc. Judita Sto�ková – M	Ú Hlu�ín, úsek právní ochrany d	tí a mládeže 
Josef Dudek – �editel D	tského ran�e Hlu�ín 
Marcela Košáková – �editelka Domu d	tí a mládeže 
Marie Martinková – M	Ú Hlu�ín, úsek právní ochrany d	tí a mládeže 
Ji�í Sedlá�ek – M	stská policie Hlu�ín 
P�emysl Kamení�ek – student Gymnázia Hlu�ín 
Ing. Lenka Petermannová – M	Ú Hlu�ín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP 
Ing. Lucie Krej�í�ová – koordinátor KP, nezávislý �len 
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Pracovní skupina: Senio�i 
Petr Adamec – starosta m	sta Hlu�ína 
Mgr. Petr Jan�ík – �editel Domova d
chodc
 Hlu�ín 
Mgr. Lukáš Volný – �editel Charity Hlu�ín 
Bc. Kate�ina Škrobánková – M	Ú Hlu�ín, úsek sta�í a postižení ob�ané 
Ivana Plaštiaková - M	Ú Hlu�ín, úsek sta�í a postižení ob�ané 
Gerhard Machala – p�edseda Klubu d
chodc
 Darkovi�ky 
Anna Podstufková – �len Klubu d
chodc
 Borovníky 
Anna Matušková – zástupce senior
 
Ji�ina Zbo�ilová – �len Klubu senior
 Hlu�ín 
Jana Kubicová - Moravskoslezská krajská rada zdravotn	 postižených 
Ing. Lenka Petermannová – M	Ú Hlu�ín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP 
Ing. Lucie Krej�í�ová – koordinátor KP, nezávislý �len 
 
Pracovní skupina: Zdravotn� postižení ob�ané 
Ing. Pavol Kubuš – místostarosta m	sta Hlu�ína 
Petr Adamec – starosta m	sta Hlu�ína 
PaedDr. Ji�ina Frejková – �editelka Ústavu sociální pé�e pro mládež v Hlu�ín	 
Mgr. Lukáš Volný – �editel Charity Hlu�ín  
Mgr. Petr Jan�ík – �editel Domova d
chodc
 Hlu�ín  
Josef Dudek – �editel D	tského ran�e Hlu�ín 
Andrea Gurecká – uživatelka sociálních služeb, maminka postiženého chlape�ka 
Hildegarda Osmancziková – �editelka D	tské rehabilitace, Hlu�ín 
Irmgard Ostárková – p�edsedkyn	 Svazu t	lesn	 postižených v Hlu�ín	 
Jana Kubicová - Moravskoslezská krajská rada zdravotn	 postižených 
Milan Dluhoš – uživatel sociálních služeb, vozí�ká� 
Ing. Lenka Petermannová – M	Ú Hlu�ín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP 
Ing. Lucie Krej�í�ová – koordinátor KP 
 
Pracovní skupina: Osoby ohrožené sociální exkluzí 
Petr Adamec – starosta m	sta Hlu�ína 
Ing. Pavol Kubuš – místostarosta m	sta Hlu�ína 
Mgr. Petr Jan�ík – �editel Domova d
chodc
 Hlu�ín 
Mgr. Lukáš Volný – �editel Charity Hlu�ín  
Mgr. Daniel Havlík – M	Ú Hlu�ín, vedoucí odd	lení sociální pé�e 
Ing. Martin Melecký – vedoucí pobo�ky ÚP Hlu�ín 
MUDr. Lýdie K�ížková – VZÚ Hlu�ín 
MUDr. Zdenka Stašková – psychiatrická ambulance Hlu�ín 
Bc. Judita Sto�ková – M	Ú Hlu�ín, úsek právní ochrany d	tí a mládeže 
Ji�í Sedlá�ek – M	stská policie Hlu�ín 
Vlastimila Pernicová – M	Ú Hlu�ín, úsek pro ob�any bez p�íst�eší 
Ing. Lenka Petermannová – M	Ú Hlu�ín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP 
Ing. Lucie Krej�í�ová – koordinátor KP, nezávislý �len 
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Aktivita Termín 

Zahájení p�íprav projektu 20.6.2005 

Zahájena spolupráce s partnery projektu (Charita Hlu�ín, STP)  �erven 2005 

Projednáno a schváleno p�ijetí nového zam	stnance  �erven 2005 

Zahájení projektu "Komunitní plán pro m	sto Hlu�ín" 15.7.2005 

Uzav�ena pracovní smlouva s novým zam	stnancem na pozici koordinátora 1.9.2005 

Rozhodnuto o p�id	lení dotace  �íjen 2005 

Informování obcí Hlu�ínska o zahájení projektu 4.10.2005 

Informování poskytovatel
 SS o projektu 6.10.2005 

Podávání informací ob�an
m v místních Hlu�ínských novinách listopad 2005/pr
b	žn	 každý m	síc 

Zahájen sb	r dat pro sociodemografickou analýzu �íjen 2005/pr
b	žné dopl�ování 

Analýza poskytovatel
 SS v Hlu�ín	 a okolí �íjen 2005 - prosinec 2005 

Školení v KPSS 22. - 23. 11. 2005 

Sestavení "TRIÁD" konec listopadu 2005 

Tvorba internetových stránek prosinec 2005, pr
b	žná aktualizace 

1. jednání pracovních skupin  

Program: volba vedoucích a zástupc
, schválení plánu �inností a jednacího  �ádu 
20.12.2005 

2. jednání pracovních skupin 

Program: p�íprava informa�ního letáku a dotazníku pro ve�ejnost, jednání o  

distribuci, umíst	ní sb	rných box
, mapování problém
 cílových skupin,  

p�ipomínkování sociodemografické analýzy 

24.1.2006 

1. jednání �ídící skupiny 

Program: rozhodnutí o kone�né verzi informa�ního letáku a dotazníku pro  

ve�ejnost, schválení distribu�ních míst 

2.2.2006 

3. jednání pracovních skupin 

Program: p�ipomínkování návrhu katalogu SS (informa�ního bulletinu), jednání 

ve v	ci sb	rných box
, tvorba dotazník
 pro cílové skupiny 

13.2.2006 

4. jednání pracovních skupin 

Program: p�ipomínkování dotazník
 pro cílové skupiny, jednání o jejich  

distribuci a sb	ru 

23.2.2006 

5. jednání pracovních skupin 

Program: jednání o tisku informa�ního bulletinu, výb	r vhodné tiskárny 
28.3.2006 

6. jednání pracovních skupin 

Program: tvorba SWOT analýz 
10.5.2006 

7. jednání pracovních skupin 

Program: p�ipomínkování SWOT analýz, hledání poslání a vize 
16.5.2006 

8. jednání pracovních skupin 

Program: hledání priorit a opat�ení 
23.5.2006 

9. jednání pracovních skupin 

Program: p�ipomínkování priorit a opat�ení, rozpracování opat�ení na úkoly 
30.5.2006 

Zpracování pracovní verze komunitního plánu do fáze  p�ed p�ipomínkováním ve�ejností a  

schválením zastupitelstvem 
31.5.2006 

Dodávka informa�ních bulletinu 22.6.2006 

P�ipomínkování komunitního plánu ve�ejností 1.7. - 21. 7. 2006 

Distribuce informa�ního bulletinu  �ervenec 2006 

10. jednání pracovních skupin 

Program: projednání p�ipomínek, uzav�ení projektu 
26.7.2006 
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3. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 
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M�sto Hlu�ín leží na úpatí Hlu�ínské pahorkatiny nad širokou nivou �eky Opavy. Malebná 
scenérie okolní p�írody spolu s kulturními památkami a nabídkou rekrea�ních možností podtrhuje jeho 
turistický význam v regionu. M�sto pat�í k p�irozeným centr�m opavského okresu. Svými tém�� 15000 
obyvateli se �adí do kategorie st�edn� velkých m�st. V historii byly k m�stu p�ipojovány a op�t od n�j 
odd�lovány menší obce. V sou�asnosti Hlu�ín zahrnuje také 
m�stské �ásti Bobrovníky a Darkovi�ky. Jeho poloha na 
spojnici Ostravy a Opavy a v blízkosti státních hranic je 
zárukou snadné komunikace jak s okolními kraji, tak i se 
sousedními zem�mi. 

 
Hlu�ín láká návšt�vníky již svou polohou v blízkosti 

Ostravy. Tato skute�nost má dv� výhody. Nenajdete zde ruch 
velkom�sta, ale na druhé stran�, pokud práv� po tomto 
ruchu toužíte, není problémem jej najít. 

 
V t�sném sousedství m�sta se nachází vodní nádrž o rozloze 140 ha, na jejichž b�ezích je 

vybudován rozsáhlý Sportovn� rekrea�ní areál. V tomto za�ízení jsou návšt�vník�m k dispozici 
travnaté pláže, p�írodní bazény, sportovišt�, bufety, restaurace, minigolfové h�išt�, tenisové kurty, 
kurty na plážový volejbal, p�j�ovna sportovních pot�eb, p�j�ovna lodí a vodních kol. P�ímo na b�ehu 
vodní plochy je umíst�n autokempink s místy pro stany a karavany. Ubytování poskytuje rovn�ž 
penzion s kapacitou 20 osob ve dvoul�žkových pokojích. V areálu je v provozu vlek pro vodní lyžování. 
Vodní plocha je svou rozlohou ideální pro jachting a windsurfing. V areálu jsou po�ádány pravidelné 
kulturní a sportovní akce. Každý víkend koncerty a diskotéky.  

 
V sousedství Sportovn� rekrea�ního areálu se nachází D�tský ran�, který se zabývá chovem 

koní a hippoterapií. V�nuje se zejména postiženým d�tem a voltižnímu sportu. Celý areál je 
bezbariérový. Ran� rovn�ž nabízí rekrea�ní projíž�ky na koních.  

 
V m�stském parku se nacházejí tenisové kurty, které disponují dokonalým zázemím jak pro 

po�ádání tenisových turnaj�, tak pro rekrea�ní hru.  
 
Pro sálové sporty je ve m�st� k dispozici víceú�elová sportovní hala. Hala je vybavena 

veškerým za�ízením umož�ujícím po�ádání regulérních zápas� v basketbalu, volejbalu, házené, sálové 
kopané a podobných sport�, v�etn� ozvu�ení, elektronické �asomíry a možnosti ob�erstvení v bufetu. 
Pravideln� jsou zde po�ádány cvi�ení aerobiku. Sou�ástí haly je i FIT STUDIO poskytující tyto služby: 
saunu, klasické a sportovní masáže, solárium, hydromasáže, fitness centrum, kade�nictví, kosmetika. 

 
Okolí Hlu�ína je vhodné také k p�ší turistice. Prochází tudy n�kolik zna�ených turistických 

stezek, po nichž je možné se dostat k zajímavým bod�m a míst�m v blízkém okolí. V posledních letech 
se rozvíjí také cykloturistika. V našem regionu najdou podmínky jak náro�ní, tak i mén� náro�ní 
cyklisté. 
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Sociodemografická analýza je zpracovaná pro m	sto Hlu�ín s jeho p�ím	stskými �ástmi 
Bobrovníky a Darkovi�ky. K 1. 1. 2005 má Hlu�ín celkem 14 283 obyvatel. Z celkového po�tu žije 11 
641 obyvatel v Hlu�ín	, 1 255 v �ásti Hlu�ín – Bobrovníky a 1 354 obyvatel má trvalý pobyt 
v Darkovi�kách. Od roku 2004 se evidují cizinci. K 1. 1. 2005 je jich evidováno 33. 
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Vývoj po�tu obyvatel od roku 1978, kdy bylo k trvalému pobytu p�ihlášeno 14 388 obyvatel, 
se p�íliš nezm	nil. Tempo poklesu je mírné, �iní zhruba 1% pro m	sto Hlu�ín i s p�ím	stskými �ástmi. 
V obci Bobrovníky vzrostl po�et obyvatel od roku 1978 o 17%, zatímco v obci Darkovi�ky po�et 
obyvatel klesl o 21%.  

Vývoj po�tu obyvatel v letech (1987-2005)
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K 1. 1. 2005 je p�ihlášeno k trvalému pobytu v Hlu�ín	 6 931 muž
, což �iní 49% z celkového 
po�tu žijících obyvatel,   a  7 319 žen, což je o 2% více než muž
 - v této statistice nejsou zahrnuti 
cizinci. Celkový po�et muž
 i žen je klesající.  

 
Po�et obyvatel - muži, ženy (2000 – 2005) 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Pohlaví Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

Hlu�ín 5791 6076 5797 6090 5785 6093 5723 6051 5653 6011 5652 5989 
Bobrovníky 602 664 605 668 606 675 597 665 605 673 595 660 

Darkovi�ky 682 706 678 703 662 704 658 706 677 679 684 670 

Celkem 7075 7446 7080 7461 7053 7472 6978 7422 6935 7363 6931 7319 
        Zdroj dat: MÚ Hlu�ín, odbor správních agend 
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Vývoj po�tu obyvatel - muži, ženy (2000 - 2005)
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Srovnání podílu obyvatel mladších 14 let a starších 65 let 
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V�kové složení obyvatel k 13. 9. 2005 
Bobrovníky             

  do 6  7-18  19-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100 101+ Celkem 
Ženy 34 89 114 88 108 97 79 48 21 1 0 679 
Muži 34 80 113 86 82 88 73 48 5 0 0 609 
             
Darkovi�ky             

  do 6  7-18  19-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100 101+ Celkem 
Ženy 36 85 118 101 84 102 69 58 25 4 0 682 
Muži 44 95 111 108 94 101 54 40 6 1 0 654 
             

Hlu�ín             

  do 6  7-18  19-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100 101+ Celkem 
Ženy 288 704 941 893 805 879 772 446 208 23 0 5959 
Muži 307 826 935 965 793 799 662 297 69 4 0 5657 
Zdroj: MÚ Hlu�ín, odbor správních agend�

 
Výše uvedená tabulka ukazuje v	kové složení obyvatel rozd	lené podle �ásti obce. 

V Bobrovníkách a Darkovi�kách žije 18% obyvatel, p�i�emž v obou �ástech je obyvatelstvo 
zastoupeno ve v	tší mí�e ženami než muži.  

 
Nejvíce obyvatel je zastoupeno ve v	kové kategorii 19-30 let, na druhém míst	 je v	ková 

kategorie 31-40 let a t�etí nejvíce zastoupenou v	kovou kategorii tvo�í obyvatelé ve v	ku  51-60 let. 
Tím op	t potvrzujeme zjišt	ní, že lidé ve v	ku 50 let a starší se stanou dominantní složkou m	sta.  

 
Vzhledem k této statistice se do budoucna p�edpokládá r
st pr
m	rného v	ku a riziko stárnutí 

obyvatelstva.  
 

V�kové složení obyvatel m�sta Hlu�ína  
ke dni 9. 1. 2006 

V�ková kategorie Muži Ženy Celkem 
0 69 76 145 

 1 - 4 247 245 492 
 5 - 9 297 240 537 

 10 - 14 391 332 723 
 15 - 19 469 417 886 
 20 - 24 458 435 893 
25 - 29 475 531 1006 
30 - 34 621 601 1222 
35 - 39 572 502 1074 
40 - 44 538 514 1052 
45 - 49 423 489 912 
50 - 54 515 509 1024 
55 - 59 503 574 1077 
60 - 64 428 544 972 
65 - 69 391 421 812 
70 - 74 252 289 541 
75 - 79 161 266 427 
80 - 84 73 214 287 
85 - 89 26 90 116 
90 - 94 7 30 37 
95 - 99 0 5 5 
100 -  0 0 0 

Celkem 6916 7324 14240 
 Zdroj: M�Ú Hlu�ín, odbor správních agend 
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Pr	m�rný v�k 
Pr
m	rný v	k v roce 1991 byl 35,1,  v roce 2001 38,5, v roce 2002 39,6, v roce 2003 39,4 a 

v roce 2004 byl zjišt	ný pr
m	rný v	k 39,8. Tyto údaje platí pro Hlu�ín s p�ím	stskými �ástmi.   
 
K 13. 9. 2005 byl zaznamenán pr
m	rný v	k v Hlu�ín	 39,74, v  Bobrovníkách  39,68 a  v 

Darkovi�kách 38,95. Graf pro vývoj pr
m	rného v	ku je níže položen.  
 
Do budoucna m
žeme p�edpokládat mírný vzestup. 
�

Pr�m�rný v�k - vývoj v letech 1991-2005
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P�ehled rodinných stav	 k 13. 9. 2005 
  Ob�ané D�ti 
  ženy muži dívky chlapci Celkem 

neuvedeno 1 6 - - 7 
svobodný (-á) 1400 1862 983 1105 5350 
ženatý, vdaná 3424 3297 - - 6721 
rozvedený (-á) 574 493 - - 1067 
vdovec (vdova) 938 157 - - 1095 

Celkem 6337 5815 983 1105 14240 
Zdroj dat: MÚ Hlu�ín, odbor správních agend 

 
 
Ve m	st	 je zaevidováno k 13. 9. 

2005 47% ženatých a vdaných, 38% 
svobodných, 7% rozvedených a 8% 
ovdov	lých ob�an
. 

 
Velkou skupinu tvo�í svobodní 

ob�ané, což je dáno trendem moderní 
doby. Když pomineme chlapce a dívky, 
tak se tato skupina svobodných podílí 30% 
na celkovém po�tu obyvatel.  

�
�
�
�
�
�
�

P�ehled rodinných stav�
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�
P�ehled s�atk
 a rozvod
 ukazuje následující tabulka. V období od roku 2000 do roku 2005 

bylo uzav�eno 561 s�atk
. Ze statistik je zjišt	no, že 50% z nich bylo rozvedeno. 

 
Statistika - s
atky, rozvody  

(2000 - 2005) 
  Po�et s�atk
 Po�et rozvod
 

2000 102 39 
2001 85 56 
2002 100 48 
2003 94 45 
2004 95 51 
2005 85 42 

Celkem 561 281 
Zdroj: M�Ú Hlu�ín, odbor správních agend 
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Níže uvedená tabulka ukazuje vzd	lanostní úrove� obyvatelstva v Hlu�ín	. Údaje byly 
zjišt	ny z posledního s�ítání lidu v roce 2001.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Srovnání (m�sto Hlu�ín - okres Opava) 

- Skupinu (bez vzd	lání + základní v�etn	 neukon�eného + vyu�ení a st�. odborné bez maturity) 
tvo�í 70% obyvatel 

- Skupinu (úplné st�ední s maturitou + vyšší odborné a nástavbové + vysokoškolské) tvo�í 29% 
obyvatel 

- Nezjišt	no 1% 
Vysokoškolského vzd	lání dosáhlo 6% ob�an
 žijících v Hlu�ín	. 

 
V okrese Opava je situace následující: 

- Skupinu (bez vzd	lání + základní v�etn	 neukon�eného + vyu�ení a st�. odborné bez maturity) 
tvo�í 41% obyvatel 

- Skupinu (úplné st�ední s maturitou + vyšší odborné a nástavbové + vysokoškolské) tvo�í 58% 
obyvatel 

- Nezjišt	no 1% 
Vysokoškolského vzd	lání dosáhlo 11% ob�an
 žijících v Opav	. 

Obyvatelstvo 15leté a starší celkem 12028 
bez vzd	lání 173 

základní v�etn	 neukon�eného 3257 

vyu�ení a st�. odborné bez mat. 4930 

úplné st�ední s maturitou 2466 

vyšší odborné a nástavbové 301 

vysokoškolské 740 

Z toho: 

nezjišt	né vzd	lání 161 

Zdroj: �SÚ, 2001 - s�ítání lidu   
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Po�áte�ní stav z roku 2002 je 14 299 obyvatel. 
 

Pohyb obyvatel k 13. 9. 2005 (Hlu�ín) 

  P�ist�hovaní Odst�hovaní Narození Úmrtí Celkem Stav 
2003 170 -178 93 -95 -10 14289 

2004 237 -298 142 -151 -70 14219 

2005 195 -176 103 -101   21 14240 
         Zdroj: M�Ú Hlu�ín, odbor správních agend 

 
Od roku 2002 do 13. 9. 2005 klesl po�et obyvatel o 59 (0,4%). Tento pokles zap�í�inilo 

vysokého saldo migrace v roce 2004. Vývoj po�tu obyvatel vzhledem k po�tu narozeným a zem�elým 
je v t	chto letech tém	� rovnom	rný. Na konci roku 2005 bylo zaznamenáno 146 narozených d	tí a 
150 úmrtí, tedy dochází k mírnému nár
stu porodnosti, ale zárove� roste i úmrtnost. 

 
Nízká porodnost byla charakteristická pro devadesátá léta v celé �eské republice. Obdobn	  

tomu bylo i ve m	st	 Hlu�ín	. V sou�asné dob	 se porodnost mírn	 zvýšila, a to s nástupem silných 
ro�ník
 z popula�ní vlny sedmdesátých a osmdesátých let.   
�
�
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Narození, úmrtí - vývoj v letech 2003 - 2005
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Do budoucna lze p�edpokládat, že tento vývoj bude mít opa�né tendence. Porodnost bude 
postupn	 klesat, p�i�emž úmrtnost stále poroste. Faktem je poznatek o r
stu pr
m	rného v	ku, což 
jednozna�n	 zvýší úmrtnost,  a vzhledem k  nastupujícímu fenoménu mladých lidí, jejichž cíle jsou 
sm	�ovány na budování kariéry, cestování a tím  oddalování zakládání rodin, dojde op	t  k poklesu  
porodnosti. 
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Z celkového po�tu obyvatelstva v Hlu�ín	 i p�ím	stských �ástech bylo ze s�ítání lidu v roce 
2001 zjišt	no, že 4% obyvatel tvo�í cizinci. Nejvyšší podíl cizinc
 je národnosti slovenské a n	mecké. 
Romské etnikum je zastoupeno necelým 1%.  

 
Z posledního pr
zkumu kurátora pro dosp	lé ob�any v roce 2005 vyplývá, že v Hlu�ín	 žije 

asi 28 romských rodin v po�tu 140 ob�an
. 
�

�
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Následující tabulky p�edstavují p�ehled po�tu obyvatel v národnostních menšinách. První 
ukazuje statistiku za rok 2001 a druhá ukazuje p�ehled ze dne 9. 1. 2006. 
�

Statistika z roku 2001 
Obyvatelstvo celkem 14346 

�eská 13254 

moravská 282 

slezská 259 

slovenská 268 

romská 24 

polská 35 

n	mecká 207 

ukrajinská 13 

Z toho národnost 

vietnamská 4 
     Zdroj: �SÚ, 2001 – s�ítání lidu 

�
Statistika ze dne 9. 1. 2006 

Obyvatelstvo celkem 14240 

�eská 12424 

neuvedeno  1510 

slovenská 260 

ma�arská 15 

polská 16 

n	mecká 12 

Z toho národnost 

ukrajinská 3 
           Zdroj: M�Ú Hlu�ín, odbor správních agend 
 
�
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M	sto Hlu�ín pat�í do kraje s vysokou mírou nezam	stnanosti. Bylo provedeno srovnání 3 
kraj
, které se p�ibližují po�tem obyvatel. Podle sledovaných statistických údaj
 bylo zjišt	no, že za 
rok 2004 má Moravskoslezský kraj spolu s Ústeckým krajem nejvyšší míru nezam	stnanosti (15%) 
oproti ostatním kraj
m. Moravskoslezský kraj má také nejv	tší po�et uchaze�
 na 1 volné pracovní 
místo (39,4). Tento stav je promítnut i do jednotlivých m	st. 

Mezikrajové srovnání vybraných ukazatel
 v roce 2004 
  

  

Moravsko- 
slezský 

Jiho- 
moravský 

St�edo- 
�eský 

Po�et obyvatel 1 257 554 1 123 201 1 144 071 

Uchaze�i o zam�stnání 105 486 66 207 44 012 

Volná prac. místa 2 674 3 448 6 475 

Míra nezam�stnanosti 15,66 10,69 6,85 

Po�et uchaze�	 na 1 volné prac. místo 39,4 19,2 6,8 
Zdroj dat: http://portal.mpsv.cz/sz/local/op_info/ 

 
�
�
�
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Podle informací zjišt	ných na www.portal.mpsv.cz je z�ejmé, že Hlu�ín pat�í mezi m	sta, 

která mají vysokou míru nezam	stnanosti. Okres Opava má nezam	stnanost  za rok 2004 11,2% a 3 
538 uchaze�
 o zam	stnání. Míra nezam	stnanosti v Hlu�ín	 je pro rok 2004 15,96% a uchaze�
 o 
volná pracovní místa je zde 1 119. 
 

Vývoj nezam�stnanosti v Hlu�ín� a Opav� pro rok 2001-2004 
Uchaze�i celkem EAO celkem Míra nezam�stnanosti 

Rok 
Hlu�ín Opava Hlu�ín Opava Hlu�ín Opava 

2001 1083 3174 6741 30586 16,07% 10,38% 
2002 1104 3447 6741 30586 16,38% 11,27% 
2003 1154 3592 7013 31533 16,46% 11,39% 

2004 1119 3538 7013 31533 15,96% 11,22% 
    Zdroj: www.portal.mpsv.cz 

 
 

Vývoj míry nezam	stnanosti v Hlu�ín	 a 
okrese Opava za rok 2001 - 2005 ukazuje vedle 
položený graf. 

 
Hlu�ín se v roce 2002/2003 p�ibližoval 

k 17% mí�e nezam	stnanosti. Od tohoto roku je 
míra nezam	stnanosti pro Hlu�ín i okres Opavu 
klesající. 

 
K 1. 1. 2005 míra nezam	stnanosti v 

 Hlu�ín	 dosáhla 13,5% a v Opav	 10,5%. 
 

Volná pracovní místa evidovaná Ú�adem práce v Opav� 
Ke konci roku 2005 evidoval ú�ad práce celkem 488 volných pracovních míst (dále jen VPM) 

a dalších 51 pracovních míst vyhrazených pro APZ. Proti stavu ke konci roku 2004 je po�et VPM o 
128 vyšší. K nár
stu po�tu VPM p�isp	la také kanadská firma KSR Industrial s.r.o., která v pr
b	hu 
�ervna 2005 zahájila zkušební provoz a od srpna 2005 za�ala zvyšovat stavy zam	stnanc
 až na cca 
200 koncem roku 2005. Jedná se zejména o pracovní p�íležitosti pro d	lnické a technické profese 
v oblasti strojírenství (nástrojá�, se�izova� stroj
, sva�ovací technik, údržbá� elektro aj.). Hlášená VPM 
b	hem roku byla rovnom	rn	 rozptýlena mezi tradi�n	 nej�ast	ji hlášené profese. Jednalo se hlavn	 o 
profese z oblasti gastronomie (kucha�, �íšník, servírka) a strojírenství (svá�e�, záme�ník, nástroja�, 
technik, technolog, konstruktér aj.). Pom	rn	 �asto se také objevovaly pracovní p�íležitosti pro 
prodava�e, �idi�e, administrativní pracovníky, zedníky a pomocné d	lníky v r
zných odv	tvích a 
oborech.  
 

Okamžitá poptávka evidovaná jednotlivými pobo�kami 
31.12.2005 30.6.2005 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 Obvod 

abs. podíl abs. podíl abs. podíl abs. podíl abs. podíl abs. podíl 
Opava 414 85% 387 78% 283 79% 216 76% 258 81% 266 90% 
Hlu�ín 57 12% 86 17% 62 17%  63 22% 46 14% 31 10% 
Vítkov 17 3% 27 5% 15 4% 5 2% 16 5% - - 
okres 488 100% 500 100% 360 100% 284 100% 320 100% 297 100% 
Zdroj: ÚP v Opav�,  pobo�ka Hlu�ín  

Míra nezam�stnanosti v letech 2001-2005
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Ke konci roku 2005 p�ipadalo na 1 volné pracovní místo 22 uchaze�
. V celorepublikovém 
srovnání pat�í okres Opava z tohoto pohledu po�ád k nejh��e postiženým okres�m a v pomyslném 
žeb�í�ku je Opava na 13. míst	 ze 77 okres
 (pr
m	r za �R je 10 uchaze�
 na 1 VPM). 
 

Za celý rok 2005 bylo na ú�ad práce nahlášeno 2 524 volných pracovních míst. To je tém	� 
o 800 míst mén	, nežli v roce p�edchozím.  
 

V nabídce volných pracovních míst podle t�íd klasifikace zam	stnání (KZAM) stále p�etrvává 
nedostatek volných pracovních míst pro kvalifikované d	lníky v zem	d	lství a lesnictví (t�ída 7), míst 
pro nižší administrativní pracovníky (t�ída 4) a míst pro uchaze�e s vysokoškolským vzd	láním (t�ída 
1 - Zákonodárci, vedoucí a �ídící pracovníci a t�ída 2 – V	de�tí a odborní duševní pracovníci). Naopak 
relativn	 dob�e jsou na tom profese spadající do t�ídy 8 – Obsluha stroj
 a za�ízení (�idi�i motorových 
vozidel, soustružníci, fréza�i aj.) a profese zahrnuté do t�ídy 3 - Techni�tí, zdravotni�tí, pedagogi�tí 
pracovníci a pracovníci v p�íbuzných oborech. Trvale nejvyšší poptávka je po profesích spadajících 
do t�ídy 7 – �emeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opravá�i pro strojírenské obory 
(záme�níci, svá�e�i, nástrojá�i aj.). Z celkové nabídky hlášených pracovních míst tvo�í tyto profese 
více než 1/3. 
 
Nov� hlášení uchaze�i 
Na jednotlivé pobo�ky ú�adu práce p�ipadá: 

nov� hlášení v roce 2005 Ro�ní objem uchaze�	 
pobo�ka 

absolutn� podíl v % 
stav k 31.12.2004 

absolutn� podíl v % 
Opava 8 575 70,8 7 107 15 682 67,7 
Hlu�ín 2 392 19,7 2 663 5 055 21,8 
Vítkov 1 147 9,5 1 294 2 441 10,5 
okres 12 114 100,0 11 064 23 178 100,0 
Zdroj: ÚP v Opav�, pobo�ka Hlu�ín 

Od za�átku ledna do konce prosince 2005 se nov	 p�ihlásilo na ÚP celkem 12 114 osob, což je 
o 324 osob mén	 proti roku p�edchozímu a po roce 2003 druhý nejnižší po�et nov	 hlášených 
uchaze�
 za posledních p	t let. Více než 900 nov	 evidovaných osob vstoupilo do evidence z titulu 
ukon�ení samostatné výd	le�né �innosti (7,5 %). Podle profesí sytili registr nejvíce prodava�i 
v obchodech (583 uchaze�
), zedníci, kameníci, omítká�i (426), nástroja�i, kovomodelá�i, kovod	lníci 
a záme�níci (235), �íšníci, servírky (221) a �idi�i nákladních automobil
 a taha�
 (204). 

�
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Ro�ní objem uchaze�	 podle pobo�ek 

2005 2004 2003 2002 2001 2000 pobo�ka ro�ní objem uchaze�	 – absolutn� 
Opava 15 682 15 901 15 167 14 726 14 137 14 978 
Hlu�ín 5 055 5 416 5 338 5 175 5 144 5 303 
Vítkov 2 441 2 516 2 455 2 461 2 473 2 746 
okres 23 178 23 833 22 960 22 362 21 754 23 027 
 podílové zastoupení v % 
Opava 67,7 66,7 66,1 65,9 65,0 65,1 
Hlu�ín 21,8 22,7 23,2 23,1 23,6 23,0 
Vítkov 10,5 10,6 10,7 11,0 11,4 11,9 
okres 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Zdroj: ÚP v Opav�, pobo�ka Hlu�ín 

 
V roce 2005 pracoval ú�ad práce s více než 23 tisíci uchaze�i. I když byl proti minulému roku 

objem uchaze�
 nižší o 655, jde o druhý nejvyšší objem uchaze�
 ve vývoji od roku 2000. P�esto, že 
relace mezi pobo�kami se výrazn	 nem	ní, je patrné mírné zvyšování podílu objemu uchaze�
 
spádové oblasti Opava, zatímco ro�ní objemy uchaze�	 spadající pod pobo�ky Hlu�ín a Vítkov se 
mírn� snižují. 
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Mezi problémové skupiny uchaze�� jsou za�azovány ty kategorie, jejichž podíl na dlouhodobé 
nezam�stnanosti je stabiln� vysoký, p�ípadn� se jedná o skupiny vyzna�ující se vysokou 
nezam�stnaností. Z hlediska zam�stnanosti  jsou ohroženými skupinami na trhu práce ob�ané 
s r�znými handicapy. Jedná se o tyto skupiny uchaze�� : 

� starší osoby - uchaze�i ve v�ku nad 50 let 
� uchaze�i – osoby se zdravotním postižením 
� uchaze�i s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace 
� uchaze�i – ženy  
� uchaze�i do dvou let po ukon�ení p�ípravy na povolání  
� mladí lidé - uchaze�i ve v�ku do 25 let 

 

V p�ípad	 kumulace handicap
 jsou tyto skupiny p�i sou�asné poptávce po pracovní síle prakticky 
nezam�stnatelné. Navíc sou�asná relace pracovních p�íjm
 a sociálních p�íjm
 (sociálních dávek), 
v p�ípad	 kategorie lidí s nízkou kvalifikací, a tudíž s potenciáln	 nižším pracovním p�íjmem, 
nemotivuje tyto osoby k práci. Tento fakt se ješt	 stup�uje v p�ípad	, že by uchaze� za prací dojížd	l - 
výdaje na dopravu, ztráta �asu.  
Zdroj: ÚP v Opav�, pobo�ka Hlu�ín 
 

� Starší osoby - uchaze�i nad 50 let 
 

Kategorie uchaze�
 ve v	ku nad 50 let jsou dlouhodob	 problémovou skupinou. P�íslušníci 
této v	kové skupiny se �asto zam	stnavatel
m jeví jako neperspektivní vzhledem k menší adaptabilit	, 
flexibilit	, nižší úrovni po�íta�ových dovedností, znalostí cizích jazyk
 apod., ve srovnání s v	kov	 
mladšími uchaze�i o zam	stnání. Uchaze�i, i p�es zna�né zkušenosti získané léty praxe nez�ídka u 
jediného zam	stnavatele, navíc mnohdy ztrácejí motivaci k hledání nového pracovního uplatn	ní. 

 
V rámci �R bylo k 31.12.2005 evidováno 128,4 tis. uchaze�
 ve v	ku nad 50 let, tj. více než 

25 % ze všech uchaze�
. Moravskoslezský kraj tento celostátní pr
m	r ješt	 o 0,1 % p�evyšoval. 
V opavském okrese bylo ve v	ku nad 50 let 2 688 uchaze�	 a podíl 24,6 % je nižší jak proti pr
m	ru 
za �R, tak proti pr
m	ru za MSK.  
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Vývoj podílu této kategorie v pom	ru k celkovému po�tu uchaze�
 má v posledních osmi 
letech rostoucí tendenci. I p�es zvýšení podílu z 21,6 % na 24,6% za poslední rok je podílové 
zastoupení osob nad 50 let v okrese Opava po okrese Karviná druhé nejnižší v kraji.  

 
Kategorie uchaze�
 ve v	ku nad 50 let nepat�í bezd
vodn	 mezi kategorie ohrožené 

dlouhodobou nezam	stnaností. Délku evidence nad 12 m	síc
 m	la více než polovina uchaze�
 
sledovaného v	ku (56 %), z nich pak celá 1/3 byla evidována déle jak 5 let. Jinými slovy, z celkového 
po�tu uchaze�
 ve v	ku nad 50 let je zhruba každý pátý uchaze� evidován déle než 5 let.  

 
Jedním z d
vod
 horšího uplatn	ní uchaze�
 nad 50 let v	ku na trhu práce jsou také obavy 

zam	stnavatel
 z �ast	jších absencí z d�vodu nemoci. Tyto obavy pramení z pom	rn	 vysokého podílu 
uchaze�
 se zdravotním omezením. Ze 2 688 uchaze�
 nad 50 let m	lo zdravotní omezení 1 421 
uchaze�
, tj. 52,9 %. Osobou se zdravotním postižením  bylo 828 uchaze�
, tj. 30,8 %. Kombinace 
v	ku a zdravotního postižení �iní takové uchaze�e tém	� nezam	stnatelnými.  

 
Podle stupn� vzd�lání bylo z celkového po�tu evidovaných osob nad 50 let v	ku 47 % 

osob s ukon�eným st�edním odborným vzd	láním (vyu�en), druhou nejpo�etn	jší skupinou 
byly osoby bez vzd	lání a se základním vzd	láním 35 % uchaze�
 z uchaze�
 dané v	kové 
skupiny. Uchaze�i se základním vzd	láním byli vždy problémovou skupinou pro nedostatek 
možností pracovního za�azení. Daleko závažn	jší je však problém velkého po�tu 
kvalifikovaných uchaze�
 v evidenci. 
Zdroj: ÚP v Opav�, pobo�ka Hlu�ín 
 

� Uchaze�i – osoby se zdravotním postižením 
 

Po�et uchaze�
 o zam	stnání se zdravotním postižením (dále jen ZP) z
stal zhruba stejný jako 
p�ed rokem, výrazn	 se nezm	nilo ani jejich podílové zastoupení na celkovém po�tu uchaze�
, ani 
struktura podle pohlaví se znatelnou p�evahou po�tu muž
 se ZP. Ke konci roku 2005 registroval ú�ad 
práce 1 469 osob se zdravotním postižením, což je 13,4 % z celkového po�tu nezam	stnaných. Stále 
však platí, že po�et nezam	stnaných se zdravotním postižením po�ád mírn� roste. 
 

Ke zlepšení nep�íznivé situace v oblasti zam	stnávání osob se zdravotním postižením by m	la 
p�isp	t zákonem daná povinnost zam	stnávat zdravotn	 postižené ob�any. S ú�inností od 1.1.2002 
mají tuto povinnost zam	stnavatelé zam	stnávající 25 a více zam	stnanc
, povinný podíl �iní 4 % 
v pom	ru k celkovému stavu zam	stnanc
. 
Zdroj: ÚP v Opav�, pobo�ka Hlu�ín 
 

� Uchaze�i s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace 
 

Ke konci roku 2005 bylo evidováno 2 895 uchaze�
 se základním vzd	láním pop�. bez vzd	lání. 
Proti prosincovému stavu je po�et t	chto uchaze�
 nižší o 44.  I p�es mírný pokles je v evidenci stále 
více než 26 % uchaze�
 s nejnižším vzd	láním.  
 

Prosincové hodnoty po�tu uchaze�
 bez kvalifikace na jedno volné pracovní místo vyhrazené 
t	mto uchaze�
m kolísají v posledních p	ti letech od 40 do 88 uchaze�
. Díky mírnému poklesu osob 
se základním vzd	láním koncem roku 2005 a ke stejnému datu  nejvyššímu po�tu hlášených volných 
pracovních míst za posledních p	t, na které zam	stnavatel nepožaduje odbornou kvalifikaci, byla 
situace z tohoto pohledu ke konci roku 2005 nejp�ízniv	jší. Podle profesí se jedná nej�ast	ji o místa 
�idi�
 a pomocných d	lník
 do výroby.  
Zdroj: ÚP v Opav�, pobo�ka Hlu�ín 

 
� Uchaze�i - ženy 

 
Po�et žen – uchaze�ek v roce 2005  p�ekra�oval v okrese ve všech m	sících hranici 5 tisíc. Ke 

konci roku 2005 bylo v evidenci ÚP 5 487 žen, z toho necelá ¼ žen pobírala podporu 
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v nezam	stnanosti (1 328 žen s nárokem na PvN). Mén	 žen nežli muž
 registroval ú�ad práce pouze 
v prvních �ty�ech m	sících hodnoceného roku. Po�etní p�evaha žen zaznamenaná v kv	tnu a pak 
všechny následující m	síce až do konce roku, souvisí se sezónní zam	stnaností v odv	tvích, která jsou 
svým charakterem vhodná spíše pro muže (stavebnictví, lesnictví). Po�etn	 i podílov	 bylo nejvíce žen 
evidováno koncem srpna (5 556 žen, 53,3 %). Proti celorepublikovému pr
m	ru je podílové 
zastoupení žen v opavském okrese stále o n	co nižší. 
Zdroj: ÚP v Opav�, pobo�ka Hlu�ín 

 

Vývoj míry nezam�stnanosti podle pohlaví
rok 2005
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� Mladí lidé - uchaze�i ve v�ku do 25 let 
 

Kategorie osob do 25 let pat�í rovn	ž k ohroženým skupinám uchaze�
. Ú�ad práce k 31.12.2005 
evidoval 2 306 uchaze�	 do 25 let v�ku, tj. 21,1 %. P�estože se podíl této skupiny uchaze�
 
meziro�n	 snížil o 3 procentní body, je to nejvyšší podíl ze všech 6 okres
 Moravskoslezského kraje 
(18,2 % pr
m	r za MSK). Také ve srovnání s celorepublikovým údajem je okres Opava výrazn	 nad 
jeho hranicí (18,9 % pr
m	r za �R). 

�
V�ková struktura uchaze�	 do 25 let podle pobo�ek a pohlaví k 31.12.2005 

v tom: pobo�ka 
Celkem 

Opava Hlu�ín Vítkov V�ková kategorie 
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

do 19 let 311 314 185 206 68 61 58 47 

- z toho mladiství 43 38 21 21 3 5 19 12 
20 – 24 let 934 747 644 525 185 162 105 60 

Celkem 1 245 1 061 829 731 253 223 163 107 
, 7��	V�R ����� ���&K���G��
��'�����
�

Podle délky evidence bylo v kategorii do 25 let 78,5 % uchaze�
 evidováno mén� než 1 rok. 
Z analýzy je patrné, že tato skupina uchaze�
 je vy�azována rychleji v porovnání s osobami staršími. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi po�etnou skupinu uchaze�
 nelze ale zcela vylou�it, že také 
z nich se mohou do budoucna profilovat uchaze�i s evidencí nad 1 rok, která je z�etelná již u uchaze�
 
následující v	kové skupiny 25 - 29letých. 
�
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Uchaze�i do 25 let jsou znevýhodn	ni na trhu práce zejména nedostatkem praxe, proti starším 
uchaze�
m, ale mnohem mén	 zdravotním stavem. Bez zdravotního omezení bylo evidováno 2 150 
uchaze�
, tj. 93,3 %. Osob se zdravotním postižením bylo klasifikováno pouze 1,4 % z celkového 
po�tu uchaze�
 v této kategorii. 
Zdroj: ÚP v Opav�, pobo�ka Hlu�ín 
 

� Délka evidované nezam�stnanosti 
 

P�i meziro�ním poklesu celkové nezam	stnanosti o 118 uchaze�
 se podle délky evidované 
nezam	stnanosti zvýšil po�et i podíl uchaze�
 evidovaných déle jak 1 rok. Tento nep�íznivý vývoj je 
zp
soben výhradn	 uchaze�i v evidenci déle jak 2 roky, kterých ú�ad práce ke konci roku 2005 
registroval 3 009, to je o 87 uchaze�
 více proti prosincovému stavu roku 2004. V podílovém 
zastoupení to znamená nár
st o 1,1 procentní bod na 27,5 % z celkového stavu uchaze�
.   
Zdroj: ÚP v Opav�, pobo�ka Hlu�ín 
 
Nezam�stnanost podle obcí v okrese Opava 
�
(O = pobo�ka Opava, H = pobo�ka Hlu�ín) 

Obec Míra nezam�stnanosti v % 
a p�íslušnost 

k pobo�ce 
EAO 

Uchaze�i              
31.12.05 31.12.2005 30.9.2005 30.6.2005 31.3.2005 31.12.2004 31.12.2003 

Hlu�ín H 7 013 996 13,38 13,4 13,38 15,86 15,46 16,5 
    Zdroj: ÚP v Opav�, pobo�ka Hlu�ín 
�

Vývoj míry nezam�stnanosti dle pobo�ek (vzhledem k EAO – ekonomicky aktivní obyvatelstvo) 
31.12.2005 30.6.2005 31.12.2004 30.6.2004 

obvod 
Uchaze�i Mnz v % Uchaze�i Mnz v % Uchaze�i Mnz v % Uchaze�i Mnz v % 

Opava 5 887 10,23 5 504 9,56 7 107 11,09 6 744 10,52 

Krava�e 1 335 12,56 1 163 10,97 x x x x 

Hlu�ín 2 436 11,80 2 382 11,67 2 663 13,78 2 648 13,70 
Vítkov 1 257 16,66 1 124 15,01 1 294 17,80 1 177 16,19 

ostatní 31 x 17 x . x . x 

okres 10 946 11,49 10 190 10,63 11 064 11,30 10 569 11,45 
    Zdroj: ÚP v Opav�, pobo�ka Hlu�ín  � 7�DL#M#?LLI��! ������	�7���������G����8�����������7��������� ���7�
8� 
�

Následující tabulka ukazuje p�ehled m	st a obcí v okrese Opava, které dosahují k 1. 1. 2005 
nezam	stnanosti vyšší než m	sto Hlu�ín.  
 

Hlu�ín 13,50% 
Jakartovice 17,10% 
Kružberk 19,80% 
Moravice 21,70% 
Nové Lublice 16,20% 
Radkov 15,20% 
Staré T�chanovice 25,40% 
Sudice 14,80% 
Svato
ovice 19,90% 
T�ebom 24,10% 
Velké Heraltice 14,20% 
Vítkov 14,70% 
Závada 14,70% 

    www.portal.mpsv.cz�
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Jednou z cílových skupin pro komunitní plánování jsou sta�í ob�ané. Podíl po�tu 
obyvatel sarších 65 let �inil v roce 2001 12%, v roce 2004 15% a na po�átku roku 2006 to 
bylo 16%. 
 

Stárnutí obyvatelstva je jedním z celorepublikových nep�íznivých trend
 v oblasti 
demografického vývoje. Druhým nep�íznivým jevem je úbytek obyvatelstva zp
sobený nejen 
zvýšenou migrací, ale p�edevším tím, že po�et zem�elých p�evyšuje po�et živ	 narozených. 
 

V rámci budoucího vývoje se senio�i stanou dominantní složkou obyvatel m	sta 
Hlu�ína. Je tedy nutno jim v	novat pozornost. 
 
Nabízené služby senior	m jsou následující: 

� Domov d
chodc
  
� Charita – ošet�ovatelská a pe�ovatelská služba 
� Charita – Domov sv. Mikuláše v Ludge�ovicích 
� Charita – humanitární pomoc 
� byty s pe�ovatelskou službou 
� kluby d
chodc
. 

 
� Domov d�chodc� byl p�i  otev�ení v roce 2004 ur�en pro 60 klient
,  

od 01. 01. 2005 se jeho kapacita zvýšila na 90 míst. V sou�asné dob	 je max. 
využita a celkový po�et žadatel
 je tém	� 2x vyšší než jsou nabízená volná 
místa. �ekací doba na umíst	ní je dlouhá. P�ednostn	 jsou uspokojováni  
klienti, kte�í se ocitli v takové situaci, která se nedá jiným zp
sobem �ešit – 
nap�.  nejsou schopni žít sami a  nemají nikoho, kdo by o n	 pe�oval, apod. 

 
� Charita poskytuje terénní služby – pe�ovatelskou a ošet�ovatelskou službu. 

Tyto služby nemohou být poskytovány pro zájemce, kte�í vyžadují celodenní 
dohled, osobám spole�ensky nep�izp
sobivým, t	žce závislým na alkoholu �i 
omamných látkách. Tato služba není z hlediska kapacity omezena. Dle 
následujícího grafu je z�ejmé, že zájem o tyto služby neustále roste. 

 
 

Po�et klient� v letech 2000 - 2005
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� Charita poskytuje také p�echodné a trvalé pobyty pro seniory – v Domov� sv. 
Mikuláše v Ludge�ovicích. Kapacita je max. využita. Po�et žadatel
 neuspokojených 
je cca 3x vyšší. Existují podmínky, které musí ob�an splnit, aby mu byla služba 
poskytnutá:  

- trvalé pobyty – o p�ijetí rozhoduje výb	rová komise, která se �ídí seznamem uchaze�
 
- p�echodné pobyty – kritériem je naléhavost sociální situace a po�adník žadatel
.  

Pro oba typy pobyt
 platí, že nemohou být p�ijímány osoby, které vyžadují 
stálý léka�ský dohled, t	žcí alkoholici, lidé s infek�ní chorobou, s psychickou (t	žkou) 
poruchou ani ti, kte�í by ohrožovali sebe nebo své okolí a lidé vyžadující uzav�ená 
za�ízení.  

 
� Zejména sociáln	 pot�ebným ob�an
m slouží charitní šatník, který  nabízí ošacení, 

bytové dopl�ky, pe�iny, p�ikrývky, ko�árky, hra�ky, nádobí a další. 
 

� V Hlu�ín	 jsou k dispozici byty s pe�ovatelskou službou. Jedná se o 21 
malometrážních byt
 (1+1), které jsou rozloženy v �ásti 1. a 2. nadzemního podlaží 
domu obývaného i b	žnými nájemníky. Jsou ur�eny pro jednotlivé ob�any, kte�í jsou 
ješt	 �áste�n	 sob	sta�ní. Podmínkou je však pravidelné využívání pe�ovatelských 
služeb, které zde poskytuje Charita Hlu�ín.  

 
Žádosti jsou evidovány na odboru sociálních v	cí a zdravotnictví. K 1. lednu 

2005 bylo v evidenci 7 žádostí, v pr
b	hu roku podalo žádost 7 ob�an
 a celkem bylo 
p�id	leno 5 byt
. Ke konci roku 2005 z
stalo v evidenci 9 žadatel
. O p�id	lení bytu 
s pe�ovatelskou službou rozhoduje Rada m	sta Hlu�ína na návrh odboru sociálních 
v	cí a zdravotnictví. V posledních dvou letech se výrazn	 snížil po�et zájemc
 o 
uvedené byty.  

 
Dá se p�edpokládat, že hlavním d
vodem bylo otev�ení Domova d
chodc
 

v Hlu�ín	, kam byli mnozí žadatelé umíst	ni. V sou�asnosti je takový trend, že 
senio�i, kte�í jsou schopni se o sebe postarat, pokud možno co nejdéle z
stávají ve 
svých domácnostech. P�ípadn	 jim pomáhají p�íbuzní nebo využívají služeb Charity 
Hlu�ín.  Pokud se jejich situace zhorší, volí rad	ji umíst	ní v domov	 d
chodc
, kde 
je jim poskytována komplexní pé�e. V byt	 s pe�ovatelskou službou m
že být pouze 
ob�an, který je schopen žít sám  pouze s využíváním n	kterých služeb.  

 
Absence bezbariérového p�ístupu v dom	 s pe�ovatelskou službou m
že být 

také jedním z negativ, která mají za následek nezájem o bydlení v n	m.    
 

� Na území m	sta jsou senio�i organizovaní do klub� d�chodc�. �lenové klub
 se 
scházejí s cílem vyplnit sv
j volný �as a zp�íjemnit si stá�í.  Senio�i se tak zapojují do 
r
zných spole�enských, kulturních a zájmových aktivit, uskute��ují akce nejen pro 
své �leny, ale i pro ostatní ob�any. �innost klub
 je dotována M	stem Hlu�ín,  
dostávají zejména p�ísp	vky na pohošt	ní,  zájezdy, apod.  

 
Jedná se o tyto kluby: 

� Klub senior
 Hlu�ín 
� Klub d
chodc
 Bobrovníky 
� Klub d
chodc
  Darkovi�ky 
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Po�et �len	 v klubech d	chodc	 
Klub d	chodc	 r. 2005 r. 2006 
Hlu�ín 45 43 
Bobrovníky 28 31 
Darkovi�ky 55 52 

Zdroj: M�Ú Hlu�ín, odbor sociálních v�cí a zdravotnictví 
 

 
Z d r a v o t n �    p o s t i ž e n í    o b � a n é  

 
Významnou cílovou skupinu tvo�í osoby s r
znými formami handicapu, kte�í jsou 

�asto odkázány na cizí pomoc. Data uvedená v tabulkách vycházejí z evidence žádostí 
zdravotn	 postižených  ob�an
 a osob pe�ujících o tyto ob�any o mimo�ádné výhody a r
zné 
druhy p�ísp	vk
 na odboru sociálních v	cí a zdravotnictví.   
 

Evidence o držitelích pr	kazek mimo�ádných výhod za správní oblast Hlu�ín  
Stupe
 mimo�ádných výhod K 31. 12. 

2004 
K 31. 12. 

2005 
I. stupe�   - TP (t	žké postižení) 194 209 
II. stupe�  -  ZTP (zvláš� t	žké postižení) 503 574 
III. stupe� -  ZTP/P (zvláš� t	žké postižení/pr
vodce)  304 334 
Celkem 1001 1117 
Zdroj: M�Ú Hlu�ín, odbor sociálních v�cí a zdravotnictví 

 
 

P�íjemci p�ísp�vk	 pro zdravotn� postižené ob�any a pe�ující ob�any  
Typ p�ísp�vku r. 2004 r. 2005 

Jednorázové  p�ísp	vky  podmín	né zdravotním stavem – 
držitelé mimo�ádných výhod nebo s t	žkou vadou nosného 
nebo pohyb. ústrojí 

692 830 

Opakovaný p�ísp	vek podmín	ný zdravotním stavem – 
ob�ané používající ortopedické, kompenza�ní nebo jiné 
pom
cky 

1 383 1544 

P�ísp	vek p�i pé�i o blízkou nebo jinou osobu – pé�e o 
�áste�n	, p�evážn	 nebo úpln	 bezmocné osoby  

206 247 

P�ísp	vek p�i pé�i o blízkou nebo jinou osobu – pé�e o dít	 
dlouhodob	 t	žce zdravotn	 postižené vyžadující mimo�ádnou 
pé�i 

35 48 

Zdroj: M�Ú Hlu�ín, odbor sociálních v�cí a zdravotnictví 

 
     Z uvedených údaj
 vyplývá, že se stále zvyšuje po�et ob�an
 se zdravotním postižením, a 
to nejen dosp	lých, ale i d	tí. Lze p�edpokládat, že se tato skute�nost odrazí také ve stále se 
zvyšující poptávce po sociálních službách.    
 
Této skupin� ob�an	 jsou v Hlu�ín� nabízeny následující typy služeb: 
� Ústav sociální pé�e pro mládež – nabízí úlevovou pé�i pro pe�ovatele a komplex služeb 

pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve v	ku od 3 – 26 let. Kapacita 
za�ízení je max. využita.  

� Domov d�chodc� –  poskytuje sociální pé�i pro staré a zdravotn	 postižené ob�any – 
pobytové za�ízení. Nedostatek míst. 
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� Charita Hlu�ín – charitní a ošet�ovatelská služba – poskytuje služby p�ímo 
v domácnosti klient
, kapacita je neomezená. 

� Charita Hlu�ín - chrán�ná dílna v Ludge�ovicích. Služba je poskytována osobám 
s t	lesným, mentálním, duševním a kombinovaný postižením. Po�et žadatel
 p�evyšuje 
kapacitu za�ízení. 

� D�tská rehabilitace – d	tská lé�ebná rehabilitace s denním a ambulantním pobytem. 
Kapacita za�ízení je tém	� vy�erpaná. 

� D�tský ran� – hipoterapie, parasport a sportovní aktivita pro handicapované ob�any, ale 
i pro zdravé d	ti a jejich rodi�e. Kapacita je vyšší než je po�et klient
.  

� Školské instituce v Hlu�ín� umož�ující integraci zdravotn	 postižených d	tí a mají 
vybavení k tomuto ú�elu: ZŠ a MŠ Bobrovníky, ZŠ a MŠ Darkovi�ky,   
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše (�áste�n	), ZŠ Hornická, ZŠ Rovniny, ZŠ Gen. Svobody, 
Gymnázium, Odborné u�ilišt	.  

� Svaz t�lesn� postižených v Hlu�ín� – �leny jsou zdravotn	 postižení ob�ané, cílem je 
provád	ní poradenství, zajiš�ování rekondi�ních pobyt
.  

 
 
R o d i n a,   d � t i    a   m l á d e ž  

 
     D
ležitou skupinou ob�an
 jsou rodiny s d	tmi. Na odboru sociálních v	cí a zdravotnictví, 
úseku dávek pro rodinu a d�ti jsou evidovány sociáln	 pot�ebné rodiny, které jsou odkázány 
na sociální pé�i, zejména na poskytování dávek sociální pé�e. V mnohých rodinách, zejména 
v sociáln	 nejslabších, je provád	na intenzivní sociální práce – nap�. pravidelná sociální 
šet�ení, dohled na pé�i o d	ti, pomoc p�i placení nutných výdaj
, nap�. souvisejících s 
bydlením.  Rodiny dlouhodob	 závislé na sociálních dávkách se �asto zadlužují a v mnoha 
p�ípadech se dostávají do situace, kdy  p�icházejí o byt a musí hledat náhradní �ešení.  
 
     V následující tabulce je uveden p�ehled o po�tu a struktu�e sociáln	 pot�ebných rodin 
z celého správního obvodu Hlu�ín, které pobírají opakované sociální dávky.  
 
 

P�íjemci dávek – rodiny s nezaopat�enými d�tmi 
Typ rodiny K 31.12.2004 K 31.12.2005 

Úplné rodiny 123 76 
     - bez ekonomicky aktivního rodi�e         110 54 
     - se 3 a více d	tmi  25 21 
Neúplné rodiny 203 183 
     - bez ekonomicky aktivního rodi�e 187 172 
     - se 3 a více d	tmi                                         12 13 
Celkem                                         326 259 
Zdroj: M�Ú Hlu�ín, odbor sociálních v�cí a zdravotnictví 

 
     V roce 2005 došlo k poklesu sociáln	 pot�ebných rodin pobírajících sociální dávku, a to 
zejména z d
vodu celkového poklesu nezam	stnanosti.  
  
      Odd�lení sociáln�-právní ochrany d�tí odboru sociálních v	cí a zdravotnictví  �eší r
zné 
p�ípady rodin s d	tmi, které mají problémy v rodinných vztazích, p�ípadn	 s výchovou d	tí.  
Posuzuje celkový stav rodiny a dít	te, navrhuje preventivní a okamžitá opat�ení,  pracovníci 
vystupují u soudních jednání, spolupracují s orgány a institucemi.  
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Evidence sociáln�-právní ochrany d�tí 

 K 31.12.2004 K 31.12.2005 
Evidovaný po�et p�ípad
 1226 1280 
     - z toho živých         998 1005 
Vykonané návšt	vy sociálních pracovník
 v rodin	 1294 1323 
Po�et soudních jednání, ve kterých soc. prac. 
zastupovali nezletilé dít	 

335 346 

Jednání u jiných institucí, ve kterých soc. prac. 
zastupovali nezletilé dít	 

389 414 

Zdroj: M�Ú Hlu�ín, odbor sociálních v�cí a zdravotnictví 

 
     Ob�an
m, kte�í projeví zájem o �ešení svých problém
, je také poskytována odborná 
psychologická a sociální služba v Poradn� pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, 
která je vedena psychologem a je provozována na M	stském ú�ad	.   
  

�innost Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
 
 

 
 
 
 
            Zdroj: M�Ú, Hlu�ín, Odbor sociálních v�cí a zdravotnictví 

 
Je z�etelné, že po�et p�ípad
 nar
stá. Stejn	 tak stoupá náro�nost jejich �ešení. 

 
Problémy d	tí a mládeže �eší na M	stském ú�ad	 v Hlu�ín	 kurátor pro mládež. 

Pracovnice provádí sociáln	 výchovnou prevenci a sociální práci s problémovými klienty, 
provádí výchovná opat�ení, poskytuje poradenství, vystupuje u soudních jednání, provádí 
šet�ení v terénu, zú�ast�uje se preventivních akcí P�R na kontrolu podávání alkoholu 
mladistvým, apod. 

 
Klienti kurátora pro mládež 

K 31.12.2004 K 31.12.2005 Po�et evidovaných 
p�ípad	 D�ti do 15 let mladiství D�ti do 15 let mladiství 

Celkový po�et 46 58 39 86 
Trestná �innost         6 29 16 23 
P�estupky         0 10 0 9 
Výchovné problémy 15 30 19 46 
Dohledy 6 9 4 8 
Zdroj: M�Ú, Hlu�ín, odbor sociálních v�cí a zdravotnictví 

 
Rodi�e, kte�í mají problémy s d	tmi související se zvládáním školní výuky se mohou 

obrátit na Pedagogicko-psychologickou poradnu, která sídlí v Hlu�ín	.  
 
 
 
 
 

 r. 2004 r. 2005 
Po�et nových p�ípad
 13 16 
   Z toho: - párová problematika 2 12 
             - osobní problematika 11 4 
Po�et konzultací celkem 50 55 
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O s o b y   o h r o ž e n é   s o c i á l n í   e x k l u z í 
 

V této kategorii ob�an
 se vyskytují obdobné problémy jako u rodin s d	tmi. Zejména 
absence vlastního bydlení. Ob�ané, kte�í jsou dlouhodob	 nezam	stnaní, jsou závislí na 
sociálních dávkách, zadlužují se, stávají se neplati�i a mnohdy p�icházejí o své p
vodní 
bydlení. Nejv	tší pot�ebou u t	chto ob�an
 je mít kde bydlet a mít prost�edky k zajišt	ní 
existence. V sou�asné dob	 eviduje odbor sociálních v	cí a zdravotnictví asi 20 ob�an
, kte�í 
žijí na úrovni bezdomovc	, jsou nep�izp
sobiví, v	tšinou závislí na alkoholu, pohybují se 
mezi azylovými domy, ubytovnami, ob�as jsou na ulici, nebo se sdružují v bytech nebo 
domcích jiných ob�an
 žijících obdobným zp
sobem života. Z d
vodu závislosti na alkoholu 
dochází u n	kterých ke zhoršení zdravotního stavu. Pravideln	 �eší OSVZ p�ípad velmi 
nep�izp
sobivého bezdomovce, který p�išel o ob	 nohy.  

 
     Odhadnout po�et drogov� závislých ob�an	 je velmi obtížné. Kurátor pro mládež �eší 
tyto p�ípady, pokud rodi�e závislých d	tí sami požádají o pomoc. Mezi dosp	lými ob�any 
jsou drogov	 závislí zejména nezam	stnaní, a to se základním vzd	láním nebo nedokon�eným 
st�edoškolským vzd	láním.   To sv	d�í o tom, že u d	tí a mládeže je p�ínosem rozvíjet vhodné 
volno�asové aktivity a �ešení výskytu sociáln	 patologických jev
. Výskyt závislosti mezi 
nezam	stnanými sv	d�í o tom, že ke zlepšení situace je nutné zlepšení socioekonomických 
podmínek obyvatel kraje.   
 
 

Uživatelé drog – žadatelé o lé�bu dle vzd�lání 
 K 31.12.2005 
Nedokon�ené základní vzd	lání 6,1 % 
Základní vzd	lání 51,5 % 
Nedokon�ené st�edoškolské vzd	lání 25,5 % 

            Zdroj: Krajská hygienická stanice MsK 

 
 

Uživatelé drog – žadatelé o lé�bu  
 K 31.12.2005 
Studenti, žáci 30,2 % 
Nezam	stnaní  50,5 % 
Zam	stnaní 12,2 % 

            Zdroj: Krajská hygienická stanice MsK 

 
 
     Klienti, kte�í se vracejí z výkonu trestu nebo vazby pat�í taktéž do této skupiny. Pouze 
ve výjime�ných p�ípadech se dokáží zapojit do b	žného života, v	tšinou se jedná o 
delikventy, kte�í opakovan	 páchají trestnou �innost.  V roce 2004  kurátor pro dosp	lé 
poskytoval sociální pé�i 31 ob�an
m propušt	ným z výkonu trestu, v roce 2005 to bylo 26 
ob�an
.   

     Vzhledem k tomu, že sociáln	 nep�izp
sobiví ob�ané jsou ve v	tšin	 p�ípad
 
nezam�stnaní, dopláceni opakovanou sociální dávkou, uvádíme v tabulce  p�ehled o po�tu 
ob�an
 ze správního obvodu Hlu�ín, kte�í pobírají na odd	lení pro nezam	stnané jednotlivce 
doplatek do sociální pot�ebnosti.  Ze srovnání údaj
 op	t vyplývá vliv snížení 
nezam	stnanosti, ale i zvýšené kontrolní �innosti sociálních pracovník
 a Ú�adu práce.   
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P�íjemci dávek – ob�ané vedeni v evidenci ú�adu práce  

P�íjemci dávek K 31.12.2004 K 31.12.2005 
Ob�ané vedení v evidenci ÚP celkem           798 712 
     - ženy           269 201 
     - posuzovaní samostatn	           758 652 
Zdroj: M�Ú Hlu�ín, odbor sociálních v�cí a zdravotnictví 

 
     Z posledního pr
zkumu kurátora pro dosp	lé ob�any vyplývá, že v Hlu�ín	 žije asi 28 
romských rodin v po�tu 140 ob�an
. V rámci tohoto etnika existují výrazné rozdíly 
v sociální situaci rodin, od sociáln	 nejslabších, které mají problémy se zvládnutím pé�e o 
d	ti a jejichž nezletilé d	ti se zú�ast�ují trestné �innosti, až po rodiny, které fungují velice 
dob�e, d	ti nemají žádné problémy s chováním, ani se zvládnutím školy. V	tšina romských 
rodin je dlouhodob	 závislá  na sociálních dávkách, jejich pot�ebou je mít odpovídající 
bydlení a peníze na obživu, což je jim zajišt	no poskytováním sociálních dávek. Romští 
ob�ané, kte�í mají snahu se dále vzd	lávat, rekvalifikovat se a najít si zam	stnání odpovídající 
jejich schopnostem jsou, spíše výjimkou.   

�

�
�
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ÚSP Hlu�ín 

 
 2004 2005 
Po�et žadatel	 v evidenci1) 1 1 
Po�et umíst�ných žadatel	 1 0 

   Zdroj: Krajský ú�ad MSK 

 
Domov d	chodc	 Hlu�ín 

 
 2004 2005 
Po�et žadatel	 v evidenci 49   66 
Po�et umíst�ných žadatel	 76  43  

� � � Zdroj: Krajský ú�ad MSK 

�
�
�

CHARITNÍ OŠET�OVATELSKÁ A PE�OVATELSKÁ SLŽBA V RODINÁCH 
����� 
 � � � ! � 
 "#�

�
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
po�et klient	 112 112 135 150 258 263
po�et návšt�v 13 814 14 985 17 878 21 213 35 920 35 384
po�et úkon	 celkem 14 729 16 008 18 677 22 028 36 596 36 301
 -ob	dy 11 769 12 540 15 793 17 421 28 488 28 390
 - toalety 317 353 668 2 661 2 771 2 943
 - nákupy 260 409 657 586 2 743 2 061
 - poch
zky 1 0 1 34 302 565
 - b	žný úklid 360 98 19 28 374 330
 - podávání jídla 820 990 1 062 584 1 015 1 415
 - velký úklid 458 395 338 294 398 345

 - prádlo         261 324
Zdroj: charita Hlu�ín 

�� $ �� %� 
 � � � ! � 
 "#�
�

  2000 2001 2002 2003 2004 2005

po�et klient� 329 361 371 364 394 412

po�et výkon� ∗ 47 055 49 198 51 304 48 345 46 290 49 361

po�et návšt�v 23 358 24 662 26 360 23 008 21 619 23 372

∗ infuze, p�evazy, inzulín, odb�ry atd.     
Zdroj: charita Hlu�ín 

�

                                                 
1) Po�et žadatel
 v evidenci na umíst	ní do ÚSP Hlu�ín je nízký, jelikož na žádostech  není z 90% uveden p�esný název za�ízení. Na 
žádostech je uvedeno: „umíst	ní v ÚSP pro mentáln	 postižené ženy v rámci Moravskoslezského kraje.“  
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M�sto Hlu�ín - finan�ní toky v institucích za rok 2005 

Instituce Náklady celkem Výnosy celkem 
Ústav sociální pé�e pro mládež 25 403 964,49 K� 25 392 715,32 K� 

DD Hlu�ín 18 998 000,00 K� 19 001 000,00 K� 
Charita Hlu�ín (pe�ovatelská služba) 2 201 409,00 K� 2 148 977,00 K� 

D�tská rehabilitace 2 896 628,00 K� 2 849 108,00 K� 
 
 
Kluby d	chodc	 – Bobrovníky, Darkovi�ky, Klub senior	 Hlu�ín  
Dotace poskytnuté M�stem Hlu�ín: 
                                                 r. 2004                            r.2005 

 Rozpo�et 
schválený na 

rok 2004 

Skute�n� 
�erpáno 

Rozpo�et 
schválený na 

rok 2005 

Skute�n� 
�erpáno 

Mzdové náklady – úklid 8 600 6 840 8 400 6840 
Nákup drob. hm. majetku 4 000 0 4 000 0 
Nákup materiálu 2 500 1 862 2 500 2 474 
Nákup služeb 30 000 27 516 33 000 30 811 
Pohošt	ní 5 000 3 554 3 000 2 926 
Dotace 4 000 4 000 4 000 4 000 

Celkem 54 100 43772 54 900 47 051 
 

Vysv�tlení položek: 
Mzdové náklady – odm	na za úklid Klubu senior
 Hlu�ín 
Nákup drobného hmotného majetku: nákup majetku v cen	 od 3000-20 000 K� 
Nákup materiálu – nákup pot�eb do kuchyn	, mycích a �isticích prost�edk
 
Nákup služeb – platba dopravc
m  za zájezdy uskute�n	né na základ	 objednávky 
M	stského ú�adu Hlu�ín   
Pohošt�ní – proplacení výdaj
 na pohošt	ní p�i p�íležitosti Dne matek a Mikulášské nadílky 
Dotace – každoro�n	 Klub d
chodc
 Vrablovec žádá M	sto Hlu�ín o poskytnutí dotace na 
jejich �innost, protože zde docházejí ob�ané z Hlu�ína, poskytnutí schvaluje Rada a následn	 
je p�ísp	vek poskytnut. 
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Míra nezam�stnanosti v Moravskoslezském kraji pat�í k nejvyšším mezi regiony �R a je 
vysoká ve všech okresech kraje. V kraji se nachází 20 % všech nezam�stnaných �eské republiky.  

V d�sledku restrukturalizace �ady výrobních podnik� dochází k redukci tradi�ních 
pracovních míst a stagnuje tvorba nových pracovních míst. Projevuje se  výrazný nesoulad mezi 
strukturou kvalifikace uchaze�� o zam�stnání a požadavky zam�stnavatel�. 

Migrace z regionu se v posledních 5 letech zv�tšuje. Zatímco v letech 1996 – 1998 bylo saldo 
migrace ro�n� kolem 500 obyvatel, v roce 1999 to bylo již 1081 a v roce 2000 celkem 1794 
obyvatel. 

Vysoká míra urbanizace a struktura byt� zhoršuje podmínky pé�e o staré ob�any v rodinách 
a klade vyšší nároky na rozsah poskytování sociálních služeb zejména starším ob�an�m. Roste 
po�et neuspokojených žádostí o umíst�ní v domovech d�chodc�. Za�ízení sociální pé�e jsou 
nerovnom�rn� rozložená na území kraje, mnoho je jich v nevyhovujících objektech. 

Poskytovaní zdravotní pé�e v kraji z hlediska infrastruktury i personálního zabezpe�ení je na 
úrovni pr�m�ru �R. Kraj má na vysoké technické a organiza�ní úrovni vyvinutou zdravotní 
záchrannou službu. 

V sou�asné dob� je v Moravskoslezském kraji do procesu komunitního plánování sociálních služeb 
(KPSS) aktivn� zapojeno pouze n�kolik obcí, které se p�i jeho realizaci nacházejí v r	zných fázích vývoje. 

Jedná se o celkem 13 obcí (z toho i 1 obec s pov��eným obecním ú�adem),  další 2 se na zahájení KPSS 
p�ipravují (údaje jsou zpracovány k datu 30. 11.  2005). Jedná se o tyto: 

 
Bruntál, �eský T�šín (m�sto zapojeno do KP – únor 2004), Frýdek-Místek (�erven 2002), Haví�ov 

(2003), Hlu�ín (zá�í 2005), Jablunkov (listopad 2005), Karviná, Krnov (únor 2004), Nový Ji�ín, Ostrava 
(únor 2003), Rýma�ov, T�inec (b�ezen 2005), Vrbno pod Prad�dem (kv�ten 2003). 

Zdroj: MSK 
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4. Analýza poskytovatel	 sociálních služeb v Hlu�ín� 
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Z 13 oslovených vyplnilo dotazník 12 poskytovatel
. Návratnost této ankety je 92%. Z oslovených 
poskytovatel
 11 p�islíbilo ú�ast v pracovní skupin	. Vyhodnocení je následující: 
 
Název subjektu �i za�ízení: 
Klub d�chodc� Darkovi�ky 
Klub senior� Hlu�ín 
Klub d�chodc� Bobrovníky 
Charita Hlu�ín 
Ústav sociální pé�e pro mládež Hlu�ín, p�ísp�vková organizace 
Domov d�chodc� Hlu�ín, p�ísp�vková organizace 
D�tská rehabilitace, p�ísp�vková organizace 
D�tský ran� Hlu�ín, ob�anské sdružení 
Svaz t�lesn� postižených v �R, místní organizace Hlu�ín 
Pobo�ka ÚP Opava v Hlu�ín� 
D�m d�tí a mládeže, Hlu�ín, p�ísp�vková organizace 
Základní škola (zvláštní škola), Hlu�ín, p�ísp�vková organizace 
�
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Z�izovatel subjekt	: 
�

Po�et 
Z�izovatel 

odpov�dí 

Kraj 4 
M	sto Hlu�ín 2 

Neuvedeno 2 

Sám subjekt 1 

ÚP Opava 1 

Biskupství ostravsko-opavské 1 

Svaz 1 

�
�
Pro jakou skupinu ob�an	 jsou služby poskytovány? 
�
�

Po�et 
Služby poskytovány pro: 

odpov�dí 

nezam	stnaní 2 
senio�i 6 
rodiny, d�ti a mládež 4 
lidé mentáln� handicapovaní 4 
lidé t�lesn� postižení 4 
lidé smyslov	 postižení 2 
lidé s duševním onemocn	ním 2 
lidé dlouhodob	 nemocní 2 
Romové  1 
bezdomovci 0 
lidé závislí na drogách 1 
lidé závislí na alkoholu 0 
ob�ané v p�echodné sociální krizi 0 
d	ti s kombinovanými vadami 2 
matky na MD 1 
dosp	lí 1 
neuvedeno 1 

�
�
�
Pro kterou skupinu ob�an	 jsou dle poskytovatel	 nejh	�e zajišt�ny sociální služby v Hlu�ín�? 
�

Po�et 
Nejh	�e zajišt�ny služby pro: 

odpov�dí 

lidé bez domova 1 
lidé závislí na alkoholu 1 
pro vozí�ká�e 1 
ob�ané v sociální krizi 1 
pro handicapované ob�any 2 
pro seniory - chybí stacioná� 1 

�
�
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Jaké d	vody brání ob�an	m využívat služby? 
 
Charita (CHOPS) – 30% - nev	dí o služb	, 30% nedostate�ná kapacita subjektu, 30% finan�ní 
nedostupnost služby 
Charita (CHD) – 50% nedostatek finan�ních prost�edk
 za�ízení, 30% nedostate�ná kapacita subjektu 
Charita (DSVM) – 80% nedostate�ná kapacita subjektu 
KD Darkovi�ky – 100% nezájem o d	ní v obci 
D�tský ran� – 100% nev	dí o služb	 
Ústav sociální pé�e – 75% službu je možné poskytnout až po správním �ízení KÚ MSK a ne na 
základ	 dohody uživatele a poskytovatele, 25% nev	dí o služb	 
Klub senior	 Hlu�ín – 70% nemají zájem, 30% nev	dí o služb	 
Domov d	chodc	 – 95% nedostate�ná kapacita za�ízení 
D	m d�tí a mládeže – 30%finan�ní nedostupnost služby, 30% nezájem d	tí a mládeže 
Zvláštní škola – nic nebrání 
D�tská rehabilitace – neuvedeno 
ÚP – neuvedeno 
STP – neuvedeno 
KD Borovníky – neuvedeno 
 
Jaká služba dle poskytovatel	 v Hlu�ín� chybí? 
�

Po�et  Který služba v Hlu�ín� chybí? 
odpov�dí 

osobní asistence pro seniory a zdrvotn� postižené  4 
azylové bydlení 1 

stacioná� pro postižené d	ti a mládež 1 

chrán	ná dílna pro zdravotn	 postižené 2 

terénní služba pro lidi bez domova 1 

stacioná� pro seniory s psych. diag. 2 

telefonní linka d
v	ry pro osoby v krizi 2 

psychologická poradna 2 

volno�asové aktivity pro mladé (15 - 18  let) 3 
sociáln	-právní poradenství 1 

výchovná pé�e pro mládež 1 

rehabilitace pro ZP 1 

neuvedeno 4 
�
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Jakou službu by m�li zájem poskytovat? 
�

  Po�et 
  odpov�dí 

neuvedeno 9 
stacioná� pro mentáln� postižené d�ti a mládež 2 
osobní asistenci zdrav. postiž a senior
m 1 

terénní služba pro lidi bez domova 1 

chrán	ná dílna pro zdravotn	 postižené 1 

chrán	né bydlení pro MP 1 

podporované bydlení pro MP 1 

sociáln	-právní poradenství pro rodiny handicapovaných 1 

rehabilitace pro handicapované a rodinné p�íslušníky 1 

psychologická poradna pro rodiny handicapovaných  1 

�
Co jim brání poskytovat výše uvedené služby? 
�

  Po�et  
  odpov�dí 

neuvedeno 9 
finan�ní prost�edky 5 
chyb	jící zázemí, prostory 2 
malá kapacita za�ízení 1 
schází malometrážní byty v obci 1 

�
Jaká je spádová oblast uživatel	 služeb? 
�

Spádová oblast Po�et odpov�dí 

M	sto Hlu�ín 1 
Region Hlu�ínsko 6 
Okres Opava 0 
Moravskoslezský kraj 4 
neuvedeno 1 

�
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Zdroje financování: 
�

 
Po�et 

odpov�dí 

neuvedeno 2 
�lenské p�ísp�vky, vlastní fondy, úhrady klient	 6 
dotace M�Ú Hlu�ín 6 
dotace Moravskoslezského kraje 4 
Ú�ad práce 3 
p�ísp	vky obcí 1 
T�íkrálová sbírka 1 

dobrovolné p�ísp�vky, sponzorské dary 5 
granty 2 
státní rozpo�et 2 
zdravotní pojiš�ovny 1 

�
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�

�
�
V �em vidí poskytovatelé nedostatky: 
�
�

Po�et 
 

odpov�dí 

neuvedeno 5 
nedostatek p�ísp	vk
 na volno�asové aktivity pro d	ti ze slabších rodin 1 
nedostate�ná kvalita poskytovaných služeb 1 
malá kapacita za�ízení pro seniory 1 
nedostatek financí 3 
poskytování služeb dle standard
 kvality 1 

špatný stav objektu,  (schází bezbariérovost, zastaralá za�ízení) 3 
chybí podpora politická, morální a mediální 1 

�
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�ídí se poskytovatelé sociálních služeb standardy kvality? 
�

  Po�et 
  odpov�dí 

neuvedeno 5 
ano 5 
ne  1 
�ídíme se školskými standardy 1 

�
Jakým zp	sobem zjiš�ují spokojenost klient	? 
�

  Po�et 
  odpov�dí 

neuvedeno 3 
osobním kontaktem, rozhovorem 6 
výborem 1 
docházkou 1 
"spokojení klienti se vracejí" 1 
dotazníky 1 

�
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�
Jakým zp	sobem mají zajišt�nou informovanost o službách? 
�

  Po�et  
  odpov�dí 

neuvedeno 3 

webové stránky 5 
informa�ní letáky 3 
Charitní zpravodaj 1 

�lánky v místním tisku 5 
osobním kontaktem, pozvánkami 2 
školící akce 1 
spolupráce s neziskovými organizacemi 1 
ú�ast na projektech 1 
spolupráce se školami 2 
spolupráce s odborem SV a Z 1 
dny otev�ených dve�í 1 
nijak 1 
plakáty 1 

�

�
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Jaký je názor poskytovatel	 na proces komunitního plánování? 
�
�
�
„Je dobré, že vznikl zájem o d�ní ve m�st�.“ 
 
 
„Považuji komunitní plánování za p�ínosné a pot�ebné. Jeho skute�né dopady však lze 
hodnotit až na základ� konkrétních výsledk� a výstup�.“ 
 
 
„Užite�ný bude jist� katalog služeb, pom�že orientaci v nabídce sociálních, pop�. jiných 
služeb.“ 
 
 
„Dobrý zp�sob, jak zjistit pot�eby obyvatel v oblasti sociálních služeb a zajistit podporu 
k jejich realizaci.“ 
 
 
„Vítáme tento proces a doufáme, že pom�že klient�m i za�ízením.“ 
 
 
„Velice p�ínosný.“ 
 
 
„P�i zapojení (aktivním) všech zainteresovaných orgán� a zajišt�ní dostate�ných finan�ních 
prost�edk� má KP smysl pro zvýšení životní úrovn� rizikových skupin obyvatelstva, stejn� 
jako pro b�žné obyvatele.“ 
 
 
„Komunitní plán pro m�sto Hlu�ín bude p�ínosem pro obyvatele Hlu�ína i naše za�ízení.“ 
 
 
„Musí se to zkusit, aby vše bylo ku prosp�chu lidí (klient�).“ 
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�

5. Sí� sociálních služeb v Hlu�ín� a p�ilehlých obcích a p�ehled 
institucí zajiš�ující tuto pé�i 
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M�STSKÝ Ú�AD, ODBOR SOCIÁLNÍCH V�CÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 
Adresa: Mírové nám	stí 23/24, Hlu�ín 748 01 
Tel.: 595 020 211 
e-mail: podatelna@hlucin.cz 
�len�ní odboru: 
odd�lení pro nezam�stnané jednotlivce a sociální prevence: 
      poskytuje pen	žité a v	cné dávky sociální pé�e, sociální poradenství nezam	stnaným 
jednotlivc
m,  ob�an
m spole�ensky nep�izp
sobivým – ob�an
m propušt	ným z výkonu trestu, 
závislým na návykových látkách, žijícím ned
stojným zp
sobem života,  
odd�lení sociáln�-právní ochrany d�tí: 
         poskytuje sociáln	-právní ochranu d	tí, sociáln	-právní a výchovné poradenství rodinám s d	tmi, 
t	hotným ženám a nezaopat�eným d	tem, zprost�edkovává odborné poradenství,  
úsek dávek sociální pé�e pro rodiny s d�tmi: 
      poskytuje pen	žité a v	cné dávky sociální pé�e, sociální poradenství rodinám s d	tmi, t	hotným 
ženám a nezaopat�eným d	tem,       
úsek pé�e o staré a zdravotn� postižené ob�any: 
      poskytuje dávky sociální pé�e a sociální poradenství ob�an
m starým, zdravotn	 postiženým a 
pe�ujícím o tyto ob�any.  
 
BYTY S PE�OVATELSKOU SLUŽBOU 
Adresa: 1. máje 1, Hlu�ín  748 01 
Tel.: 595 020 229 
Popis �innosti:  

• 21 m	stských byt
, o p�id	lení bytu rozhoduje Rada m	sta Hlu�ína, žádosti o p�id	lení bytu 
na odboru sociálních v	cí a zdravotnictví. Pe�ovatelskou službu provádí Charita Hlu�ín. 

 
PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY 
Adresa: Mírové nám	stí 23/24, Hlu�ín 748 01 
Tel: 595 020 235 
Popis �innosti:  

• konzultace vedené psychologem, 
• poskytuje odbornou psychologickou a sociální službu ob�an
m, 
• spolupracuje s úsekem pé�e o rodinu a d	ti odboru sociálních v	cí a zdravotnictví na 

M	stském ú�ad	 v Hlu�ín	, 
• Provozní doba  2 x v m	síci,  je možné i dle dohody s klientem. 

 
M�STSKÁ POLICIE 
Adresa: Mírové nám	stí 23/24, Hlu�ín 748 01 
Tel.: 59 50 41 885, bezplatná telefonní linka: 156 
e-mail: podatelna@hlucin.cz    
Popis �innosti:  

• p�ispívá k ochran	 a bezpe�nosti osob a majetku, 
• dohlíží na dodržování pravidel ob�anského soužití, 
• odhaluje p�estupky a jiné správní delikty, 
• upozor�uje fyzické a právnické osoby na porušování obecn	 závazných právních p�edpis
, 
• p�ispívá k bezpe�nosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 
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Ú�AD PRÁCE, POBO�KA ÚP OPAVA V HLU�ÍN�  
Adresa: �s. armády 52/1, Hlu�ín 748 01 
Tel.: 595 042 155 
e-mail: martin.melecky@op.mpsv.cz 
http://portal.mpsv.cz/sz/local/op_info 
 
ODBOR ZPROST�EDKOVÁNÍ:  
Odd�lení zprost�edkování – evidence uchaze�
, nabídka vhodného zam	stnání, výb	r vhodných 
kandidát
 na volná pracovní místa, zabezpe�ení rekvalifikace a další. 
Odd�lení dávek podpory – stanovení výše podpory v nezam	stnanosti, evidence doklad
, které mají 
vliv na výplatu podpory v nezam	stnanosti. 
 
ODBOR PORADENSTVÍ: Na pobo�ce v Hlu�ín	 je pracovník odboru p�ítomen pravideln	 ve st�edy 
a �tvrtky v ur�ené hodiny.  
Odd�lení poradenství – pomoc p�i hledání zam	stnání, podání informací o možnostech rekvalifikace, 
komplexní pomoc p�i �ešení Vaší situace, poradí, kde hledat pomoc.  
Odd�lení rekvalifikací – vy�izování záležitostí týkajících se rekvalifikace. 
 
ODBOR TRHU PRÁCE: Na pobo�ce v Hlu�ín	 podávají základní informace vedoucí pobo�ek.  
Aktualizace volných pracovních míst, podpora zam	stnavatel
 p�i z�izování nových pracovních míst, 
podílí se na tvorb	 ve�ejn	 prosp	šných prací, p�ispívá na provoz chrán	ných dílen a chrán	ných 
pracoviš�, vy�izuje agendy pracovních povolení pro cizince, hodnocení stavu na trhu práce.  
 
 
Ú�AD PRÁCE V OPAV�,  
KONTAKTNÍ MÍSTO STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY 
Adresa: Mírové nám	stí 25/24, Hlu�ín 748 01 
Tel.: 595 020 363 
Popis �innosti: 
Odbor státní sociální podpory je v Hlu�ín	 zastoupen kontaktním místem. 
Kontaktní místo zabezpe�uje  výplaty dávek státní sociální podpory. Jedná se o dávky: (Dávky 
poskytované v závislosti na p�íjmu – p�ídavek na dít	, sociální p�íplatek, p�ísp	vek na bydlení) a 
(Dávky ostatní – rodi�ovský p�ísp	vek, dávky p	stounské pé�e, porodné, poh�ebné).  
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DOMOV D�CHODC� HLU�ÍN, P�ÍSP�VKOVÁ ORGANIZACE 
Adresa: Dlouhoveská 91/1915, Hlu�ín 748 01 
Telefon: 595 020 571 
e-mail: ddhlucin.reditel@tiscali.cz 
www.ddhlucin.unas.cz 
Z�izovatel: Moravskoslezský kraj, 28. �íjna 117, Ostrava, 702 18 
Informace o organizaci:  

� služby jsou poskytovány od 1. 1. 2004 
� za�ízení je bezbariérové 
� služby jsou poskytovány pro seniory 
� spádovou oblastí uživatel
 je Moravskoslezský kraj 
� organizace se �ídí standardy kvality sociálních služeb 
� finan�ní prost�edky jsou �erpány z t	chto zdroj
: (dotace z�izovatele, úhrady klient
, dotace 

z ÚP, sponzorské dary) 
� nedostatky organizace jsou spat�ovány v t	chto bodech (kapacita neodpovídá pot�ebám 

sou�asnosti, financování – na úhrad	 pobytu klient
 by m	lo participovat více stran, zavád	ní 
standard
 kvality – zavád	ní standard
 s sebou nese vyšší spot�ebu finan�ních prost�edk
, 
které nejsou vždy k dispozici) 

 
� Typ služby: reziden�ní 
� Cílová skupina: sta�í a zdravotn	 postižení ob�ané  
� V�ková kategorie: 51 - 101 let 
� Po�et klient	: 90 
� Kapacita: 90 
� Po�et neuspokojených potenciálních uživatel	: 150 
� Provozní doba: celoro�ní pobyt 
� Podmínky poskytování služby: rozhodnutí Krajského ú�adu Moravskoslezského kraje o 

umíst	ní 
Popis služby:  

Domov zajiš�uje všem ob�an
m klidné prost�edí, zpest�ené r
znými aktivitami. Svým 
ob�an
m zajiš�uje  stravování, práci v díln	, rehabilitace, pere ošacení, poskytuje zdravotnickou a 
ošet�ovatelkou pé�i, jsou zde provád	ny aktivity sm	�ující k ú�elnému a  p�íjemnému vypln	ní 
volného �asu obyvatel, kulturní p�edstavení, duchovní podpora, sportovní vyžití a další. 
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ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉ�E PRO MLÁDEŽ HLU�ÍN, P�ÍSP�VKOVÁ ORGANIZACE 
Adresa: Celní 3, Hlu�ín 748 01 
Telefon: 595 041 187 
E-mail: frejkova@usphlucin.cz 
www: www.usphlucin.cz 
Z�izovatel: Moravskoslezský kraj 
Informace o organizaci:  

� ÚSP poskytuje služby od roku 1961, od roku 2004 je z�izovatelem KÚ 
� za�ízení není bezbariérové 
� �innost je poskytována pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 
� spádová oblast uživatel
 (Moravskoslezský kraj) 
� organizace se �ídí standardy kvality SS 
� finan�ní prost�edky jsou �erpány z t	chto zdroj
 (ze státního rozpo�tu – prost�ednictvím 

MSK, z rozpo�tu MSK, dotace z ú�adu práce, sponzo�i, vlastní p�íjmy – úhrady klient
, 
vlastní fondy) 

� nedostatky organizace – nevyhovující stav objektu ústavu a stavební �ešení n	kterých jeho 
�ástí (zna�ná zanedbanost, schází bezbariérový p�ístup atd.), nevyhovující vybavení za�ízení 
(zastaralost, uniformita, jednotnost, minimální podn	tnost), personální problémy – nedostatek 
zam	stnanc
 v p�ímé pé�i, nedostate�ná nabídka služeb.  Veškeré nedostatky jsou v sou�asné 
dob	 �ešeny. 

 
� sociální pé�e - reziden�ní � 

� Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením 
� V�ková kategorie: 3-26 let, výjime�n	 i starší 
� Po�et klient	: 123 
� Kapacita: 123 
� Provozní doba: nep�etržit	 po celý rok 
� Podmínky poskytování služby: osoba ženského pohlaví s mentálním nebo kombinovaným 

postižením ve v	ku 3-26 let, výjime�n	 i starší, neschopnost  zajišt	ní pé�e �leny rodiny nebo 
jinými službami sociální pé�e, podání písemné žádosti o umíst	ní do ÚSP klientem nebo jeho 
zákonným zástupcem na sociální odbor KÚ MSK, odbor sociálních v	cí KÚ MSK vydá na 
základ	 správního �ízení rozhodnutí o p�ijetí do ÚSP, sou�ástí p�ijímacího �ízení do ÚSP je 
sepsání a uzav�ení dohody o poskytování služeb a jiných aktivitách mezi klientem (zákonným 
zástupcem) a ústavem (statutárním zástupcem). 

Popis služby:  
Za�ízení nabízí komplex sociálních služeb, jejichž cílem je pomoci �lov	ku s mentální a 

kombinovaným postižením zvládnout jejich prost�ednictvím ty �innosti, které by d	lal sám, kdyby 
nebyl postižen  a kladou d
raz na maximální rozvoj jeho adapta�ních dovedností pro život ve 
spole�nosti. 

� sociální pé�e – respitní pé�e � 
� Cílová skupina: adresátem respitní neboli úlevové pé�e je �len rodiny nebo soba, která pe�uje 

o osobu blízkou s ment. nebo  kombinovaným postižením 
� V�ková kategorie: osoba, o kterou se pe�uje ve v	ku 3-26 let, výjime�n	 i starší 
� Po�et klient	: 0 
� Kapacita: 2 
� Provozní doba: nep�etržit	 po celý rok 
� Podmínky poskytování služby: Pe�ovaný-osoba ženského pohlaví s ment. nebo 

kombinovaným postižením ve v	ku 3-26 let, výjime�n	 i starší, podání písemné žádosti o 
umíst	ní do ÚSP žadatelem (zákonným zástupcem) se souhlasem pe�ovaného (zákonného 
zástupce), na základ	 správního �ízení vydá odbor sociálních v	cí KÚ MSK rozhodnutí o 
umíst	ní do ÚSP a p�echodný pobyt k respitní pé�i, sou�ástí p�ijímacího �ízení na respitní pé�i 
je sepsání a uzav�ení dohody o poskytnutí respitní pé�e a rozsahu služeb mezi žadatelem 
(zákonným zástupcem) a ústavem (statutárním zástupcem). 
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Popis služby:  
Za�ízení nabízí komplex služeb, jehož cílem je poskytnout pe�ujícímu, p�íp. rodin	, která 

pe�uje o svého zdravotn	 postiženého �lena �as k odpo�inku a regeneraci sil. Okruh komplexu služeb 
je sestaven na základ	 individuálního požadavku klienta (zákonného zástupce) a vychází z nabídky 
reziden�ních služeb. 
 
CHARITA HLU�ÍN, NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE 
CHARITNÍ OŠET�OVATELSKÁ A PE�OVATELSKÁ SLUŽBA V RODINÁCH 
Adresa: Mírové nám. 19/18, Hlu�ín 748 01 
Telefon:  595 042 368 
e-mail: sekretariat@charitahlucin.cz 
www.charitahlucin.cz 
Z�izovatel: Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní nám. 3172/1, Moravská Ostrava 
Informace o organizaci:  

� Charita Hlu�ín poskytuje služby od roku 1994 
� kontaktní místo CHOPS není bezbariérové 
� služba je poskytována primárn	 senior
m, sekundárn	 pak osobám s t	lesným, mentálním, 

zrakovým, sluchovým, duševním �i kombinovaným postižením 
� spádová oblast uživatel
 (region Hlu�ínsko) 
� organizace se �ídí standardy kvality SS 
� finan�ní prost�edky jsou �erpány z t	chto zdroj
 (dotace od Krajského ú�adu MSK, ÚP 

v Opav	, dotace - m	sto Hlu�ín, p�ísp	vky okolních obcí – T�íkrálová sbírka ) 
� nedostatky organizace jsou spat�ovány v kvalit	 vybavení, což souvisí s  nedostatkem 

finan�ních prost�edk
. Mimo finan�ní podporu je pot�eba i podpora politická, morální a 
mediální.  Ideální situace by nastala, pokud by se pomoc pot�ebným stala skute�n	 v	cí 
ve�ejnou, považovanou p�edstaviteli spole�nosti i všemi ob�any za samoz�ejmou. 

 
� Charitní ošet�ovatelská a pe�ovatelská služba v rodinách (CHOPS) � 

� Typ služby: terénní 
� Cílová skupina: služba je poskytována primárn	 senior
m, sekundárn	 pak osobám 

s t	lesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, duševním �i kombinovaným postižením 
� V�ková kategorie: 30 let a více 
� Po�et klient	: Pe�ovatelství (30-64 let: 28 uživatel
, 64-80 let: 112 uživatel
, nad 80 let: 101 

uživatel
), ošet�ovatelství (k 31. 10. 2005 okamžitý stav – 150 uživatel
, od po�átku roku 371 
uživatel
) 

� Kapacita: není stanovena 
� Po�et neuspokojených potenciálních uživatel	: maximáln	 jednotlivé p�ípady (cca 10-20 

uživatel
/rok) 
� Provozní doba: Po – Pá: od 7 do 15 hod, ve všední dny, soboty, ned	le a svátky je od 15 do 

22 hod zajišt	na pohotovostní služba. 
� Podmínky poskytování služby: Rozhodujícím kritériem je p�edevším snížený stupe� 

sob	sta�nosti. Další kritéria: v	k zájemce, osam	lost, t	lesné nebo duševní onemocn	ní, 
chronická nebo onkologická choroba zájemce. Služba nem
že být poskytnuta: zájemc
m 
vyžadujícím celodenní dohled, osobám spole�ensky nep�izp
sobivým, t	žce závislým na 
alkoholu �i omamných látkách.  

Popis služby:  
Služba je poskytována senior
m a zdravotn	 postiženým, kte�í pot�ebují denn	 jen �asov	 

omezenou pomoc a podporu, nikoliv celodenní zajišt	ní. Cílem je umožnit uživatel
m služby setrvat 
co nejdéle v prost�edí, které je jim vlastní, uprost�ed p�átel �i rodiny. 

 
Ošet�ovatelská služba je poskytována zdravotní sestrou dle doporu�ení ošet�ujícího léka�e.  

Služba nabízí odb	ry krve, aplikace inzulínu injekcí, aplikace infuzí, m	�ení tlaku, pulsu, t	lesné 
teploty, ošet�ení a p�evazy ran, bércových v�ed
, prevence a ošet�ení proleženin atd. 
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Pe�ovatelská služba je poskytována pe�ovatelkou na žádost klienta nebo rodinných 
p�íslušník
, na doporu�ení ošet�ujícího léka�e nebo sociálního pracovníka.  

 
Služba nabízí rozvoz ob	d
, nákupy, poch
zky, pomoc p�i úkonech osobní hygieny, práce 

spojené s udržováním domácnosti a další služby dle individuálních pot�eb a požadavk
 a možností 
CHOPS. 

 
Dále je zde možnost zap
j�ení kompenza�ních pom
cek – l
žka, vozíky, WC k�esla, chodítka.  

 
 
CHARITA HLU�ÍN, NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE 
HUMANITÁRNÍ POMOC 
Adresa: Rovniny 116, �.p. 1083, Hlu�ín 748 01 
Tel.: 595 043 275 
e-mail: sekretariat@charitahlucin.cz 
www.charitahlucin.cz 
Informace o �innosti:  

� není zde bezbariérový p�ístup 
� pomoc je poskytována pouze sociáln� pot�ebným lidem 
� spádová oblast uživatel
 (region Hlu�ínsko) 
� nedostatky jsou spat�ovány pouze ve vzdálenosti místa sb	ru šatstva od centra 
 

� šatník � 
� Cílová skupina: osoby ohrožené sociální exkluzí, sociáln	 pot�ební lidé 
� V�ková kategorie: neomezen	 
� Po�et klient	: nelze odhadnout 
� Kapacita: neomezeno 
� Provozní doba: každý �tvrtek od 14:30 do 16:30 probíhá sb	r šatstva, výdej šatstva je 

individuální, dle pot�eb soc. pot�ebných ob�an
. 
� Podmínky poskytování služby: sociální pot�ebnost ob�an
 musí potvrdit M	Ú 

Popis služby:  
Sb	r a výdej humanitární pomoci. Je zde k dispozici: oble�ení, hra�ky, bytové dopl�ky, 

ko�árky, pe�iny, p�ikrývky a další. 
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D�TSKÁ REHABILITACE, P�ÍSP�VKOVÁ ORGANIZACE 
Adresa: Hluboká 23, Hlu�ín 748 01 
Tel.: 595 041 458 
e-mail: d.rehabilitace@seznam.cz 
Informace o organizaci:  

� služby jsou poskytovány od 1. 1. 1994 
� za�ízení není bezbariérové 
� služby jsou poskytovány d	tem a mládeži do 19 let, t	lesn	 postiženým d	tem, d	tem 

s kombinovanými  vadami (t	lesné a duševní postižení) 
� spádová oblast uživatel
 (region Hlu�ínsko) 
� �innost organizace je �ízena dle standard
 kvality  
� finan�ní prost�edky jsou �erpány z t	chto fond
: (zdravotní pojiš�ovna, dotace z�izovatele) 

 
� D	tská lé�ebná rehabilitace - s denním pobytem � 

� Typ služby: terénní 
� Cílová skupina: d	ti s vrozenými nebo získanými vadami a postižením 
� V�ková kategorie: 1 – 7 let 
� Po�et klient	: 10 
� Kapacita: 11 
� Provozní doba: 6:30 – 13:30 
� Podmínky poskytování služby:  
- d	ti s trvalým bydlišt	m Hlu�ín, Bobrovníky, Darkovi�ky – doporu�ení léka�e 
- d	ti z okolních vesnic - doporu�ení léka�e, uzav�ení smlouvy mezi M	stem Hlu�ín a obcí ve 

které má dít	 trvalé bydlišt	 na p�ísp	vek ve výši 4 000,- 
Popis služby:  

Intenzivní denní rehabilitace, zdravotní pé�e, výchovná pé�e, zácvik krmení podle Bobath 
konceptu, hlídání všech d	tí za poplatek (v	k od 1 roku do 4 let). 
 
� D	tská lé�ebná rehabilitace -  ambulantní � 

� Typ služby: terénní 
� Cílová skupina: d	ti  
� V�ková kategorie: 0 - 19 let 
� Po�et klient	: dle kartotéky 129 d	tí, stav se m	ní 
� Kapacita: podle postižení 
� Provozní doba: denn	 od 11 hod do 15 hod, úterý do 16 hod 
� Podmínky poskytované služby: doporu�ení odborného léka�e 

Popis služby:  
Pé�i v za�ízení zajiš�ují d	tské sestry a proškolení fyzioterapeuti v uvedených metodikách: 

(Kabat diagonální facilitace, Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept, m	kké techniky /profesor 
Lewit/, respira�ní fyzioterapie, mí�kování a jiné techniky, vodolé�ba, elektrolé�ba, sv	tlolé�ba, teplé 
zábaly, neurologické , ortopedické, respira�ní, revmatologické, poúrazové, interní) 
 
� D	tská lé�ebná rehabilitace – zdravotn	 výchovná pé�e d	tem s denním pobytem/hlídání/� 

� Cílová skupina: zdravé d	ti 
� V�ková kategorie: 1 – 4 let 
� Po�et klient	: 5 
� Kapacita: je prom	nlivá (p�ednost mají d	ti, které pot�ebují rehabilita�ní pé�i) 
� Provozní doba: 6:30 – 13:30 
� Podmínky poskytované služby: potvrzení o zdravotním stavu dít	te 

Popis služby:  
D	tské sestry poskytují d	tem zdravotní a výchovnou pé�i. 
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D�TSKÝ RAN� – HLU�ÍN, OB�ANSKÉ SDRUŽENÍ 
Adresa: Celní ulice, Hlu�ín 748 01 
Telefon: 595 043 033 
e-mail: ranc@detskyranc.info 
Z�izovatel: D	tský ran� Hlu�ín 
www.detskyranc.wz.cz 
Informace o organizaci:  

� d	tský ran� poskytuje služby od roku 1989 
� místo poskytování služby  je bezbariérové 
� služba je poskytována rodin	, d	tem, mládeži a handicapovaným 
� spádová oblast uživatel
 (Moravskoslezský kraj) 
� organizace se �ídí standardy kvality SS pouze �áste�n	 
� finan�ní prost�edky jsou �erpány z t	chto zdroj
 (sponzorské p�ísp	vky, granty, �lenské 

p�ísp	vky, proplacené výkony zdravotními pojiš�ovnami, výnosy z po�ádaných kulturních �i 
sportovních akcí) 

� nedostatky organizace jsou spat�ovány v kvalit	 vybavení pro hipoterapii a sport (výstroj pro 
kon	) 

 
� Hipoterapie � 

� Typ služby: kombinované 
� Cílová skupina: rodiny, d	ti a mládež, handicapovaní 
� V�ková kategorie: neomezená 
� Po�et klient	: 30 
� Kapacita: 100 
� Provozní doba: Út, �t – dopoledne: 9:00 – 11:30, odpoledne: 13:00 – 18:00,  

St, Pá – odpoledne 16:30 – 17:30. Nutná osobní domluva �i telefonicky. 
� Podmínky poskytování služby: �len D	tského ran�e musí podpisem vyjád�it sv
j souhlas 

s platnými stanovami tohoto sdružení a zaplatit finan�ní vklad ve výši min. 150 K� a každý 
m	síc platit �lenské p�ísp	vky. 

Popis služby:  
Jedná se o rehabilitace (cvi�ení) na koni s de�kou a voltižním pásem. Je provád	na na kolbišti, 

v kryté hale, ve volné p�írod	, na rehabilita�ních kopcích. Indikace je dle zdravotního postižení. Délka 
komplexní hipoterapie je 1 hod, p�itom jízda na koni je 15 min.  
 
� parasport � 

� Typ služby: terénní 
� Cílová skupina: handicapovaní 
� V�ková kategorie: neomezená 
� Po�et klient	: 10 
� Kapacita: 30 
� Provozní doba: dle dohody 
� Podmínky poskytování služby: �len D	tského ran�e musí podpisem vyjád�it sv
j souhlas 

s platnými stanovami tohoto sdružení a zaplatit finan�ní vklad ve výši min. 150,- K� a každý 
m	síc platit �lenské p�ísp	vky. 

Popis služby:  
�innost je zam	�ena na voltižní cvi�ení a paradrezuru, pé�i o fyzicky a mentáln	 

postižené jedince, výchovu a vzd	lávání rodi�
 handicapovaných d	tí, pomoc v oblasti 
duševní pohody rodi�
 handicapovaných d	tí, poradenství v r
zných rehabilita�ních oborech, 
integraci d	tí s postižením do spole�nosti fyzicky zdravých vrstevník
. 

 



 
  

„Komunitní plán pro m�sto Hlu�ín“ 64 

� sport – volno�asové aktivity � 
� Typ služby: terénní 
� Cílová skupina: d	ti, mládež, dosp	lí 
� V�ková kategorie: voltiž od 6 let, sedlo od 12 let 
� Po�et klient	: 70 
� Kapacita: 200 
� Provozní doba: denn	 9:00 – 18:00 
� Podmínky poskytování služby: �len D	tského ran�e musí podpisem vyjád�it sv
j souhlas 

s platnými stanovami tohoto sdružení a zaplatit finan�ní vklad ve výši min. 150,- K� a každý 
m	síc platit �lenské p�ísp	vky. 

Popis poskytované služby:  
 Smysluplné využití volného �asu, protidrogová a protikriminální prvence 
 
SVAZ T�LESN� POSTIŽENÝCH HLU�ÍN 
(svaz sdružující zdravotn� postižené ob�any m�sta Hlu�ína) 
Adresa: �s. armády 30, Hlu�ín 748 01 
Tel.: 595 043 993 
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CHARITA HLU�ÍN, NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE 
CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE 
Adresa: Hlu�ínská 1330, Ludge�ovice 747 14 
Telefon:  595 020 550 
e-mail: domov@charitahlucin.cz 
www.charitahlucin.cz 
Popis služby:  

Domov poskytuje: trvalé pobyty senior
, p�áním je vytvo�it klient
m domácí prost�edí, zajistit 
jim nep�etržitou ošet�ovatelskou a pe�ovatelskou službu. Je zde postaráno o klienty upoutané natrvalo 
na l
žko �i na vozík, ale také o klienty, kte�í jsou i v pokro�ilém v	ku aktivní a cht	jí prožít �inorodé 
stá�í. 

Domov poskytuje: krátkodobé pobyty senior
. Nabízím n	kolikatýdenní až n	kolikam	sí�ní 
pobyty pro p�evážn	 t	žce nemocné klienty, jejichž rodiny jsou vy�erpány náro�nou pé�í o n	 a cht	jí 
nabrat nové síly nebo o n	 z r
zných d
vod
 (dovolená, nemoc, lázn	) do�asn	 nemohou pe�ovat. 
 
CHARITA HLU�ÍN, NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE 
CHRÁN�NÉ DÍLNY 
Adresa: Hlu�ínská 1330, Ludge�ovice 747 14 
Telefon: 595 053 929 
e-mail: chranena.dilna@charitahlucin.cz 
Popis služby:  

Služba nabízí: kompleta�ní dílnu (montáž plastových hra�ek), tv
r�í dílnu (výroba ozdobných 
p�edm	t
 z keramické hlíny, drhané d�ev	né r
žence, zdobení kv	tiná�
 a sví�ek atd.), šicí dílnu (šití 
ubrus
, prostírání, tašek, ch�apek aj.), záme�nickou dílnu. 
 
 
ZA�ÍZENÍ FONDU OHROŽENÝCH D�TÍ - KLOKÁNEK 
Adresa: Osada míru 313, Dolní Benešov 747 22 
Telefon: 224 236 655 
e-mail: klokanek.db@fod.cz 
www stránky: www.klokanky.cz 
Popis služby:  

Služba je poskytována pro rodiny, d	ti a mládež, Romy, ob�any v p�echodné sociální krizi. 
Provoz za�ízení je nep�etržitý. 
 

Do�asný domov pro d	ti v akutní nouzi, od p�echodných rodinných krizí až po týrání a 
zneužívání. Hlavním principem Klokánku je rodinná pé�e a výchova d	tí, které žijí ve stálém prost�edí 
a starají se o n	 stejní pe�ovatelé (tzv. tety), které pe�ují o d	ti po všech stránkách.  
 

D	ti lze p�ijmout nejen na základ	 p�edb	žného opat�ení, ale i na žádost rodi�
 nebo 
samotného dít	te. P�íjem je možno uskute�nit i v noci. Klokánek p�íjme d	ti r
zného v	ku již od 
narození. 
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D�M SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ROZPO�TOVÁ ORGANIZACE  
Adresa: Osada míru 306, Dolní Benešov 747 22 
Tel.: 553 651 285 
e-mail: mesto@dolnibenesov.cz 
 www: dolnibenesov.cz 
Popis služeb: 
� P�echodné ubytování pro maminky s d	tmi v krizové situaci � 

Služba pro maminky s d	tmi v krizové situaci nevyžadující celodenní dozor.  Organizace 
nabízí pomoc p�i �ešení sociálních otázek, pomoc p�i �ešení problém
 výchovných, bytových, pomoc 
p�i zajišt	ní chodu domácnosti. Maminky mohou pobývat v za�ízení maximáln	 1 rok. Denní služby 
jsou od 7:00 do 15:30 hodin. 
 
� Zajiš�ování pe�ovatelské služby jinými organizacemi � 

Tato služba je poskytována pro seniory. Organizace zprost�edkovává soc. pé�i. V	tšinou 
spolupracuje s Charitou. Služba je dostupná od Po do Pá: 7:00 – 15:30 hod. 
 
SLUŽBY DOBRÉHO PASTÝ�E, D�M SV. EUFRASIE, CÍRKEVNÍ ORGANIZACE 
Adresa: Markvartovická 22, Ludge�ovice, 747 14 
Tel.: 595 052 494 
e-mail: KSDP@seznam.cz 
Popis �innosti: 

Služba je poskytována maminkám s d	tmi, ženám v krizových situacích, ženám ohroženým �i 
na ulici. Doba pobytu je 1 rok, jsou zde vychovatelky, které jim pomáhají nau�it hospoda�it s pen	zi, 
va�it, najít si další ubytování, zbavit se stresu, je nabídnuta i spolupráce s psycholožkou a další. Služby 
jsou poskytovány klient
m nep�etržit	. 
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KLUB SENIOR� HLU�ÍN 
(posezení u kávy a �aje, spole�enské hry, zábava s hudbou a pohošt�ním, zájezdy, p�ednášky) 
Adresa: Dlouhoveská 17, Hlu�ín 748 01 
Tel.: 605 509 393 
 
 
KLUB D�CHODC� DARKOVI�KY 
(zájezdy, ve�írky, posezení v p�írod�, jízda na kole) 
Adresa: K Boru 5,  Hlu�ín - Darkovi�ky 748 01 
Tel.: 595 058 037, 607 778 397 
 
 
KLUB D�CHODC� BOBROVNÍKY 
(sch�zky, oslavy, návšt�vy sousedních klub�, p�ší turistika, plesy, zájezdy, divadlo) 
Adresa: Požárnická 49, Hlu�ín -  Bobrovníky 748 01 
Tel.: 595 059 238 
 
 
KLUB D�CHODC� LUDGE�OVICE 
(kulturní, spole�enské a poznávací akce, vycházky, zájezdy) 
Adresa: KD, Ludge�ovice  747 14 
Tel.: 595 052 109 
 
 
KLUB D�CHODC� VRABLOVEC 
(léka�ské p�ednášky, ve�írky, zájezdy, výstavy, duchovní podpora, jóga) 
Adresa: Vrablovec 792/36, Ludge�ovice 747 14 
Tel.: 595 043 836 
 
 
KLUB D�CHODC� ŠILHE�OVICE 
(zájezdy, oslavy, spole�enské akce, ve�írky) 
Adresa: Dolní 247, Šilhe�ovice 747 15 
Tel.: 595 054 101 
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ZŠ a MŠ škola Hlu�ín – Darkovi�ky 
Adresa: Jandova 9/7, Hlu�ín 748 01 
Tel.: 595 058 257 
e-mail: zsdarkovicky@volny.cz 
Pozn.: Škola je pln� bezbariérová a umož�uje výuku zdravotn� postižených d�tí. 
 
ZŠ a MŠ Hlu�ín-Bobrovníky 
Adresa: Lesní 14/174, Hlu�ín 748 01 
Tel.: 595 059 055 
e-mail: s.smidova@email.cz 
www.zsbobrovniky.websnadno.cz 
Pozn.:  Bezbariérová škola se vzd�láváním handicapovaných d�tí. 
 
Základní škola  
Adresa: Ul. Generála Svobody 8, Hlu�ín 748 01 
Tel.: 595 041 070 
e-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz 
Pozn.: Škola je ur�ena p�edevším pro vzd�lávání d�tí se speciálními vzd	lávacími pot�ebami. 
Umož�uje také integraci t�lesn� postižených d�tí – má bezbariérový p�ístup. 
 
ZŠ Hlu�ín Hornická 
Adresa: Hornická 7, Hlu�ín 748 01 
Tel.: 595 041 377 
e-mail: hlucin@zshornicka.cz, zshornicka@eridan.cz 
www.zshornicka.cz 
Pozn.: Škola umož�uje integraci zdravotn� postižených d�tí - (vybavení: schodolez, dostupnost do 
všech prostor� školy). 
 
ZŠ Hlu�ín Rovniny 
Adresa: Cihelní 8, Hlu�ín 748 01 
Tel.: 595 041 439 
e-mail: zshlucin.rovniny@tiscali.cz 
www.zsrovniny.cz 
Pozn.:  Škola umož�uje integraci zdravotn� postižených d�tí - (vybavení: nájezdní rampa, WC, 
schodolez). 
 
Odborné u�ilišt� a Praktická škola 
Adresa: �SA 4a, 748 01 Hlu�ín 
Tel.: 595 041 886, 595 041 533 
e-mail: oupshlucin@quick.cz 
www.ouhlucin.wz.cz 
Pozn.: Škola je ur�ena p�edevším pro žáky se  speciálními vzd�lávacími pot�ebami, pat�í do sít� 
speciálních škol. 
 
Gymnázium, Hlu�ín 
Adresa: Dr. Ed. Beneše 7/586, Hlu�ín 748 01 
Tel.: 595 041 194, 595 042 361, 595 042 600 
e-mail: mail@ghlucin.cz 
www.ghlucin.cz 
Pozn.: Škola umož�uje integraci zdravotn� postižených d�tí. 
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6. Pr	zkum pot�eb uživatel	 sociálních služeb a ve�ejnosti  
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Z celkového po�tu distribuovaných dotazník
  cca 5 900 ks bylo vráceno 258 ks. Z toho 47 ks bylo vypln	no na 
www.hlucin.com. Celková návratnost je pouze 5%. Vyhodnocení dle jednotlivých otázek je následující:  
 
Vyhodnocení otázky: Využíváte v sou�asné dob� Vy nebo �len Vaší rodiny n�jakou sociální službu? 
 

  Po�et odpov�dí Po�adí  

ano 84 2. 
ne 158 1. 
neuvedeno 16 3. 

 

33%

61%

6%

ano

ne

neuvedeno

 
 
Vyhodnocení otázky: U všech subjekt� se sídlem v Hlu�ín�, u kterých  Vy osobn� nebo �len Vaší 
rodiny využíváte   n�jakou službu, ozna�te k�ížkem, zda jste �i nejste spokojeni s danou službou. 
 

Byty s pe�ovatelskou službou  Ústav sociální pé�e 

  po�et odpov�dí    po�et odpov�dí 

spokojenost 14  spokojenost 12 

nespokojenost 3  nespokojenost 4 

     

Klub d�chodc�  D�tský ran� 

  po�et odpov�dí    po�et odpov�dí 

spokojenost 10  spokojenost 23 

nespokojenost 3  nespokojenost 8 

     

Domov d�chodc�  Ú�ad práce 

  po�et odpov�dí    po�et odpov�dí 

spokojenost 16  spokojenost 16 

nespokojenost 3  nespokojenost 25 

     

D�tská rehabilitace  M�stský ú�ad, sociální odbor 

  po�et odpov�dí    po�et odpov�dí 

spokojenost 21  spokojenost 26 

nespokojenost 3  nespokojenost 26 
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Vyhodnocení otázky: Co by se podle Vás m�lo na službách zlepšit? 
 

Po�et 
  odpov�dí 

Po�adí závažnosti 

kvalita 18 4. 
cena poskytovaných služeb 16 5. 
p�ístup personálu 30 2.  
dostupnost 20 3. 
informovanost ob�an�  56 1. 
vše je v po�ádku 12 6. 
málo financí v STP 3 7. 
kvalifikace a ochota personálu na soc. odboru 2 8. 
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Vyhodnocení otázky: Využíváte n�které ze sociálních služeb mimo území m�sta Hlu�ína? 
 

  
Po�et 

odpov�dí 

ano 5 
neuvedeno 253 

 
5 z dotazovaných osob odpov	d	lo, že využívají služby mimo m	sto Hlu�ín. Uvedly tyto:  
- Ostrava-Poruba - centrum volného �asu,  
- Bohumín ÚP,  
- Kulturní kluby Ostrava,  
- Rehabilitace FNSP 
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Vyhodnocení otázky: Která z t�chto oblastí je podle Vás v Hlu�ín� nejvíce problémová? 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí závažnosti 

nezam�stnanost 150 1. 
bezdomovectví 47 7. 
kriminalita a agresivita mládeže 132 2. 
nedostatek služeb pro postižené ob�any 48 6. 
malá kapacita za�ízení pro seniory 84 5. 
nabízené služby jsou drahé 44 8. 
nedostate�né �ešení bezbariérových p�ístup� 87 4. 
špatná informovanost o službách 89 3. 
nedostate�né pokrytí sociálními službami 32 9. 
chybí pošta na nám�stí 1 11. 
chybí d�tské h�išt� v Darkovi�kách 1 11. 
ob�dy pro d�chodce, jídelna, rozvoz (svátky a víkendy) 3 10. 
špatné cesty 1 11. 
chybí centrum pro d�ti a mládež 1 11. 
chybí pošta na OKD 1 11. 
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Vyhodnocení otázky: Domníváte se, že v pr�b�hu posledních 5-ti let se životní podmínky v Hlu�ín� 
zlepšily, zhoršily nebo z�staly stejné? 
 

  Po�et  Po�adí  

  odpov�dí závažnosti 

zhoršily 31 4. 
zlepšily 107 1. 
z�staly stejné 77 2. 
nedokážu posoudit 40 3. 
neuvedeno 3 5. 
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Vyhodnocení otázky: Jakým skupinám obyvatel by se m�lo dostat více pé�e než dosud? 
 

  Po�et  Po�adí  

  odpov�dí závažnosti 

senior�m 93 4. 

zdravotn� postiženým ob�an�m 137 1. 

rodinám s postiženými d�tmi 123 3. 

rodinám sociáln� slabým 70 5. 

neúplným rodinám 45 7. 

nezam�stnaným 56 6. 

bezdomovc�m 21 8. 

osobám ohroženým závislostí na návykových látkách 17 9. 

d�tem a mládeži 136 2. 

matkám na MD 2 11. 

neuvedeno 4 10. 

rybá��m 1 12. 

drogov� závislým 1 12. 

školit romské rodiny proti krádeži 1 12. 

funk�ním rodinám 1 12. 

mladým rodinám 1 12. 

t�m, co n�co d�lají pro Hlu�ín 1 12. 

neuvedeno 1 12. 
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Vyhodnocení otázky: Které z t�chto služeb v Hlu�ín� postrádáte? 
 

  Po�et  Po�adí  

  odpov�dí závažnosti 

kluby pro d�ti 66 3. 
kluby pro mládež 15+ 86 1. 
raná pé�e 14 15. 
jesle 39 7. 
d�m na p�l cesty 31 12. 
nízkoprahová denní centra 29 14. 
denní stacioná� 55 4. 
azylové bydlení 53 5. 
pobytové služby pro staré a postižené ob�any 80 2. 
osobní asistent 30 11. 
ob�anská poradna 52 6. 
chrán�ná dílna 37 9. 
chrán�né bydlení 38 8. 
podporované bydlení 30 13. 
krátkodobé hlídání d�tí 1 16. 
mlé�ná jídelna 1 16. 
MŠ s volnými místy 1 16. 
celodenní stacioná� pro postižené d�ti 1 16. 
záchytka 1 16. 
internet 1 16. 
zábavné centrum pro d�ti 1 16. 
rampa pro kola 1 16. 
kluby pro seniory 1 16. 
bydlení v menších a levn�jších bytech 1 16. 
Svaz zahrádká�� 1 16. 
rozvoz ob�d� v so a ne 1 16. 
práci soc. slabým 1 16. 
fitnes centrum 1 16. 
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Vyhodnocení otázky: Zapojujete se do volno�asové aktivity n�které z t�chto organizací, klubu �i 
sdružení? 
 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí  

D�m d�tí a mládeže 47 5. 
Sportovní areál - št�rkovna 82 2. 
sportovní hala 53 3. 
sportovní kluby 30 6. 
Kulturní centrum 122 1. 
Klub senior� Hlu�ín 4 8. 
Klub d�chodc� Bobrovníky 3 9. 
klub d�chodc� Darkovi�ky 7 7. 
ASPV 1 11. 
Klub maminek na MD 1 11. 
STP 2 10. 
Hasi�i 1 11. 
ZKO Hlu�ín 2 10. 
nezapojuji se 52 4. 
KD Dolní Benešov 1 11. 
Automotoklub 1 11. 
Sborový zp�v 1 11. 
AMK Hlu�ín 2 10. 
Dobrovolní hasi�i 1 11. 
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Vyhodnocení otázky: Pokud se nezapojujete do žádné volno�asové aktivity z p�edchozí otázky, 
ozna�te pro�. 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí  

finan�n� nedostupné 20 2. 
nemám zájem 28 1. 
nemám volný �as 2 6. 
zapojuji se jinde 2 6. 
mám své vlastní aktivity 6 4. 
p�sobím v Praze 1 7. 
neznám možnosti 1 7. 
špatný zdravotní stav 9 3. 
pe�uji o blízkou osobu 3 5. 
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Vyhodnocení otázky: Jakému zp�sobu pé�e o seniory byste dal/a dnes �i v budoucnu p�ednost? 
 

  Po�et  Po�adí  

  odpov�dí d�ležitosti 

doma - s pomocí pe�ovatelské služby 94 1. 
doma - pomoc a pé�e rodiny 74 2. 
v domov� d�chodc� 45 4. 
v byt� s pe�ovatelskou službou 47 3. 
penzion s pe�ovatelskou službou 2 6. 
neuvedeno 8 5. 
sama 1 7. 
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Vyhodnocení otázky: Ozna�te k�ížkem instituce, o jejichž službách jste informováni 
 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí  

Charita Hlu�ín - ošet�ovatelská a pe�ovatelská služba 155 1. 
Charita Hlu�ín - humanitární pomoc pro soc. slabé 110 3. 
Ústav sociální pé�e pro mládež 82 5. 
Domov d�chodc� 139 2. 
D�tská rehabilitace 79 6. 
D�tský ran� 104 4. 
Svaz t�lesn� postižených  19 7. 
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Vyhodnocení otázky: Myslíte si, že by byl užite�ný katalog sociálních služeb?  
 

  Po�et  Po�adí  

  odpov�dí d�ležitosti 

ano 182 1. 
ne  12 4. 
nevím 45 2. 
neuvedeno 19 3. 
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Vyhodnocení otázky: Kam byste se v prvé �ad� obrátil/a  v p�ípad� pot�eby sociální služby? 
 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí  

katalog sociálních služeb 96 2. 
m�stský ú�ad 97 1. 
poskytovatelé sociálních služeb 58 3. 
internet 5 4. 
Charita 2 6. 
rodina, p�átelé 3 5. 
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Vyhodnocení otázky: Uve�te pohlaví: 
 

  Po�et  

  odpov�dí 

muž  86 
žena 161 
neuvedeno 11 
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Vyhodnocení otázky: Kolik je Vám let? 
 

  Po�et odpov�dí 

mén� než 18 let 9 
18 - 25 let 28 
26 - 35 let 61 
36 - 45 let 39 
46 - 55 let 38 
56 - 65 let 51 
66 - 75 let 19 
76 a více let 8 
neuvedeno 4 
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Vyhodnocení otázky: Jaké je Vaše nejvyšší dokon�ené vzd�lání? 

 
  Po�et odpov�dí 

základní  28 
st�ední (vyu�en) 56 
st�ední s maturitou 106 
vyšší odborná škola 14 
vysokoškolské 44 
neuvedeno 10 
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Vyhodnocení otázky: Jaké je Vaše sou�asné zam�stnání? 
 

  Po�et odpov�dí 

na mate�ské dovolené 11 
student/ka 24 
zam�stnaný/á 106 
podnikatel/ka 21 
nezam�stnaný/á 20 
d�chodce/d�chodkyn� 54 
v invalidním d�chodu 11 
pe�uji o osobu blízkou 1 
neuvedeno 10 
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Vyhodnocení otázky: Uve�te místo bydlišt�. 
 

  Po�et odpov�dí 

Hlu�ín 184 
Darkovi�ky  23 
Bobrovníky 14 
Ostrava 3 
Vrablovec 2 
Ludge�ovice 1 
Píš� 3 
Ha� 3 
Šilhe�ovice 1 
neuvedeno 3 
Dolní Benešov 2 
V�esina 4 
Bohumín 1 
D�hylov 1 
Kobe�ice 1 
neuvedeno 11 
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Vyhodnocení otázky: Sd�lte nám prosím Vaši pot�ebu �i  jakoukoliv p�ipomínku nebo nám�t! 
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Dotazníky byly distribuovány na t�chto místech: 

- ZŠ Hornická – 60 ks dotazník
, (návratnost 88%) 
- Gymnázium – 20 ks dotazník
, (návratnost 60%) 
- ZŠ Gen. Svobody  – 10 ks dotazník
, (návratnost 100%) 
- Odborné u�ilišt� – 20 ks dotazník
, (návratnost 75%) 

 
Vypln	no bylo 90 ks dotazník
.  
Návratnost je 82%.  
Vyhodnocení otázek je následující: 
 
 
Vyhodnocení otázky: Pohlaví respondenta? 
 

  Po�et odpov�dí 

dívka 41 
chlapec 49 

46%
54%

dívka

chlapec

 
 
 
Vyhodnocení otázky: V�k respondenta? 
 

  Po�et odpov�dí 

13 - 15 let 58 
16 - 18 let 28 
19 - 26 let 4 

 
 

 

31%

4%

65%

13 - 15 let

16 - 18 let

19 - 26 let

 

Celkem 
distribuováno 

110 ks dotazník	 
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Vyhodnocení otázky: Jakou školu navšt�vujete? 
 

  Po�et odpov�dí 

základní škola 63 
odborné u�ilišt� 15 
st�ední škola 12 
vyšší odborná škola 0 
vysoká škola 0 

 
 
 
Vyhodnocení otázky: Kdo z Vašich rodi�� je zam�stnaný? 
 

  Po�et odpov�dí 

oba 61 
jeden z nich 21 
žádný 8 

 

68%

9%

23% oba

jeden z nich

žádný
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Vyhodnocení otázky: Co nejrad�ji d�láte ve volném �ase? 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí d�ležitosti 

nic 1 9. 
�etba 17 7. 
hudba 36 4. 
sport 43 2. 
po�íta� 40 3. 
televize, DVD 33 5. 
setkávám se s kamarády 44 1. 
kino 11 8. 
disko 19 6. 
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Vyhodnocení otázky: Jakou jinou zájmovou �innost byste cht�li provozovat? 
 

  Po�et 

  odpov�dí 

horolezectví 3 
vodáctví 1 
tanec 3 
vesla�ství 1 
lední hokej 2 
cizí jazyk 1 
airsoft 1 
jízda na kole 1 
aerobic 1 
box 1 
fotbal 3 
ch�va d�tí 1 
sout�že mezi školami 1 
jízda autem 1 
sprejování 1 
pletení 1 
tenis 1 
jízda na koni 1 
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Vyhodnocení otázky: Navšt�vujete n�jaký kroužek nebo sportovní klub? 
 

  Po�et  

  odpov�dí 

ano 71 
ne 39 

 
Po�et 

Kroužek 
odpov�dí 

florbal 4 
fotbal 7 

po�íta�e  2 
volejbal 11 

ringo 2 
tane�ní klub 1 
LŠU  5 
Basketbal 2 
KS TKD - sport. tanec 1 
Výtvarný kroužek 2 
ZUŠ - kytara 2 
internet 2 
DDM - Krava�e 1 
Jezdecký oddíl 2 
Matematický 1 
TJ Hlu�ín 1 
Beskydský klub 1 

modelá�ský kroužek 1 
TOM zálesák 1 
tenis 1 
dramatický kroužek 1 
orienta�ní b�h 1 
keramika 1 
žádný 5 
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Vyhodnocení otázky: Co Vám brání ve využívání nabídky volno�asových aktivit? 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí závažnosti 

nedostatek �asu 43 1. 
malá nabídka aktivit 15 3. 
nedostatek pen�z 9 4. 
nesouhlas rodi�� 7 5. 
m�j nezájem 19 2. 
škola 2 6. 

 

46%

16%

9%

7%

20%
2%

nedostatek �asu

malá nabídka
aktivit

nedostatek pen�z

nesouhlas rodi��

m�j nezájem

škola
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Vyhodnocení otázky: Kdo Vás ovliv�uje p�i výb�ru volno�asových aktivit? 
 

  Po�et odpov�dí 

rodi�e 10 
kamarádi 13 
u�itelé 0 
sourozenci 1 
nikdo 68 
prarodi�e 1 
škola 1 

 

0 20 40 60 80

rodi�e

kamarádi

u�itelé

sourozenci

nikdo

prarodi�e

škola

po�et odpov�dí
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Vyhodnocení otázky: Jaké problémy Vás trápí? 
 

  Po�et Po�adí 

  odpov�dí závažnosti 

šikana 4 7. 
problémy s alkoholem 5 6. 
problémy s jinými návykovými látkami 6 5. 
záškoláctví 2 9. 
problémy v rodin� 0 11. 
prosp�ch ve škole 13 3. 
strach z u�itele 6 5. 
konflikt se spolužáky 4 7. 
problémy s partnerem 7 4. 
rozvod rodi�� 3 8. 
odmítání kolektivem 1 10. 
nudím se 7 4. 
nic m� netrápí 40 1. 
nevím 17 2. 
flákání mládeže (drogy, alkohol) 1 10. 
problémy s kamarády 1 10. 
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Vyhodnocení otázky: Mají Vaši kamarádi n�jaký problém, který neumí sami vy�ešit? 
 

  Po�et Po�adí 

  odpov�dí závažnosti 

šikana 7 9. 
drogy 14 4. 
problémy s alkoholem 16 3. 
problémy s návykovými látkami 19 2. 
záškoláctví 7 9. 
problémy v rodin� 5 11. 
prosp�ch ve škole 14 4. 
strach z u�itele 6 10. 
konflikt se spolužáky 9 7. 
problémy s partnerem 8 8. 
rozvod rodi�� 5 11. 
odmítání kolektivem 7 9. 
nudí se 10 6. 
nic je netrápí 13 5. 
nevím 29 1. 
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Vyhodnocení otázky: Na koho byste se obrátili v p�ípad� �ešení své tíživé situace? 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí d�ležitosti 

rodina 65 1. 
kamarádi 32 2. 
u�itel 0 7. 
kn�z 3 4. 
linka d�v�ry 4 3. 
psycholog 4 3. 
pedagogicko-psychologická poradna 2 5. 
sociální odbor - kurátor 2 5. 
spolehla bych se sama na sebe 1 6. 
na partnera 1 6. 
sebevražda 1 6. 
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Vyhodnocení otázky: Tato otázka se týkala vyjád�ení spokojenosti s Domem d�tí a mládeže 
v Hlu�ín�. 
- nabídka kroužk
 – 85 bod
, hodnotilo 36, známka 2,4 – spíše spokojeni 
- p�ístup vedoucího – 56 bod
, hodnotilo 32, známka 1,8 – spíše spokojeni 
- vybavenost kluboven – 74 bod
 – hodnotilo 34, známka 2,2 – spíše spokojeni 
- informovanost o aktivitách – 81 bod
, hodnotilo 35, známka 2,3 –  spíše spokojeni 
 
Vyhodnocení otázky: Tato otázka se týkala vyjád�ení spokojenosti s Kulturním centrem v Hlu�ín�. 

- nabídka aktivit a programu – 125 bod
, hodnotilo 68, známka 1,8 – spíše spokojeni 
- cena – 152 bod
, hodnotilo 69, známka 2,2 – spíše spokojeni 
- informovanost – 143 bod
, hodnotilo 67, známka 2,1 – spíše spokojeni 
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Vyhodnocení otázky: Tato otázka se týkala vyjád�ení spokojenosti se zájmovými aktivitami na 
základních školách v Hlu�ín�. 

- nabídka kroužk
 – 122 bod
, hodnotilo 60, známka 2,1 – spíše spokojeni 
- p�ístup u�itel
 �i vedoucích – 113 bod
, hodnotilo 88, známka 1,3 – spokojeni 
- vybavení – 116 bod
, hodnotilo 59, známka 2 – spíše spokojeni 
 

Vyhodnocení otázky: Jaké služby �i zájmové aktivity nejvíce postrádáte v Hlu�ín�? 
 

Po�et  
Co chybí mládeži? 

odpov�dí 

kluzišt� 2 
obchodní centrum 10 
modelá�ský obchod 1 
krytý bazén 24 
h�išt� (pro d�ti a mládež) 7 
florbal 1 
obchod s lyžemi 1 
obchod (skate) 1 
kino 8 
koupališt� 2 
army shop 2 
stadion 1 
ochrana obyvatel p�ed romy 1 
cykloslužby 1 
squash, bowling 2 
klubovna 3 
MC Donald 3 
aquapark 1 
cluby, disco pro mladé 8 
bikepark 1 
údržba št�rkovny 1 
internetová kavárna 3 
skatepark 8 
cukrárna 4 
metro 1 
nemocnice 1 
více zelen� 1 
legální zdi pro sprejery 7 
horolezecká st�na 2 
rampa 2 
divoká voda 1 
centrum volného �asu 3 
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Dotazníky byly distribuovány na t�chto místech: 

- ZŠ Hornická – 60 ks dotazník
, (návratnost 50%) 
- Gymnázium – 20 ks dotazník
, (návratnost 75%) 
- ZŠ Gen. Svobody  – 10 ks dotazník
, (návratnost 100%) 
- Odborné u�ilišt� – 20 ks dotazník
, (návratnost 0%) 
- ZŠ Borovníky – 20 ks dotazník
, (návratnost 85%) 

 
Vypln	no bylo 72 ks dotazník
.  
Návratnost je 55%.  
Vyhodnocení otázek je následující: 
 
Vyhodnocení otázky: Pohlaví respondent�: 
 

  Po�et  

  odpov�dí 

muž 14 
žena 57 

20%

80%

muž

žena

 

Celkem 
distribuováno 

130 ks dotazník	 
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Vyhodnocení otázky: V�k respondenta: 
 
 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí 

do 26 let 0 7. 
27 - 30 let 3 5. 
31 - 35 let 17 2. 
36 - 40 let 25 1. 
41 - 45 let 15 3. 
46 - 50 let 9 4. 
51 a více let 2 6. 
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Vyhodnocení otázky: Je Vaše rodina úplná nebo neúplná? 
 

  Po�et odpov�dí 

úplná 63 
neúplná 8 

 

89%

11%

úplná

neúplná
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Vyhodnocení otázky: Po�et d�tí v rodin�? 
 
 

Po�et d�tí Po�et  

v rodin� odpov�dí 
Po�adí 

1 dít� 14 2. 
2 d�ti 40 1. 
3 d�ti 13 3. 
4 d�ti 2 4. 
5 d�tí 1 5. 
6 d�tí 1 5. 
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Vyhodnocení otázky: Je Vaše rodina závislá na dávkách sociální pé�e? 
 

  Po�et odpov�dí 

ano 13 
ne 56 
neuvedeno 2 

 

18%

79%

3%

ano

ne

neuvedeno
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Vyhodnocení otázky: 	eší Vaše rodina v sou�asné dob� n�jaký problém? 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí závažnosti 

nedostatek pen�z 24 1. 
problémy s bydlením 9 4. 
dluhy 3 6. 
problémy s výchovou d�tí 4 5. 
topení 1 7. 
zdravotní problémy 1 7. 
nedostatek �asu 3 6. 
pracovní problémy 1 7. 
žádné 10 3. 
neuvedeno 15 2. 
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Vyhodnocení otázky: Které problémy, týkající se Vašich d�tí, Vás tíží nejvíce? 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí závažnosti 

bezohlednost v��i starým a postiženým ob�an�m  3 5. 
nerespektování autority 12 2. 
konflikty s vrstevníky 4 4. 
špatné vztahy k rodi��m  3 5. 
nevhodný zp�sob trávení volného �asu  34 1. 
užívání alkoholu 3 5. 
užívání jiných návykových látek 3 5. 
gamblerství 0 8. 
špatný prosp�ch 4 4. 
záškoláctví 0 8. 
šikana 2 6. 
dyslexie, dysgrafie 1 7. 
za�azení syna do spole�nosti 1 7. 
nic 6 3. 
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Vyhodnocení otázky: Navšt�vují Vaše d�ti n�jakou volno�asovou aktivitu? 
 

Odpov�d�li ano 
Aktivita Po�et odpov�dí 

ZUŠ Hlu�ín 6 
Jezdecký klub 3 
orienta�ní b�h 1 
volejbal 3 
SK Ostrava 1 
tenis 1 
keramika 1 
ringo 1 
florbal 1 
internet ve škole 1 
DDM 2 
TJ Sokol Darkovi�ky 1 

LŠU 2 
Kulturní d�m  2 
náboženství 1 
dramatický kroužek 1 
balet 1 
fotbal 1 
kroužky p�i ZŠ 4 
hasi�ský kroužek 1 
angli�tina 1 

 
Odpov�d�li ne, uvedli pro� 

D�vod Po�et odpov�dí 

samostatnost 1 
nezájem 2 
nechce se jim 3 
nedostatek �asu 1 
z finan�ních d�vod� 3 
ze zdravotních d�vod� 1 

 
 
Vyhodnocení otázek: Spokojenost s DDM Hlu�ín? 

- finan�ní náro�nost – 23 bod
 – hodnotilo 22 – známka 1,1 – spokojenost 
- pestrost nabídky – 25 bod
 – hodnotilo 16 – známka 1,6 – spíše spokojeni 
- informovanost o aktivitách – 28 bod
 – hodnotilo 15 – známka 1,9 – spíše spokojeni 

 
Vyhodnocení otázky: Spokojenost s LŠU? 

- finan�ní dostupnost – 50 bod
 – hodnotilo 25 – známka 2 – spíše spokojenost 
- pestrost nabídky – 34 bod
 – hodnotilo 25 – známka 1,4 –  spokojenost 
- p�ístup u�itele – 41 bod
 – hodnotilo 26 – známka 1,6 – spíše spokojeni 

 
Vyhodnocení otázky: Spokojenost s nabídkou kroužk� na ZŠ (gymnáziu �i u�ilišti)? 

- pestrost nabídky – 60 bod
 – hodnotili 34 – známka 1,8 – spíše nespokojeni 
- p�ístup u�itele �i vedoucího kroužku  - 54 bod
 – hodnotilo 33 – známka 1,6 – spíše spokojeni 
- ostatní – kroužky nejsou, v nabídce je pouze náboženství, nespokojenost s �editelkou na ZŠ 

v Bobrovníkách  
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Vyhodnocení otázky: Spokojenost s Kulturním centrem? 
- finan�ní náro�nost – 72 bod�, hodnotilo 36 – známka 2 – spíše spokojeni 
- pestrost nabídky – 77 bod� – hodnotilo 37 – známka 2,1  – spíše nespokojeni 
- informovanost o aktivitách – 66 bod� – hodnotilo 36 – známka 1,8 – spíše spokojeni 
- ostatní – neprofesionální moderování, organizace ples� - nespokojenost 

 
 
Vyhodnocení otázky: Postrádáte v Hlu�ín� n�jakou sociální službu �i jiné aktivity, které by usnadnili 
život Vám, Vaší rodin� i Vašim d�tem? 
 
 

Co rodi�e v Hlu�ín� postrádají… Odpov�d�lo 
Krytý bazén 3 
kluby pro mládež 1 
squash 1 
spinning 1 
ve�ejná sportovišt�, d�tská h�išt� 4 
kluzišt�, zimní sporty 1 
divadlo 1 
zvýšit bezpe�nost ob�an� 1 
v�tší dohled nad mladou generací 1 
�istírnu, mandl, opravu obuvi, jídelnu 1 
zábavu a vypln�ní volného �asu pro ZP d�ti 1 
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Dotazníky byly distribuovány na t�chto místech: 

- Charita Hlu�ín – 20 ks dotazník
, (návratnost 15%) 
- D�tská rehabilitace – 20 ks dotazník
, (návratnost 40%) 
- D�tský ran� – 20 ks dotazník
, (návratnost 90%) 
- Domov d	chodc	 – 20 ks dotazník
, (návratnost 100%) 
- M�Ú Hlu�ín, odbor sociálních v	cí – 20 ks dotazník
, (návratnost 40%) 
- ÚSP Hlu�ín – 20 ks dotazník
, (návratnost 90%) 

 
Vypln	no bylo  75 ks dotazník
.  
Návratnost je  63%. 
Vyhodnocení otázek je následující: 
 
 
Vyhodnocení otázky: Kdo vypl�uje dotazník? 
 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí 

osoba ZP 32 2. 
osoba pe�ující o ZP 38 1. 
neuvedeno 5 3. 

 

43%

50%

7%
osoba ZP

osoba pe�ující o
ZP

neuvedeno

 

Celkem  
distribuováno 

120 ks 
dotazník� 
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Vyhodnocení otázky: V�k postiženého? 
 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí 

0 - 6 let 8 3. 
7 - 15 let 5 4. 
16 - 26 let 1 6. 
27 - 40 let 16 2. 
nad 40 let v�ku 43 1. 
neuvedeno 2 5. 
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Vyhodnocení otázky: Druh postižení? 
 

  Po�et 

  odpov�dí 
Po�adí 

mentální 27 2. 
t�lesné 34 1. 
smyslové 13 3. 
kombinované 13 3. 
chronicky nemocní 2 5. 
psychiatrická diagnóza 8 4. 
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Vyhodnocení otázky: Co vidíte jako problém? 
 

  Po�et Po�adí 

  odpov�dí závažnosti 

nedostate�né �ešení bezbariérových p�ístup� 35 2. 
závislost na pé�i druhé osoby 39 1. 
chybí osobní asistence 21 6. 
problémy s dopravou zdravotn� postižených 26 3. 
nedostatek pracovních p�íležitostí 23 5. 
problémy se vzd�láváním mentáln� postižených 1 10. 
nedostate�ná nabídka pobytových za�ízení pro ZP 19 7. 
chybí úlevová pé�e pro pe�ovatele 10 9. 
nedostatek financí 25 4. 
nedostatek informací 11 8. 
lhostejnost lidí 1 10. 
chybí byty pro mentáln� postižené 1 10. 
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Vyhodnocení otázky: Kde žije postižený? 
 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí 

sám v domácnosti 4 4. 
ve spole�né domácnosti s p�íbuznými 28 2. 
ve své domácnosti s pomocí rodiny �i pe�ovatelské služby 2 5. 
celoro�n� v za�ízení 30 1. 
v byt� s pe�ovatelskou službou 0 7. 
LDN 1 6. 
neuvedeno 10 3. 
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Vyhodnocení otázky: Která z pobytových služeb Vám chybí? 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí d�ležitosti 

stacioná� s denním pobytem 20 2. 
stacioná� s týdenním pobytem 9 4. 
stacioná� s ro�ním pobytem 8 5. 
chrán�né bydlení - s asistencí 34 1. 
podporované bydlení - bez asistence 8 5. 
v�tší po�et byt� s pe�ovatelskou službou 18 3. 
další domov d�chodc� 1 6. 
stacioná� s denním pobytem pro d�ti od 7 let 1 6. 

 
 
 

0 10 20 30 40

stacioná� s denním pobytem

stacioná� s týdenním pobytem

stacioná� s ro�ním pobytem

chrán�né bydlení - s asistencí

podporované bydlení - bez asistence

v�tší po�et byt� s pe�ovatelskou službou

další domov d�chodc�

stacioná� s denním pobytem pro d�ti od 7 let

po�et odpov�dí
 



 
  

„Komunitní plán pro m�sto Hlu�ín“ 112 

Vyhodnocení otázky: Je postižený zam�stnaný? 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí d�ležitosti 

ano 12 3. 
ne - rád bych, ale nenašel jsem vhodné zam�stnání 14 2. 
ne - nemám zájem 4 5. 
ne - vzhledem ke zdravotnímu postižení 39 1. 
neuvedeno 6 4. 
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12 dotazovaných osob uvedlo, že jsou zam	stnaní. 3 z nich pracují v Chrán	né díln	 v Ludge�ovicích, 
6 je zam	stnaných v ÚSP a 2 na D	tském ran�i. 
 
Vyhodnocení otázky: Jste spokojeni s �ešením bezbariérových p�ístup� v Hlu�ín�? 
 

  Po�et Po�adí 

  odpov�dí závažnosti 

ano 22 2. 
ne 48 1. 
neuvedeno 5 3. 
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Vyhodnocení otázky: Navrhn�te místa, kde by m�lo dojít ke zm�nám bariér? 
 

Zm�na bariér! po�et odpov�dí 
zubní léka�i (pošta) 1 

chodníky 20 

komunikace 18 

ú�ady 20 

obchody 17 

zdravotnická za�ízení 29 

školy 6 

kulturní za�ízení 36 

gymnázium 1 

zdravotní pojiš�ovny 1 

restaurace, cukrárny 3 

autobusové nádraží 1 

všude 1 
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Vyhodnocení otázky: Navrhn�te �ešení dopravy zdravotn� postižených ob�an�? 
 

�ešení dopravy po�et odpov�dí 

nízkopodlažní autobus 5 

vlá�ek pro ZP 2 

mikrobus 11 

autobus z DD do centra 4 

taxi pro postižené 1 

plošiny ve vlaku 1 

mikrobus pro ÚSP 5 
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Vyhodnocení otázky: Využili byste služeb osobního asistenta? 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí d�ležitosti 

ano 44 1. 
ne  26 2. 
neuvedeno 5 3. 

 

60%

36%

4%

ano

ne 

neuvedeno

 
Vyhodnocení otázky: Sd�lte spokojenost s uvedenými subjekty. 
 
Charita Hlu�ín – 10 bod
, hodnotilo 9, známka 1,1 – spokojenost  
Ústav sociální pé�e Hlu�ín – 47 bod
, hodnotilo 25, známka 1,9 – spíše spokojenost  
D�tská rehabilitace Hlu�ín  - 21 bod
, hodnotilo 17, známka 1,2 – spokojenost  
D�tský ran� Hlu�ín – 38 bod
, hodnotilo 36, známka 1,1 – spokojenost  
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Vyhodnocení otázky: Jaké služby a jiné aktivity pro zdravotn� postižené, p�ípadn� pe�ující, Vám ve 
m�st� Hlu�ín� chybí? 
 

Co ZP a jejich pe�ujícím chybí? 
po�et 

odpov�dí 
tábory pro ZP d�ti 1 

centrum zábavy pro ZP 8 

zapojení do ve�ejného a spole�enského života v Hlu�ín� 2 

divadlo 1 

zlepšit dopravu do centra 2 

rehabilita�ní centrum 1 

chodníky pro vozí�ká�e 1 

denní stacioná� pro ZP d�ti ve v�ku od 7 let 2 

školská za�ízení pro mentáln� postižené 1 

relaxa�ní kroužek pro pe�ující 1 

tane�ní pro ZP 4 

speciální škola 1 

neuvedeno 44 
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Dotazníky byly distribuovány na t�chto místech: 
- Domov d	chodc	 – 20 ks dotazník
, (návratnost 100%) 
- Charita Hlu�ín – 40 ks dotazník
, (návratnost 95%) 
- Senio�i – Zahradní ul. – 40 ks dotazník
, (návratnost 88%) 
- Klub d	chodc	 Darkovi�ky – 20 ks dotazník
, (návratnost 100%) 
- Klub senior	 Hlu�ín – 20 ks dotazník
, (návratnost 100%) 
- Klub d	chodc	 Borovníky – 20 ks dotazník
, (návratnost 85%) 
- M�Ú Hlu�ín, sociální odbor – 20 ks dotazník
, (návratnost 35%) 

 
Vypln	no bylo 138 ks dotazník
.  
Návratnost je  77%. 
Vyhodnocení otázek je následující: 
 
 
Vyhodnocení otázky: Pohlaví respondenta: 
 
 

  Po�et  

  odpov�dí 

muž 33 
žena 104 
neuvedeno 1 

 

23%

73%

4%

muž
žena
neuvedeno

 

Celkem 
distribuováno 

180 ks dotazník	 
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Vyhodnocení otázky: V�k respondenta: 
 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí 

mén� než 60 let 3 6. 
61 - 70 let 74 1. 
71 - 75 let 19 3. 
76 - 80 let 20 2. 
81 - 85 let 13 4. 
86 a více let 9 5. 
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Vyhodnocení otázky: Místo bydlišt� respondenta: 
 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí 

sám 42 2. 
s rodinou 56 1. 
v domov� d�chodc� 20 3. 
v byt� s pe�ovatelskou službou 11 5. 
v družstevním byt� 1 6. 
s manželem/manželkou 13 4. 
s mentáln� postiženou dcerou 1 6. 
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Vyhodnocení otázky: Co vidíte jako nejv�tší problém v Hlu�ín�? 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí závažnosti 

malá kapacita domova d�chodc� 71 1. 
ve m�st� chybí denní stacioná� 38 6. 
nedostatek nízkopodlažních autobus� 41 4. 
nedostate�né �ešení bezbariérových p�ístup� 40 5. 
samota 16 12. 
pot�ebuji pomoc druhé osoby 32 8. 
bezohlednost mladých lidí v��i starším osobám 59 2. 
nevhodný p�ístup léka�� a ú�edník� 20 10. 
nedostatek financí 40 5. 
chybí spole�enské a kulturní akce pro seniory 27 9. 
špatná informovanost o službách a aktivitách pro seniory 19 11. 
nedostatek byt� s pe�ovatelskou službou 33 7. 
chybí penzion pro seniory 53 3. 
v zim� neudržované chodníky 1 14. 
chybí pe�ovatelky v noci a ve svátky 1 14. 
chybí lave�ky v parcích a bezbariérové vstupy 1 14. 
není zde vyžití pro trampy 1 14. 
neuvedeno 2 13. 
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Vyhodnocení otázky: Jaký zp�sob pé�e o seniory je pro Vás p�ijatelný? 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí d�ležitosti 

doma - s pomocí pe�ovatelské služby 37 3. 
doma - pomoc a pé�e rodiny 39 2. 
v domov� d�chodc� 27 4. 
v dom� s pe�ovatelskou službou, p�íp. v penzionu 42 1. 
v denním stacioná�i 1 6. 
trvale s domácí opatrovnicí 1 6. 
jsem sob�sta�ná 2 5. 
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Vyhodnocení otázky: Ozna�te spokojenost se službami poskytovanými Charitu Hlu�ín? 
 

- p�ístup zam�stnanc� – 27 bod�, hodnotilo 23,  známka 1,2 - spokojenost 
- ceny služeb – 40 bod�, hodnotilo 20,  známka 2 – spíše spokojenost 
- kvalita poskytovaných služeb – 34 bod�, hodnotilo 24,  známka 1,4 - spokojenost 
- dochvilnost – 26 bod�, hodnotilo 19, známka 1,4 - spokojenost 
- informovanost o služb� – 26 bod�,  hodnotilo 17, známka 1,5 – spíše spokojenost 

 
Vyhodnocení otázky: Ozna�te spokojenost s byty s pe�ovatelskou službou v Hlu�ín�? 
 

- p�ístup zam�stnanc� – 13 bod�,  hodnotilo 11, známka 1,2 - spokojenost 
- ceny služeb – 20 bod�,  hodnotilo 10, známka 2 – spíše spokojenost 
- kvalita služeb – 21 bod�,  hodnotilo 12, známka 1,8 – spíše spokojenost 
- technický stav domu – 47 bod�,  hodnotilo 14, známka 3,4 – spíše nespokojenost 
- bezbariérovost – 27 bod�,  hodnotilo 9, známka 3 – spíše nespokojenost 
- soužití s ostatními nájemníky – 26 bod�,  hodnotilo 14, známka 1,9 – spíše spokojenost 
- telefon, chladno, výtah chybí, špatný stav oken - nespokojenost 
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Vyhodnocení otázky: Ozna�te spokojenost s Domovem d�chodc�? 
 

- p�ístup zam�stnanc� – 35 bod�,  hodnotilo 23, známka 1,5 – spíše spokojenost 
- kvalita stravy – 32 bod�,  hodnotilo 22, známka 1,5 – spíše spokojenost 
- kvalita dalších poskytovaných služeb – 48 bod�,  hodnotilo 23, známka 2,1 – spíše spokojeni 
- ceny služeb – 29 bod�,  hodnotilo 17, známka 1,7 – spíše spokojenost 
- možnosti spole�enského vyžití – 32 bod�,  hodnotilo 22, známka 1,5 – spíše spokojenost 
- soužití s ostatními obyvateli v domov� – 28 bod�,  hodnotilo 19, známka 1,5 – spíše 

spokojenost 
 

Vyhodnocení otázky: Ozna�te spokojenost s kluby d�chodc� v Hlu�ín�. 
 
Ú�ast v klubech: 
 

  Po�et  

  odpov�dí 

Klub senior� Hlu�ín 19 
Klub d�chodc� Darkovi�ky 16 
Klub d�chodc� Bobrovníky 13 
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Klub d�chodc�
Bobrovníky

 
 
Spokojenost v klubech: 
 

- spokojenost s vedením klubu – 47 bod�, hodnotilo 46, známka 1 – spokojenost 
- spokojenost s �etností setkání – 48 bod�, hodnotilo 42, známka 1,1 - spokojenost 
- spokojenost s prostory klubu – 49 bod�, hodnotilo 41, známka 1,2 - spokojenost 
- spokojenost s nabídkou aktivit – 39 bod�, hodnotilo 32, známka 1,2 - spokojenost 
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Vyhodnocení otázky: Jestliže nejste �lenem klubu d�chodc�, napište pro�? 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí závažnosti 

zdraví mi to nedovoluje 34 3. 
nevyhledávám spole�enský kontakt 17 4. 
mám jiné aktivity 36 2. 
jsem �lenem STP 1 5. 
neuvedeno 60 1. 
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Vyhodnocení otázky: Ozna�te spokojenost se službami Kulturního centra? 
 

- cena poskytovaných služeb  - 54 bod�, hodnotilo 24, známka 2,2 – spíše spokojenost 
- nabídka programu – 51 bod�, hodnotilo 23, známka 2,2 – spíše spokojenost 
- p�ístup zam�stnanc� – 36 bod�, hodnotilo 22, známka 1,6 – spíše spokojenost 
- bezbariérovost – 54 bod�, hodnotilo 16, známka 3,4 – spíše nespokojenost 
- informovanost o nabídce služeb  - 44 bod�, hodnotilo 21, známka 2,1 – spíše spokojenost 

 
 
Vyhodnocení otázky: Ozna�te spokojenost se službami Muzea m�sta Hlu�ína? 
 

- cena poskytovaných služeb – 36 bod�, hodnotilo 23, známka 1,6 – spíše spokojenost 
- nabídka programu – 27 bod�, hodnotilo 19, známka 1,4 - spokojenost 
- p�ístup zam�stnanc� – 24 bod�,  hodnotilo 20, známka 1,2 - spokojenost 
- informovanost o nabídce služeb – 33 bod�, hodnotilo 20, známka 1,7 – spíše spokojenost 
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Vyhodnocení otázky: Co Vám nevyhovuje ve zdravotnických za�ízeních? 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí závažnosti 

dlouhá �ekací doba u léka�� 87 1. 
nedostatek odborných ambulancí 28 2. 
neosobní p�ístup  11 4. 
bariéry 15 3. 
jsem spokojená 1 7. 
arogantní jednání sester a léka�� 1 7. 
drahé léky 3 5. 
chybí služby od 7:00 - 16:00 1 7. 
nevyhovující p�evozová služba 2 6. 
špatná komunikace 1 7. 
nevyhovující vstup do polikliniky v zim� 1 7. 
nevyhovující p�ístup vozí�ká��m 1 7. 
nevyhovující WC na poliklinice 1 7. 
malá kapacita parkovišt� p�ed poliklinikou 1 7. 
špatná úprava okolí polikliniky 1 7. 
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Vyhodnocení otázky: Navrhn�te možnosti kvalitn�jšího spole�enského a kulturního vyžití pro seniory 
v našem m�st�? 

 
  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí d�ležitosti 

neuvedeno 96 1. 
zájezdy 26 2. 
p�ednášky 13 3. 
jazykové kurzy 5 4. 
divadlo 1 7. 
koncerty za dostupnou cenu 1 7. 
ve�ejná WC - ned�le + svátky 1 7. 
kurzy PC 3 5. 
v zim� odhrnovat lépe chodníky 1 7. 
bezbariérový p�ístup na spole�enské akce 1 7. 
více spole�enských akcí s tancem a hudbou pro seniory 1 7. 
informa�ní brožury pro d�chodce 1 7. 
zvýšit dotaci klub�m  1 7. 
lepší využití Kulturního domu pro seniory 1 7. 
zapojení senior� do kulturních a spol. akcí v Hlu�ín� 2 6. 
mikrobus do centra 1 7. 
chybí televize v Kulturním dom� v Darkovi�kách 2 6. 
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Dotazníky byly distribuovány na t�chto místech: 

- ÚP – 50 ks dotazník
, (návratnost 100%) 
- M�Ú Hlu�ín – 35 ks dotazník
, (návratnost 100%) 
- Kurátor pro dosp�lé – 15 ks dotazník
, (návratnost 13%) 

 
Vypln	no bylo 72 ks dotazník
. 
Návratnost je 72 %.  
Vyhodnocení jednotlivých otázek je následující: 
 
Vyhodnocení otázky: Pohlaví respondenta: 
 

  Po�et  

  odpov�dí 

muž  27 
žena 43 
neuvedeno 2 

 

38%

59%

3%

muž 

žena

neuvedeno

 

Celkem 
distribuováno 

100 ks dotazník� 
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Vyhodnocení otázky: V�k respondenta: 
 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí 

15 - 18 let 0 7. 
19 - 25 let 10 4. 
26 - 35 let 12 3. 
36 - 45 let 22 1. 
46 - 55 let 18 2. 
56 a více let 7 5. 
neuvedeno 3 6. 
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Vyhodnocení otázky: Vzd�lání respondenta: 
 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí 

základní 26 2. 
vyu�en/a 37 1. 
maturita 7 3. 
vyšší odborné 0 5. 
vysokoškolské 0 5. 
neuvedeno 2 4. 
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Vyhodnocení otázky: Stav respondenta: 
 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí 

zam�stnaný/á 2 2. 
nezam�stnaný/á 63 1. 
poživatel/ka plného invalidního d�chodu 1 3. 
poživatel/ka starobního d�chodu 2 2. 
�áste�ný invalidní d�chod 2 2. 
neuvedeno 2 2. 
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Vyhodnocení otázky: Místo bydlišt� respondenta: 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí závažnosti 

u rodi�� 23 2. 
u p�íbuzných 0 7. 
u známých 3 5. 
ve vlastním/pronajatém byt� 26 1. 
ve vlastním rodinném domku 11 3. 
na ubytovn� 1 6. 
v azylovém za�ízení 0 7. 
nemám, kde bydlet 4 4. 
neuvedeno 4 4. 
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Vyhodnocení otázky: Co Vás ve Vaší životní situaci nejvíce tíží? 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí závažnosti 

nezam�stnanost 44 1. 
závislost na sociálních dávkách 20 3. 
nedostatek pen�z 39 2. 
dluhy 12 5. 
problémy s bydlením 13 4. 
problémy s požíváním alkoholu 1 9. 
užívání návykových �i omamných látek 2 6. 
závislost na hracích automatech 2 7. 
odtažitý p�ístup ú�edník� 2 8. 
sociální izolace 0 11. 
nic 1 10. 
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Vyhodnocení otázky: Jak dlouho jste nezam�stnaný/á? 
 

Po�et let Po�et  
v nezam�stnanosti odpov�dí 

p�l roku 1 
1 rok  2 

1 a p�l roku 1 
2 roky 2 
3 roky 5 

3 a p�l roku 1 
4 roky 2 
5 let 10 
6 let 5 
7 let 3 
8 let 5 
10 let 2 
12 let 1 
13 let 2 
14 let 2 
15 let 1 
16 let 1 
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Vyhodnocení otázky: Pokud nemáte práci, sd�lte nám, která z možností nejlépe vystihuje Vaši 
sou�asnou situaci. 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí závažnosti 

práci hledám sám aktivn� 45 1. 
p�i hledání práce spoléhám na pomoc (ÚP, rodiny, apod.) 23 2. 
práci v sou�asnosti nehledám 3 3. 
práci hledám prost�ednictvím internetu 1 4. 

 
 

63%

32%

4%
1% práci hledám sám

aktivn�
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spoléhám na pomoc
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Vyhodnocení otázky: Máte zájem se rekvalifikovat? 
 

  Po�et  

  odpov�dí 

ano 44 
ne 15 
neuvedeno 13 

 
 
 

61%21%

18%
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ne
neuvedeno
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Vyhodnocení otázky: Jak �ešíte nedostatek pen�z? 
 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí 

p�ivyd�lávám si 3 7. 
p�j�uji si od p�íbuzných 24 1. 
p�j�uji si od známých a jiných osob 10 3. 
p�j�uji si od bank, finan�ních ústav� 6 5. 
sázím v sázkových kancelá�ích 4 6. 
jinak 9 4. 
neuvedeno 18 2. 
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Vyhodnocení otázky: Sd�lte nám, kterou službu ve m�st� Hlu�ín� postrádáte. 
 

  Po�et  Po�adí 

  odpov�dí d�ležitosti 

osobní asistenci 6 4. 
noclehárny 4 5. 
azylové bydlení 14 2. 
denní místnost s možností stravy 8 3. 
kluby pro mladé 48 1. 
bezplatnou poradnu 1 7. 
žádnou 2 6. 
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Vyhodnocení otázky: Na koho se obrátíte v p�ípad�, když pot�ebujete pomoc ve Vaší tíživé sociální 
situaci? 
 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí 

m�stský ú�ad, sociální odbor 18 3. 
ú�ad práce 10 4. 
policie 2 5. 
p�íbuzní, známí 30 1. 
nevím, kam se obrátit 1 6. 
neuvedeno 22 2. 
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Vyhodnocení otázky: Sd�lte nám prosím, zda jste n�kdy v minulosti byl/a v t�chto za�ízeních. 
 

  Po�et  

  odpov�dí 
Po�adí 

v d�tském domov� 4 2. 
v náhradní rodinné pé�i 2 3. 
v diagnostickém ústavu 1 4. 
ve výchovném ústavu 1 4. 
ve výkonu trestu 4 2. 
nikde 2 3. 
neuvedeno 58 1. 
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Problémové oblasti z pohledu ve�ejnosti 
 

 V�tší míra nespokojenosti u ob�an� m�sta Hlu�ína je s ÚP, s p�ístupem zam�stnanc�. 
 Ob�ané by cht�li zlepšit informovanost a p�ístup personálu. 
 Dle ob�an� je v Hlu�ín� nejvíce problémová: nezam�stnanost, kriminalita a agresivita 

mládeže a špatná informovanost o službách. 
 Ob�ané se domnívají, že by se m�lo dostat více pé�e zdravotn� postiženým ob�an�m a jejich 

rodinám, d�tem a mládeži. 
 Ob�ané v Hlu�ín� postrádají kluby pro mládež 15+, pobytové služby pro staré a postižené 

ob�any a kluby pro d�ti. 
 Dle výsledk� z tohoto pr�zkumu je z�ejmé, že v budoucnu vzroste zájem o pe�ovatelskou 

službu. 
 Nejmén� jsou lidé informováni o STP v Hlu�ín�, D�tské rehabilitaci a ÚSP. 
 Ob�ané by ocenili katalog SS. 
 Ob�ané v Hlu�ín� postrádají sportovní areál (fitcentrum, h�išt� pro d�ti, par�íky pro maminky 

s ko�árky, krytý bazén), kluby pro d�ti a mládež. 
 
 
Problémové oblasti z pohledu d�tí a mládeže 
 

 Volno�asové aktivity nejsou využívány z d�vodu nedostatku �asu, nezájmu a malé nabídky 
aktivit. 

 Pokud d�ti a mládež n�co trápí, tak je to prosp�ch ve škole, problémy s partnerem, nuda. 
 P�i dotazování, co trápí jejich kamarády, nej�ast�ji uvedli problémy s návykovými látkami a 

s alkoholem. 
 Z pohledu dotazovaných je v DDM malá nabídka kroužk� a špatná informovanost o 

nabízených aktivitách. 
 Nejvíce je postrádán krytý bazén, obchodní centrum, kluby pro mladé. 

 
 
Problémové oblasti z pohledu rodi�� 
 

 V rodinách jsou nej�ast�jším problémem peníze �i problémy s bydlením. 
 Rodi�e nejvíce tíží nevhodný zp�sob trávení volného �asu jejich d�tí, nerespektování autority 

a špatný prosp�ch. 
 Rodi�e d�tí, které nenavšt�vují žádný zájmový kroužek uvedli, že je to kv�li nedostatku financí 
�i nezájmu jejich d�tí. 

 Rodi�e postrádají ve�ejná sportovišt� pro jejich d�ti (h�išt�, par�íky), krytý bazén. 
 
 
Problémové oblasti z pohledu osob ohrožených sociálním vylou�ením 
 

 V�tšina dotazovaných osob dosáhla  vzd�lání – vyu�en/a.  
 Nejvíce vnímaná problémová oblast je práv� nezam�stnanost, nedostatek pen�z, závislost na 

sociálních dávkách, problémy s bydlením. 
 Problémem t�chto lidí je zadluženost, v�tšina si p�j�uje od p�íbuzných �i jiných osob. 
 V Hlu�ín� postrádají kluby pro mládež, azylové bydlení, denní místnost s možností stravy. 
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Problémové oblasti z pohledu osob zdravotn� postižených a jejich pe�ujících 
 

 P�evládá t�lesné a mentální postižení.  
 Nejv�tší problém je spat�ován v závislosti na druhé osob�, špatný bezbariérový p�ístup a 

problémy s dopravou zdravotn� postižených. 
 Zdravotn� postiženým v Hlu�ín� chybí chrán�né bydlení – s asistencí, stacioná� s denním 

pobytem, v�tší po�et byt� s pe�ovatelskou službou. 
 Problém je spat�ován v zam�stnávání zdravotn� postižených osob, kte�í mají zájem pracovat. 
 64% dotazovaných není spokojeno s bezbariérovými p�ístupy ve m�st�. 
 Je nutno �ešit dopravu – mikrobus, nízkopodlažní autobus. 
 60% dotazovaných by využilo služeb osobního asistenta. 
 Ve m�st� chybí centrum zábavy pro ZP. 

 
 

Problémové oblasti z pohledu senior� 
 

 Nejv�tší problém senio�i spat�ují v malé kapacit� domova d�chodc�, bezohlednosti mladých 
v��i starším osobám, absenci penzionu pro seniory a také absenci nízkopodlažních 
autobus�. 

 Nespokojenost byla vyjád�ena s byty s pe�. službou a to p�edevším s technickým stavem byt� 
(chybí telefon a výtah, špatný stav oken) a jeho bezbariérovostí. 

 Ve zdravotnických za�ízeních senior�m nevyhovuje dlouhá �ekací doba a nedostatek 
odborných ambulancí. 

 V�tšina senior� by uvítala jako zpest�ení – p�ednášky, zájezdy, jazykové kurzy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

„Komunitní plán pro m�sto Hlu�ín“ 136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. SWOT analýza 
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Silná stránka: 

 Dostate�ná nabídka volno�asových aktivit (kroužky, sportovní kluby) 
 Malé m	sto – venkovské prost�edí 
 Malá kriminalita d	tí a mládeže 

 
Slabá stránka: 

 Špatná informovanost 
 Chybí provázanost mezi školami a jinými organizacemi 
 Chybí kluby pro mládež nad 15 let (nízkoprahová denní centra) 
 Nejsou možnosti dou�ování 
 Chybí etopedické poradenství 
 Chybí prostory pro volný �as rodin s d	tmi (bezpe�ný par�ík) 

 
P�íležitosti 

 Dostatek lidských zdroj
 
 Využití zkušeností z jiných m	st 
 Využití sou�innosti mezi školami a dalšími organizacemi, nabízejícími volno�asové aktivity 
 Spolupráce s odborníky 

 
Hrozby: 

 Zvyšující se po�et mladých lidí, kte�í nevhodn	 tráví volný �as 
 Rozši�ování drog a jiných návykových látek 
 Zvyšující se agresivita mládeže 
 Ší�ení  trendu – zvyšující se po�et mladých lidí se základním vzd	láním na sociálních dávkách 
 Nezam	stnanost a finan�ní problémy s tím spojené 
 Nezájem rodi�
 o d	ti, neexistence motivace d	tí ke vhodnému trávení volného �asu 

 
VIZE: 

 Možnosti vhodného, kvalitního trávení volného �asu 
 Propracovaný systém soc. prevence 
 Kvalitní informovanost 
 Fungující systém spolupráce zainteresovaných subjekt	 
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Silné stránky: 

 Dobrá komunikace m	sta s krajem. 
 Velikost m	sta – lidé nežijí v anonymit	. 
 Existence n	kolika typ
 služeb pro ZP. 
 Kvalitní spolupráce mezi poskytovateli SS. 

 
Slabá stránka 

 Nedostate�ná informovanost o sociálních službách. 
 Nedostate�né �ešení bezbariérového p�ístupu. 
 Problémy s dopravou ZP. 
 Chybí denní stacioná� pro ZP od 7 let. 
 Chybí chrán	né bydlení. 
 Nedostatek pracovních p�íležitostí pro ZP. 
 Chybí osobní asistence. 

 
P�íležitosti: 

 Dobrá poloha m	sta. 
 Zájem ob�an
 o zlepšení postavení ZP. 
 P�ijetí zákona o sociálních službách. 
 Využití dota�ních program
. 

 
Hrozby: 

 Nedostatek finan�ních prost�edk
. 
 Zvýšení nezam	stnanosti ZP. 
 Zhoršující se stav byt
 s pe�ovatelskou službou, nedostate�ná bezbariérovost u t	chto byt
. 

 
VIZE: 

 Bezbariérovost m�sta. 
 Doprava p�izp	sobená ZP. 
 Kvalitní informovanost ob�an	. 
 Dostate�ná kapacita sociálních služeb. 
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Silné stránky: 

 Dostatek byt
 s pe�ovatelskou službou 
 Velikost m	sta – lidé nežijí v anonymit	 
 Existence klub
 d
chodc
, významná podpora ze strany m	sta 
 Výborn	 je zajišt	na ošet�ovatelská a pe�ovatelská služba senior
m  
 Podpora návšt	vnosti senior
 na kulturních akcích 

 
Slabé stránky: 

 Špatný technický stav byt
 s pe�ovatelskou službou, nevhodná poloha 
 Nízká informovanost senior
 
 Nízká kapacita domova d
chodc
 
 Nedostate�né �ešení bezbariérových p�ístup
 
 Nedostatek možností pro kvalitn	jší spole�enské a kulturní vyžití senior
 (zájezdy, p�ednášky) 
 Nízká míra pokrytí specializovanými ambulancemi 

 
P�íležitost 

 Zlepšení informovanosti senior
 prost�ednictvím místního tisku a informa�ního bulletinu 
 Mikrobus – možnost jak �ešit dopravu ZP 

 
Hrozby 

 Sociodemografický vývoj 
 Zvyšuje se bezohlednost mladých lidí v
�i starým ob�an
m 
 Zm	na spole�enských hodnot 
 Není zajišt	na návaznost sociálních služeb 

 
VIZE: 

 Bezbariérové m�sto 
 Dostate�né a kvalitní pokrytí sociálními službami pro seniory 
 Kvalitní informovanost ob�an	 
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Silná stránka: 

 Sociální odbor má dob�e zmapovaný výskyt bezdomovc
 ve m	st	. Charitní šatník pro tyto 
jedince zajiš�uje ošacení. 

 Rada schválila p�id	lení sociálního bytu pro d	ti z náhradní rodinné pé�e, p�ípadn	 
z ústavních za�ízení. 

 Ve m	st	 jsou k dispozici byty 4. kategorie (holobyty) pro neplati�e. 
 Nízká kriminalita mládeže. 
 Aktivní politika zam	stnanosti – dotace p�i vytvá�ení nových pracovních míst 
 Široká škála rekvalifikací hrazených ú�adem práce v�etn	 podpory p�i rekvalifikaci pro 

uchaze�e a úhrady jízdného. 
 

Slabá stránka 
 Chybí azylové ubytování (p�íst�ešek pro bezdomovce) spojeno s hygienou �i jinými službami 

pro tyto osoby. 
 Chybí krizové ubytování pro matku a dít	, alkoholiky (krizové l
žko). 
 Chybí nízkoprahové denní centrum (nap�. rychlá strava). 
 Chybí terénní pracovník pro závislé. 
 Špatná informovanost. 
 Slabé právní pov	domí. 
 Roste pr
m	rná délka evidence na ÚP. 
 Dochází k nár
stu velikosti skupiny nezam	stnaných osob nad 50 let v	ku. 
 Nespokojenost s p�ístupem ú�edník
. 

 
P�íležitost 

 Využití dota�ních program
. 
 Spolupráce s jinými m	sty, využití jejich zkušeností. 
 Využití zkušeností jiných m	st. 
 Vytvá�ení dalších pracovních p�íležitostí pro dlouhodob	 nezam	stnané. 
 Sou�asný hospodá�ský r
st p�inášející více možností pracovních uplatn	ní. 
 Možnosti za�azení do probíhajích program
 Evropského soc. fondu. 
 V rámci uvol�ujícího se p�ístupu k migraci prac. sil v EU možnost najít zam	stnání v t	chto 

státech. 
 
Hrozba: 

 Ší�ení drog. 
 R
st zadluženosti ob�an
. 
 Lichva. 
 Nedostatek financí. 
 Nedostatek prostor
 pro realizaci plán
. 
 Nár
st po�tu osob bez p�íst�eší. 
 Vysoká míra nezam	stnanosti proti celorepublikovému pr
m	ru. 
 Nedostatek pracovních p�íležitostí v mikroregionu Hlu�ínsko, tato hust	 osídlená oblast má 

úzkou návaznost na vývoj v ostravské pr
myslové aglomeraci. 
 
VIZE: 

 Dostupné bydlení pro všechny. 
 Kvalitní informovanost všech ob�an	. 
 Systematická terénní práce. 
 Dostatek fungujících za�ízení pro OOSE. 
 Motivovaní ob�ané k aktivnímu �ešení svých problém	. 
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8. Priority rozvoje služeb v jednotlivých cílových skupinách 
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Priorita 1. 
Zvýšit informovanost ve�ejnosti v oblasti sociálních služeb 

Pro� tato priorita? 
Výsledky analýz ukázaly, že ob�ané považují nedostatek informací za jeden z hlavních problém
 m	sta 

Hlu�ína. P�edevším je nutno upozornit na  neznalost  sociální sféry. Ob�an
m chybí p�ehled o  poskytovaných 
sociálních službách ve m	st	 a regionu, nev	dí, kam se v p�ípad	 sociální nouze obrátit.  

Proto pot�ebujeme mít p�ipravené ucelené informace, pro všechny cílové skupiny dostupné, jinými 
slovy, musíme je spíše ob�an
m nabízet a ne �ekat, až je oni sami budou vyhledávat.   

V rámci této priority jsme si dali za úkol vytvo�it informa�ní bulletin, p�ehled sociálních služeb 
v regionu a souhrn dalších služeb, jejichž znalost m
že být ob�an
m p�inejmenším prosp	šná. V  bulletinu se 
objeví informace pro seniory, zdravotn	 postižené osoby, jejich pe�ovatele, rodiny, matky v nouzi, ale také pro 
d	ti a mládež. Tento bulletin bychom cht	li zve�ejnit také na internetových stránkách m	sta Hlu�ína, které jsou 
v dnešní dob	 více navšt	vované než samotná informa�ní centra m	sta. Prost�ednictvím tohoto informa�ního 
zdroje bude jednodušší, rychlejší a p�edevším mén	 finan�n	 nákladné veškeré publikované informace 
aktualizovat.  

Abychom dostali více do podv	domí instituce a za�ízení, které nabízejí lidem pé�i v r
zné podob	, rádi 
bychom pravideln	 zve�ej�ovali prost�ednictvím �lánk
 v místních novinách informace o nabídce sociálních 
služeb  v našem m	st	. O poradenství a poskytování informací z této oblasti by se samoz�ejm	 m	l postarat i 
odbor sociálních v	cí a zdravotnictví a to minimáln	  vst�ícným a ob	tavým p�ístupem ke svým klient
m. Více 
informací a podklad
 o sociálních službách by m	lo mít k dispozici místní informa�ní centrum, aby bylo 
schopno ob�an
m podat alespo� základní informace a kontakty. 
 
Opat�ení 1.: Vytvo�it a pravideln� aktualizovat informa�ní bulletin. 

� Vytvo�it a distribuovat informa�ní bulletin do konce roku 2006. 
� Zve�ejnit informa�ní bulletin na internetových stránkách. 
� Zajistit pravidelnou aktualizaci informa�ního bulletinu. 
 

Opat�ení 2.: Pravideln� zve�ej
ovat informace v místních a regionálních sd�lovacích 
prost�edcích. 

� Zajistit prezentaci jednotlivých poskytovatel� sociálních služeb v Hlu�ínských novinách. 
 

Opat�ení 3.: Poskytovat informace infocentrem a M�Ú, OSVZ.  
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Priorita 2. 

Pokra�ovat v projektu „Komunitní plán pro m�sto Hlu�ín“ 
Pro� tato priorita? 

V rámci procesu komunitního plánování, p�i kterém došlo k sestavení pracovních skupin z �ad 
zadavatel
, poskytovatel
 a uživatel
 sociálních služeb, jsme zjistili, jak velký význam má spole�ná diskuse a 
p�edávání informací mezi ú�astníky.  

Proto do dalších let navrhujeme, aby tento proces pokra�oval, bude tak lépe zajišt	na vým	na informací 
mezi poskytovateli sociálních služeb jak v našem m	st	, tak v regionu v rámci organizovaných spole�ných 
setkání. 

Jako jeden z úkol
, jehož cílem je mít ucelené informace o sociálních službách nabízených našim 
ob�an
m, jsme si stanovili vytvo�it databázi sociálních služeb. Tato databáze by m	la být zp�ístupn	ná na 
internetových stránkách m	sta Hlu�ína. O její tvorbu i aktualizaci se postará koordinátor komunitního plánování. 
Ten bude nadále koordinovat všechny aktivity související s tímto procesem a to: (organizovat setkání TRIÁD, za 
každý rok bude vyhotovovat analýzy, veškeré informace o realizovaných aktivitách bude zve�ej�ovat v místním 
tisku a na internetových stránkách m	sta Hlu�ína a na konci období sestaví 2. verzi komunitního plánu). 
V rámci setkávání pracovních skupin se bude: dále jednat o budoucí podob	 sociálních služeb, mapovat vývoj 
v sociální oblasti a monitorovat realizace komunitního plánu na období 2006 – 2009. 
 
Opat�ení 1.: Monitorovat realizaci komunitního plánu. 
 
Opat�ení 2.: Vyjednávat o budoucí podob� sociálních služeb. 
 
Opat�ení 3.: Mapovat vývoj v sociální oblasti, zpracovávat analýzy. 
 
Opat�ení 4.: Zajistit spolupráci poskytovatel	 sociálních služeb v rámci regionu, organizovat 
jejich pravidelná setkání a zajistit vým�nu informací. 
 
Opat�ení 5.: Vytvo�it a aktualizovat databázi poskytovatel	 sociálních služeb a subjekt	 
p	sobících v této oblasti. 
 
Opat�ení 6.: Podávat informace ve�ejnosti o fungujícím procesu. 
 
Opat�ení 7.: Zpracovat 2. verze komunitního plánu na další období. 
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Priorita 1. 
Vytvo�it systém sociální prevence 

Pro� tato priorita? 
Za nejd
ležit	jší a sou�asn	 za nejú�inn	jší prost�edek proti patologickým jev
m ohrožujícím naši 

mládež a rodiny považujeme sociální prevenci spo�ívající v podporování volno�asových aktivit pro mládež a 
rodiny s d	tmi, zavedení systému terénní práce a vybudování nízkoprahového centra pro mládež.  

Patologiemi jsou ohroženy všechny d	ti našeho m	sta, proto je nutné podporovat a rozši�ovat nabídku 
volno�asových aktivit pro d	ti, mládež a rodiny s d	tmi. Jen takovýmto zp
sobem – primární prevencí – 
zamezíme zvyšujícímu se po�tu mladých lidí, kte�í sv
j volný �as tráví necílen	, nejsou schopni vybudovat si 
vlastní spole�ensky p�ijatelný hodnotový systém a stávají se tak „problémovou mládeží“, které je pot�eba se více 
v	novat, což obnáší nutnost zam	stnávat více lidí v sociálním systému a také vynakládat více prost�edk
 do 
tohoto systému.  

Nutnost spat�ujeme p�edevším ve vybudování v	tší klidové zóny pro rodi�e s malými d	tmi, u nichž je 
absence t	chto prostor
 vnímána velmi zna�n	. Vždy� práv	 rodina je základním kamenem spole�nosti, pro� 
práv	 rodiny nepodporovat? Tato klidová zóna by p�inesla prostory pro spole�né trávení volného �asu rodi�
 
s d	tmi a zárove� probouzení zájmu o spole�né �innosti, sport, koní�ky, jež jsou vnímány jako jedna z forem 
prevence.  

Se stávající skupinou „problémové mládeže“ je pot�eba pracovat v terénu. I ze zkušeností jiných m	st je 
patrné, že tyto d	ti nemají d
v	ru v ú�edníky z kancelá�í, ale jsou více ochotny naslouchat terénním 
pracovník
m, kte�í s nimi navazují kontakt p�ímo v jejich prost�edí. Po vybudování vztahu d
v	ry se pak dají 
tyto d	ti a mládež ovliv�ovat a lze je pak sm	�ovat do r
zných center krizové pomoci, etopedických poraden 
apod. P�i práci s d	tmi a mládeží, kte�í jsou „nejvíce postiženi“ a žijí spole�ensky nep�ijatelným zp
sobem 
života se nejvíce, jak op	t vyplývá ze zkušeností jiných m	st, osv	d�ilo vybudování nízkoprahových center 
volného �asu, kde se d	ti „stahují z ulice“ a pod ur�itým dohledem a za ur�itých pravidel zde tráví sv
j volný �as 
bez toho, že jim dosp	lí p�ikazují a plánují jejich �as. Je jim zde pouze nabídnut alternativní zp
sob trávení 
volného �asu. Principem je pak to, že d	ti jsou mimo ulici, mimo dosah b	žné populace a op	t zde platí, že se po 
navázání vztahu d
v	ry dá s d	tmi pracovat a dají se, alespo� n	kte�í, usm	r�ovat v dalším život	.  
 
Opat�ení 1.: Podporovat a rozši�ovat stávající nabídku volno�asových aktivit. 

� Zajistit finan�ní podporu. 
� Zajistit spolupráci mezi organizacemi. 

 
Opat�ení 2.: Vybudovat klidovou zónu (par�ík, pr	lezky, d�tské h�išt�, pískovišt�). 

� Vytipovat prostory vhodné pro klidovou zónu. 
� Hledat finan�ní zdroje pro zrealizování. 

 
Opat�ení 3.: Usilovat o vybudování nízkoprahového centra pro mládež. 

� Hledat lokalitu. 
� Vyhledávat informace a zkušenosti u odborník� 
� Hledat možnosti financování. 
 

Opat�ení 4.: Zavést fungující systém terénní práce. 
 
Opat�ení 5: Usilovat o z�ízení etopedické poradny. 
 
Opat�ení 6: Zabezpe�it krizovou intervenci pro rodiny v krizových situacích. 
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Priorita 1. 
Udržovat a rozvíjet sociální služby pro ZP 

Pro� tato priorita? 
Zdravotn	 postižení ob�ané pat�í k nejzraniteln	jším skupinám v naší spole�nosti. Po léta byli skrýváni 

v ústavech a ani dnes není zcela samoz�ejmé jejich plné za�len	ní do spole�nosti. �ada z nich je p�itom 
v produktivním v	ku a mají mnoho schopností, které však bohužel nejsou spole�ností využívány. Podpora této 
skupiny ob�an
 pat�í k základním znak
m vysp	lé spole�nosti. 

V hlu�ínském regionu schází ucelené informace o po�tu zdravotn	 postižených ob�an
, o výskytu 
jednotlivých druh
 zdravotního postižení a o pot�ebách ZP. Ke sb	ru informací hodláme využít nejen státní 
správu, ale p�edevším aktivn	 mapovat terén, ve kterém se mohou vyskytovat ZP ob�ané doposud nepodchyceni 
ú�ady ani léka�i. Na základ	 této depistáže zjistíme skute�né priority sociálních služeb, které pot�ebují ZP a ty 
za�adíme do další etapy komunitního plánování. 

D
ležitým faktorem p�i práci se ZP jsou dobrovolníci. V našem m	st	 se ale potýkáme s absencí 
dobrovolnicky organizovaných aktivit zam	�ených na pomoc ZP. Je t�eba navázat spolupráci s akreditovanými 
organizacemi poskytujícími dobrovolnické služby ZP, jako ADRA a HESTIA, a využít jejich zkušeností k v	tší 
angažovanosti lidí dobrovoln	 pracovat pro ve�ejný zájem a ve prosp	ch ZP. Cílem je navazovat kontakty a 
p�ipravovat vhodné dobrovolnické projekty.  

V našem regionu je absence chrán	ných dílen (chrán	nou dílnu pro omezený po�et lidí má pouze 
Charita a i u té jsou problémy s financováním, nutné dotace ÚP a m	sta), schází agentury pro podporované 
zam	stnávání, nejsou zve�ej�ovány p�íklady dobré praxe firem, zam	stnávajících ZP, které by motivovaly další 
firmy, aby ZP zam	stnávaly. Tento problém m
že být �ešen jen v úzké spolupráci poskytovatel
 daných služeb, 
ú�ad
 práce a samotných ZP. M	sto by m	lo podporovat organizace, které službu zam	stnávání ZP provozují. 
 
Opat�ení 1.: Podporovat a rozši�ovat stávající služby pro ZP. 

� Provést depistáž a na jejím základ� zvážit rozší�ení sociálních služeb (stacioná�, chrán�né bydlení, 
asisten�ní služby). 

 
Opat�ení 2.: Vyhledávat, podporovat a využívat dobrovolníky. 

� Navázat kontakt s organizacemi, které se zabývají dobrovolnictvím. 
� Vyhledávat informace  a sbírat  zkušenosti v jiných m�stech. 
 

Opat�ení 3.: Vyhledávat a podporovat zam�stnávání ZP v�etn� jejich rekvalifikace. 
� Finan�n� podporovat organizace umož�ující zam�stnávání zdravotn� postižených. 
� Hledat vhodné výrobní programy pro ZP. 
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Priorita 2. 

Snižovat bariérovost ve m�st�  
(priorita spole�ná pro zdravotn� postižené i seniory) 

Pro� tato priorita? 
Ob�ané na invalidních vozících a ob�ané se sníženou mobilitou mají stejná práva a m	li by mít také 

stejné možnosti v p�ístupu na ú�ady �i p�i pohybu po komunikacích a chodnících. Mnohdy je pro n	 ponižující, 
pokud jsou v d
sledku bariér ve svých právech omezeni a musejí se �asto spoléhat na soucit kolemjdoucích. 

M	Ú Hlu�ín jako obecní ú�ad s rozší�enou p
sobností by m	l být p�i vy�izování ú�edních záležitostí 
pln	 k dispozici všem ob�an
m. V sou�asné dob	 se nemají lidé na invalidním vozíku, pop�. s berlemi, šanci 
dostat na mnoho odbor
 m	stského ú�adu, p�i�emž zejména u odboru správních agend (ob�anské pr
kazy, 
matrika, cestovní pasy) a odboru výstavby je to nevhodné. Stejn	 tak p�ístup k vrcholným p�edstavitel
m m	sta 
je pro tyto osoby neuskute�nitelný.  

Úkolem by tedy m	lo být pln	 zp�ístupnit M	stský ú�ad v Hlu�ín	 pro t	žce se pohybující ob�any i 
osoby upoutané na invalidní vozík. D
razn	 by se m	lo vyžadovat dodržování stavebního zákona, aby v nov	 
realizovaných stavbách bariéry nebyly již od samého po�átku. 

V jižní �ásti m	sta se nachází dva ústavy sociální pé�e a rekrea�ní areál. Jedna z nejd
ležit	jších 
p�ístupových cest, Dlouhoveská ulice, je v dezolátním stavu. Senio�i a zdravotn	 postižení ob�ané nemají šanci 
p�es tuto ulici projít s berlemi, pop�. na invalidních vozí�cích. Navrhujeme provést úplnou rekonstrukci ulice 
Dlouhoveská jako jeden ze st	žejních bod
 v rámci komunitního plánování pro m	sto Hlu�ín. 

T	lesn	 zdravotn	 postižení a senio�i z DD, ale i jiní, mají problém dostat se do centra m	sta po ulici 
Promenádní, nebo� chodník okolo plotu ústavu sociální pé�e je ve špatném stavu, s vozíkem je nesjízdný bez 
pomoci, ch
ze o berlích je také náro�ná. Tato oprava by nebyla jist	 tak finan�n	 nákladná a bude sloužit i 
rekreant
m pro p�ístup na sportovn	-rekrea�ní areál. 

V celém m	st	 se vozí�ká�i potýkají s neexistencí nájezd
 na chodníky. Tento pro zdravého �lov	ka 
neviditelný problém je pro n	 p�ekážkou nep�ekonatelnou bez cizí pomoci. M	ly by být vytipovány lokality, kde 
se zdravotn	 postižení a senio�i nej�ast	ji vyskytují a zajistit vytvo�ení nájezd
 na stávající chodníky. 
 
Opat�ení 1.: Usilovat o snížení bariér u státních a samosprávních institucí. 

� Odstranit bariéry ve ve�ejných budovách (nap�. M�Ú – budova „A“). 
� Vyžadovat dodržování stavebního zákona. 
 

Opat�ení 2.: Usilovat o odstran�ní bariér na komunikacích. 
� Provést rekonstrukci ulice Dlouhoveská. 
� Zajistit opravu ulice Promenádní (podél plotu ÚSP). 
� Vybudovat nájezdy na stávající chodníky. 

 
Opat�ení 3.: Vytipovat další lokality, kde se vyskytují bariéry. 
 

Priorita 3. 
P�izp	sobit dopravu ZP 

Pro� tato priorita? 
Úzce souvisí s bariérovostí. Možnosti dopravy ZP jsou velmi omezené a dopravní prost�edky v	tšinou 

nejsou pro tyto lidi uzp
sobeny. 
ZP, p�edevším s handicapem v oblasti pohybových schopností, mají problémy s dopravou na ú�ady, do 

škol, zdravotnických aj. za�ízení dle svých individuálních pot�eb. V sou�asnosti neexistuje v regionu služba, 
která by tuto individuální dopravu zajiš�ovala, problémem je i hromadná doprava (m	stská a mezim	stská), ve 
které není zohledn	na p�eprava osob s poruchami pohybového aparátu. 

Op	t by m	la být provedena depistáž. Po jejím vyhodnocení by se m	lo za�ít vyjednávat o možnostech 
z�ízení individuální dopravy pro ZP. Všichni ú�astnící komunitního plánování by m	li vyvíjet tlak na dopravce, 
aby jednotlivé linky více využívaly nízkopodlažních autobus
, které umožní snadn	jší p�epravu ZP i senior
m. 
 
Opat�ení 1.: Podporovat speciální dopravní služby pro ZP. 

� Na základ� výsledk� depistáže – podporovat granty  pro zajišt�ní individuální dopravy. 
 

Opat�ení 2.: Usilovat o rozší�ení spoj	 s nízkopodlažními autobusy. 
� Vyvíjet tlak na dopravce o vybavení spoj� s nízkopodlažními autobusy. 
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Priorita 1. 
Zajistit dostate�né pokrytí sociálními službami pro seniory 

Pro� tato priorita? 
P�edpoklad dalšího demografického vývoje v celé �R i v našem regionu hovo�í jasn	 o stárnutí 

populace. Pot�ebnost služeb pro seniory tak bude mít stoupající tendenci a jejich rozší�ení bude v budoucnu 
rovn	ž nezbytné. 

Senio�i, kte�í vyžadují zvýšenou pé�i, jsou nuceni odcházet ze svého regionu do vzdálených za�ízení, 
která jsou �asto špatn	 dostupná i pro jejich rodinné p�íslušníky. Vidíme jako nezbytné podporovat v místním 
domov	 d
chodc
 výstavbu nového odd	lení p�ímo pro seniory se specifickými pot�ebami. Snahou by m	lo být 
navázat v budoucnosti s Krajským ú�adem Moravskoslezského kraje jednání o možnosti rozší�ení kapacity 
Domova d
chodc
 Hlu�ín o specializované odd	lení pro osoby trpící demencí, p�íp. psychickými poruchami a 
nemocemi (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, apod.).  

Dále z názor
 ve�ejnosti vyplynulo, že ob�ané by m	li zájem o z�ízení denního stacioná�e pro seniory 
(tzv. školku pro seniory), což by umožnilo, aby senio�i mohli co nejdéle z
stat v domácím prost�edí a zárove�, 
aby o n	 bylo postaráno i v dob	, kdy p�íbuzní musí být v zam	stnání. 

Velmi žádaná je zárove� ošet�ovatelská a pe�ovatelská služba v domácnosti. Proto je  d
ležité ji 
podporovat, aby mohla být její pé�e kvalitn	jší a dokázala v budoucnu pokrýt všechny pot�eby senior
. Stejn	 
d
ležitá je také finan�ní podpora pobytových služeb Charity. 

�ást senior
, kte�í nejsou a necht	jí být organizováni v klubech d
chodc
, mají omezené možnosti 
kulturního a spole�enského vyžití. Práv	 pro tyto nezainteresované by bylo vhodné uspo�ádat spole�enskou akci 
v rámci zájezdu za historickými památkami, výstavou kv	tin, apod.  

Senio�i samotní si posteskli nad nedostatkem informací o kulturních akcích ve m	st	, p�edevším bylo 
zmi�ováno Muzeum Hlu�ínska. Senio�i poznamenávají, že ne všichni �tou Hlu�ínské noviny, a ne všichni 
mohou vzhledem k zdravotnímu stavu docházet k reklamním plochám ve m	st	.  Snahou je tedy zvýšit 
informovanost a zapojení senior
 do kulturního života. 
 
Opat�ení 1.: Podpo�it výstavbu specializovaného odd�lení p�i Domov� d	chodc	 v Hlu�ín�. 

� Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem podporovat výstavbu odd�lení pro seniory, kte�í vyžadují 
zvýšenou pé�i. 

 
Opat�ení 2.: Usilovat o z�ízení denního stacioná�e. 
 
Opat�ení 3.: Podporovat terénní a sociální služby Charity. 

� Minimáln� zachovat dosavadní finan�ní spoluú�ast m�sta. 
 
Opat�ení 4.: Podporovat vzd�lávací a kulturní akce pro seniory. 

� Zorganizovat zájezd pro seniory. 
� Zvýšit informovanost senior� o kulturních akcích. 
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Priorita 2. 

Snižovat bariérovost ve m�st�  
(priorita spole�ná pro seniory i zdravotn� postižené) 

Pro� tato priorita? 
Ob�ané na invalidních vozících a ob�ané se sníženou mobilitou mají stejná práva a m	li by mít také 

stejné možnosti v p�ístupu na ú�ady �i p�i pohybu po komunikacích a chodnících. Mnohdy je pro n	 ponižující, 
pokud jsou v d
sledku bariér ve svých právech omezeni a musejí se �asto spoléhat na soucit kolemjdoucích. 

M	Ú Hlu�ín jako obecní ú�ad s rozší�enou p
sobností by m	l být p�i vy�izování ú�edních záležitostí 
pln	 k dispozici všem ob�an
m. V sou�asné dob	 se nemají lidé na invalidním vozíku, pop�. s berlemi, šanci 
dostat na mnoho odbor
 m	stského ú�adu, p�i�emž zejména u odboru správních agend (ob�anské pr
kazy, 
matrika, cestovní pasy) a odboru výstavby je to nevhodné. Stejn	 tak p�ístup k vrcholným p�edstavitel
m m	sta 
je pro tyto osoby neuskute�nitelný.  

Úkolem by tedy m	lo být pln	 zp�ístupnit M	stský ú�ad v Hlu�ín	 pro t	žce se pohybující ob�any i 
osoby upoutané na invalidní vozík. D
razn	 by se m	lo vyžadovat dodržování stavebního zákona, aby v nov	 
realizovaných stavbách bariéry nebyly již od samého po�átku. 

V jižní �ásti m	sta se nachází dva ústavy sociální pé�e a rekrea�ní areál. Jedna z nejd
ležit	jších 
p�ístupových cest, Dlouhoveská ulice, je v dezolátním stavu. Senio�i a zdravotn	 postižení ob�ané nemají šanci 
p�es tuto ulici projít s berlemi, pop�. na invalidních vozí�cích. Navrhujeme provést úplnou rekonstrukci ulice 
Dlouhoveská jako jeden ze st	žejních bod
 v rámci komunitního plánování pro m	sto Hlu�ín. 

T	lesn	 zdravotn	 postižení a senio�i z DD, ale i jiní, mají problém dostat se do centra m	sta po ulici 
Promenádní, nebo� chodník okolo plotu ústavu sociální pé�e je ve špatném stavu, s vozíkem je nesjízdný bez 
pomoci, ch
ze o berlích je také náro�ná. Tato oprava by nebyla jist	 tak finan�n	 nákladná a bude sloužit i 
rekreant
m pro p�ístup na sportovn	-rekrea�ní areál. 

V celém m	st	 se vozí�ká�i potýkají s neexistencí nájezd
 na chodníky. Tento pro zdravého �lov	ka 
neviditelný problém je pro n	 p�ekážkou nep�ekonatelnou bez cizí pomoci. M	ly by být vytipovány lokality, kde 
se zdravotn	 postižení a senio�i nej�ast	ji vyskytují a zajistit vytvo�ení nájezd
 na stávající chodníky. 
 
Opat�ení 1.: Usilovat o snížení bariér u státních a samosprávních institucí. 

� Odstranit bariéry ve ve�ejných budovách (nap�. M�Ú – budova „A“). 
� Vyžadovat dodržování stavebního zákona. 
 

Opat�ení 2.: Usilovat o odstran�ní bariér na komunikacích. 
� Provést rekonstrukci ulice Dlouhoveská. 
� Zajistit opravu ulice Promenádní (podél plotu ÚSP). 
� Vybudovat nájezdy na stávající chodníky. 

 
Opat�ení 3.: Vytipovat další lokality, kde se vyskytují bariéry. 
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 Priorita 3. 

Zkvalitnit bydlení v bytech s pe�ovatelskou službou 
Pro� tato priorita? 

Tyto byty jsou ur�eny pro seniory, kte�í jsou již �áste�n	 závislí na pomoci druhých osob.  
D
m s pe�ovatelskou službou by m	l plnohodnotn	 sloužit ob�an
m starým a zdravotn	 postiženým, aby se zde 
cítili bezpe�n	 a byli spokojeni. V sou�asné dob	 však tento d
m není bezbariérový. Vzhledem k náklad
m by 
bylo sch
dné zavést bezbariérový p�ístup alespo� do prvního nadzemního podlaží prost�ednictvím plošiny, 
v další fázi by se m	lo zp�ístupnit i druhé nadzemní podlaží. Ob�ané bydlící v t	chto bytech by tento p�ístup 
velmi ocenili, a� už vzhledem k v	ku nebo zdravotnímu stavu. 

Po�et byt
 by nem	l klesat, protože, jak již bylo výše uvedeno, demografický vývoj sm	�uje ke stárnutí 
populace a tudíž lze do budoucna o�ekávat zvýšený zájem. 

Zcela nezbytn	 musí být �ešen technický stav t	chto byt
 a zejména spole�ných prostor. Byty jsou malé, 
tmavé a sou�asní, pop�. noví nájemníci si provád	jí údržbu z v	tší �ásti sami, což není ideální. Obyvatelé hlásí 
také problémy s okny, které nejsou dostate�nou izolací proti vn	jšímu chladu. Rekonstrukce t	chto byt
 je více 
než nutná. 

Rovn	ž otázka bezpe�nosti je aktuální, nebo� d
m se �asto stává úto�išt	m narkoman
 a podobných 
skupin, které vzbuzují v seniorech pochopitelný strach a obavy. Chodby jsou �asto zne�išt	ny mo�í a n	kdy také 
výkaly. V okolních bytech se po�ádají hlu�né zábavy do no�ních hodin, apod. S tím souvisí �ešení zabezpe�ení 
objektu p�ípadn	 jeho �ástí. Bylo by velmi vhodné zajistit vyšší a p�edevším pravidelný dozor nad touto oblastí 
ze strany m	stské policie. 
 
Opat�ení 1.: Usilovat o odstran�ní bariér v dom� s pe�ovatelskou službou. 

� Zavést bezbariérový p�ístup. 
 

Opat�ení 2.: Zachovat stávající po�et byt	 s pe�ovatelskou službou a zlepšit jejich technický 
stav. 
 
Opat�ení 3.: Zajistit vyšší bezpe�nost obyvatel byt	 s pe�ovatelskou službou. 

� Zajistit pravidelnou kontrolu v dom� s pe�ovatelskou službou m�stskou policí. 
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Priorita 1. 
Vytvo�it fungující systém terénní práce 

Pro� tato priorita? 
V m	st	 Hlu�ín	 není p�esn	 zmapován po�et osob ohrožených sociální exkluzí (osoby bez p�íst�eší, 

osoby zdravotn� znevýhodn�né a postižené, osoby po návratu z výkonu trestu, osoby po návratu z d�tských 
domov�, sociáln� slabé rodiny a další). Po�et t	chto osob v Hlu�ín	 stále stoupá, což je nejlépe vid	t nap�. na 
po�tu osob bez domova. Tento problém se dotýká nejen samotné cílové skupiny, ale celé �ady ob�an
, protože 
svým zp
sobem spoluvytvá�í obraz m	sta a ovliv�uje v n	m kvalitu života. 

U osob nejvíce ohrožených, jejichž sociální vylou�ení dosáhlo nejvyššího stupn	, nelze p�edpokládat, 
že dokáží vyhledat sami pomoc, p�ípadn	 se p�ihlásit na sociálním odboru nebo u poskytovatele sociální služby. 
Tyto osoby �asto ani nev	dí, kam a na koho se obrátit p�i �ešení své situace, nemají dostatek informací ani 
pot�ebu tyto informace vyhledávat.  

Ze zkušeností �ady m	st a organizací, které již systematicky pomoc osobám ohroženým sociální exkluzí 
poskytují, je zcela z�ejmé, že �ešení tohoto problému je bez terénní práce nemyslitelné. Pouze kvalitní prací 
v terénu lze zmapovat skute�ný po�et osob ohrožených sociální exkluzí a jejich pot�eby. Chybí zde klasický 
terénní pracovník, který by se zabýval celým okruhem osob ohrožených sociální exkluzí a zajistil tak kontakt 
s t	mito lidmi, který je nutno navazovat v jejich „bezpe�ném“ sociálním prost�edí. 

Je t�eba co nejp�esn	ji zjistit, kolik t	chto osob se v Hlu�ín	 nachází v rámci jednotlivých výše 
uvedených skupin, kde se tyto osoby zdržují, formy a zdroje jejich ohrožení, zda a kde se tvo�í komunity OOSE, 
vliv t	chto komunit na nejbližší okolí, zmapovat jejich migraci v rámci regionu a další rizika. Dále je nutno 
zmapovat možnosti nabídky práce, léka�skou pé�i, další vzd	lávání �i rekvalifikaci, bydlení, pomoc p�i 
jednáních na ú�adech. V rámci této analýzy je také zapot�ebí zjistit, zda-li m	sto disponuje vhodnými volnými 
prostory �i pozemky pro eventuální vybudování centra sociálních služeb. 

Na základ	 t	chto zjišt	ní by m	lo dojít k formulování zásadních problém
 a k návrhu konkrétních 
�ešení. Nabízí se �ada možností od terénního centra, které bude poskytovat výdej ošacení, výdej polévek �i 
možnost osprchování, p�es spolupráci s odborníky, jinými za�ízeními nap�. v Ostrav	, až po preventivní a 
osv	tové programy pro mládež atd. 
 
Opat�ení 1.: Zajistit koordinaci terénní práce. 

� Zmapovat pot�eby osob ohrožených sociální exkluzí. 
� Zmapovat možnosti vybudování sociálních služeb pro osoby ohrožené, p�ijmout relevantní opat�ení. 
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Priorita 2. 

Podporovat dostupné bydlení 
Pro� tato priorita? 

U velké v	tšiny OOSE je problém sociálního vylou�ení spojen s problematikou bydlení a ubytováním 
obecn	. Osoby ohrožené sociální exkluzí �asto nejsou schopny zajistit si p�im	�ené bydlení, nemají práci, 
dostávají se do finan�ních potíží a do tzv. dluhové pasti. Nehovo�íme zde pouze o lidech bez domova, ale také o 
osobách v jiných t	žkých životních situacích (nap�. matky s d	tmi v tísni �i osoby vracející se z výkonu trestu 
apod.) 

Problematickou se stává možnost ubytování osob bez p�íst�eší zejména v zimních m	sících. 
Je pot�eba v každém p�ípad	 udržet a podporovat stávající možnosti, a� už se jedná o sociální byty M	sta nebo o 
možnosti ubytování v za�ízeních, s nimiž má M	sto Hlu�ín uzav�enu smlouvu. Vzhledem k tomu, že stávající 
kapacita je již nyní zjevn	 nedosta�ující, je nutné vyhledávat další možnosti dostupného bydlení - sociální byty, 
garsonky, malometrážní byty, zvážit možnost úpravy dalších "holobyt
". 

Je zapot�ebí také navázat spolupráci se z�izovateli za�ízení poskytujících bydlení, zejména pak azylové, 
sociální a krizové (Azylové domy, Charita, Armáda Spásy, FOD Klokánek, D
m sv. Eufrazie, DPS 
Ludge�ovice, apod.), zvážit možnosti jejich podpory, dohodnout s nimi podmínky využití alespo� �ásti jejich 
kapacity pro naše ob�any zejména pro krizové ú�ely. 

V Hlu�ín	 by m	la  existovat taková sí� partnerských za�ízení, abychom byli schopni pružn	 reagovat 
na krizové situace. 
 
Opat�ení 1.: Podporovat aktivity zam��ené na zajišt�ní dostupného bydlení. 

� Udržovat a nadále podporovat existující nabídku dostupného bydlení. 
� Vyhledávat další možnosti dostupného bydlení. 
� Navazovat spolupráci se z�izovateli za�ízení poskytujících bydlení (azylové, sociální, krizové) a 

zvažovat možnosti jejich podpory. 
 
 
 

Priorita 3. 
Motivovat osoby ohrožené vylou�ením k aktivnímu �ešení svých problém	 

Pro� tato priorita? 
Osoby ohrožené sociální exkluzí �asto považují svou situaci za nep�íze� osudu, nev	dí, jak se z této 

situace dostat ani na koho se obrátit, p�i déletrvajících potížích propadají pasivit	, alkoholu a rezignují na 
jakoukoliv snahu n	co ve svém život	 zm	nit. To se pak jako v hermeticky uzav�eném kruhu odráží v tom, že 
v	tšinová spole�nost tyto lidi odmítá práv	 pro jejich nep�izp
sobivost. 

�asto narážíme na skute�nost, že lidem chybí ucelená informace, jak mohou složitým sociálním 
situacím p�edcházet – prevence, chybí zde ob�ansko-právní poradenství. 

Zkušenosti z �ady organizací ukazují, že alespo� u n	kterých OOSE je možné zm	nit tento trend a 
vhodným zp
sobem stimulovat jejich zbytkovou motivaci. To však op	t p�edpokládá systematickou práci, op	t 
zde narážíme na absenci klasického terénního pracovníka, který by jim tuto situaci pomohl �ešit, vedl je k 
aktivnímu �ešení potíží a  vhodn	 je usm	r�oval. Vyžaduje to klást na OOSE od po�átku ur�ité minimální 
nároky a odpov	dnost. K tomu je však t�eba mít motivované a pat�i�ným zp
sobem vzd	lané pracovníky.  
 
Opat�ení 1.: Snažit se zapojit OOSE do realizace n�kterých opat�ení. 
 
Opat�ení 2.: Zajistit vzd�lávací programy pro terénní pracovníky v oblasti motivace OOSE. 
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9. Realizace a revize komunitního plánu 
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Komunitní plán na období 2006 – 2009 definuje prioritní oblasti rozvoje sociálních služeb a 
stanovuje opat�ení a úkoly vedoucí k postupnému napl�ování vize rozvoje.  

 
Ve stanoveném období 2006 – 2009 se bude usilovat o realizaci navržených opat�ení 

s ohledem na aktuáln	 zjišt	né pot�eby, jejich naléhavost, dostupné finan�ní zdroje, možnosti využití 
dota�ních program
, kapacity poskytovatel
 sociálních služeb a m	sta.  

 
Proto je nutné pravideln	 mapovat sociální sféru, demografický vývoj,  pot�eby uživatel
 

sociálních služeb i uživatel
 potenciálních, ale p�edevším možnosti financování. 
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Pln	ní stanovených cíl
 bude monitorováno a vyhodnocováno v pracovních skupinách, které 
se budou pravideln	 scházet z cílem dohlížet na pln	ní 1. verze komunitního plánu a na konci 
plánovaného období sestavovat 2. verzi komunitního plánu.  
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POD�KOVÁNÍ 
 
 Pod�kování pat�í všem lidem, organizacím a  institucím, kte�í se jakýmkoliv zp�sobem 
podíleli na zrealizování procesu komunitního plánování sociálních služeb ve m�st� Hlu�ín� a 
na sestavení této koncepce rozvoje sociálních služeb.  
 
 Cením si Vašeho úsilí, pomoci, ale p�edevším spolupráce a ú�asti v pracovních 
skupinách. 
 
 

koordinátor komunitního plánování 
 
 


