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Úvod 

Tento Střednědobý plán sociálních služeb byl vytvořen pracovními skupinami 

komunitního plánování pro obce spadající do správního obvodu Města Hlučín. Tyto obce 

vytvořily pro lepší spolupráci v regionu Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko. Do tohoto 

svazku patří těchto 15 obcí:  

- Bělá, 

- Bohuslavice 

- Darkovice 

- Děhylov 

- Dobroslavice 

- Dolní Benešov 

- Hať 

- Hlučín 

- Kozmice 

- Ludgeřovice 

- Markvartovice 

- Píšť 

- Šilheřovice 

- Vřesina  

- Závada 

Cílem Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko pro 

roky 2014-2017 je efektivní zajištění všech potřebných služeb pro občany obcí zapojených do 

komunitního plánování.  

 

 

 

 

Poslání 
Společně utvářet podmínky pro spokojený život všech. 

 

 

Vize 
Vytvoření udržitelné sítě kvalitních sociálních služeb, které budou 

dostupné těm, kteří je potřebují. 
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Komunitní plánování v Hlučíně a na Hlučínsku 
 

Historie a současnost 

 

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit bylo v Hlučíně započato 

v roce 2005. Rada města Hlučína na své 71. schůzi, konané 20. 6. 2005, rozhodla o zahájení 

příprav projektu „Komunitní plán pro město Hlučín“, na který se podařilo získat prostředky 

z dotace. Prvními partnery pro město v komunitním plánování byla Charita Hlučín a Svaz 

tělesně postižených ČR, místní organizace Hlučín.  

Postupně byly oslovovány další organizace i jednotlivci z řad poskytovatelů, uživatelů 

a zadavatelů sociálních služeb a byla vytvořena řídící skupina a 4 pracovní skupiny zaměřené 

na seniory, zdravotně postižené občany, rodinu, děti a mládež a na osoby ohrožené sociální 

exkluzí. Tyto skupiny se podílely na přípravě prvního strategického dokumentu pro oblast 

sociálních služeb a souvisejících aktivit. Výsledkem byl Komunitní plán pro město Hlučín na 

období let 2006 až 2009.  

V průběhu realizace výše uvedeného plánu, v roce 2008 vznikla myšlenka zapojit do 

procesu plánování sociálních služeb také obce správního obvodu města Hlučína. Jedním z 

hlavních důvodů byla snaha vytvořit síť dostupných, kvalitních sociálních služeb na 

Hlučínsku. Všechny obce mikroregionu se do společného plánování připojily a od 1. 1. 2010 

bylo tedy oficiálně zahájeno komunitní plánování pro Svazek obcí. Byl schválen Střednědobý 

plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2010 – 2013. Následně byly 

vytvořeny a realizovány dva dvouleté akční plány obsahující konkrétní aktivity a reagující na 

změny v sociální oblasti.  

Obce také přistoupily na systém spolupodílnictví na procesu plánování. Každoročně se 

stanovuje rozpočet, který zahrnuje výdaje na proces plánování. V případě potřeby se obce na 

rozpočtu finančně podílejí příspěvkem adekvátním počtu obyvatel obce. Z rozpočtu byla 

v průběhu realizace plánu např. financována akce „Den sociálních služeb a zdraví“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Sdružení obcí Hlučínska  

V tomto sdružení, které vzniklo v roce 1998, se nachází 27 obcí, které spadají do 

historické oblasti Hlučínska. Se sdružením také spolupracují, i když ne jako členové, 

Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice a Malé Hoštice, které, ač jsou městskými částmi (Ostrava, 

Opava), historicky patří do oblasti Hlučínska.  

Z tohoto sdružení se vyčlenil již zmiňovaný Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko, 

jakožto východní část (obce Dobroslavice a Děhylov nejsou členy sdružení). Obce, které se 

nalézají blíže k Opavě, pak vytvořily Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko- západ, kde 

nalezneme těchto 14 obcí: 

- Bolatice 

- Hněvošice 

- Chlebičov 

- Chuchelná 

- Kobeřice 

- Kravaře 

- Oldřišov 

- Rohov 

- Služovice 

- Strahovice 

- Sudice 

- Štěpánkovice 

- Třebom 

- Velké Hoštice 

Sdružení se zaměřuje především na rozvoj regionu v oblastech kultury, cestovního 

ruchu, propagace regionu a přeshraniční spolupráce.  

Obrázek č. 1 Mapa Hlučínska 

 

Zdroj: www.ic.hlucin.com 
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Analýza regionu 

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska  

Oblast Hlučínsko-východ (tedy část bližší k Ostravě) se sdružila do Svazku obcí 

mikroregionu Hlučínska (dále Svazek obcí), které zahrnuje celý správní obvod města Hlučín, 

celkem tedy 15 obcí s více než 40 tisíci obyvatel. Svazek vznikl v roce 2002 a jeho sídlem je 

Hlučín. Stejně jako západní region se obce spojily především za účelem užší spolupráce, 

koordinace projektů a prosazování společných zájmů. 

Do roku 2007 byly členy také obce Bolatice a Chuchelná, ty však z tohoto svazku 

vystoupily a připojily se ke Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ. Do tohoto svazku 

patří také obce Dobroslavice a Děhylov, které nejsou členy Sdružení obcí Hlučínska, ale patří 

do správního obvodu města Hlučín. 

Jako jedno z opatření Integrované strategie rozvoje Hlučínska v prioritní ose 3 – 

Lidské zdroje, sociální a bytová infrastruktura – byl označen rozvoj sociálních služeb 

v obcích a i z tohoto důvodu obce z části Hlučínsko-východ přistoupily ke společnému 

plánování rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit, jehož cílem je zajistit dostupnost 

sociálních služeb ve všech obcích Svazku obcí mikroregionu Hlučínska.  

Zástupci obcí, kteří tvoří Radu mikroregionu, jsou zároveň členy Řídící skupiny pro 

komunitní plánování. 

 

Obce Svazku obcí
1
 

 
Bělá 

Rozloha: 284 ha 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, osídlena byla již před více než 

12 000 lety. Obec byla v minulosti úzce spjata s rodinou Rotchildů, kteří zde zavedli 

proslavený chov pstruhů. Od roku 2004 se zde nacházejí dva léčebné bazénky, kde si lidé 

mohou vyzkoušet Priesnitzovu metodu. Významnou stavbou v obci je filiální kostel sv. Jana 

Křtitele, který byl vysvěcen roku 1933. 

 

Bohuslavice 

Rozloha: 1536 ha 

První písemná zmínka o obci je z roku 1288, kdy patřila mocným pánům z Kravař.    

V katastru obce se našel pěstní klín starý více než 100 000 let a poukazuje tak na nejstarší 

činnost lidí v Moravskoslezském kraji. V obci se také vyskytují chráněné rostliny a rozsáhlý 

pískový lom. Zajímavostí je také hřebčín Amona, který se zaměřuje na výchovu trakénských 

koní. Mezi dominanty obce patří jistě kostel Nejsvětější Trojice z roku 1747 – národní 

kulturní památka. 

 

Darkovice 

Rozloha: 514 ha 

První písemná zmínka o obci je z roku 1250, kdy byla majetkem cisterciáckého 

kláštera. Pozoruhodností obce je bludný kámen, který dokládá zásah ledovce v době ledové. 

K významným stavbám obce patří kaple sv. Floriána z roku 1823, která byla postavena 

poddanými na památku zrušení roboty v Prusku. V obci se nachází velký sportovně rekreační 

areál s přírodním koupalištěm a dětským hřištěm. Okolo čs. opevnění z 30. let 20. století vede 

naučná vlastivědná stezka. 

                                                           
1
 Převzato ze Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2010-2013 
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Děhylov 

Rozloha: 508 ha 

První písemná zmínka o obci je z roku 1464, jako celé Hlučínsko byl i Děhylov v 

18. století připojen k Prusku. Po roce 1939 se na rozdíl od zbytku Hlučínska Děhylov a 

Dobroslavice staly součástí Říšské župy Sudety. Kulturní památkou obce je kaple Panny 

Marie z první poloviny 18. století. 

 

Dobroslavice 

Rozloha: 724 ha 

První písemná zmínka o obci je z roku 1377 v písemnosti o dělení opavského 

knížectví. Do 2. světové války se v obci nacházel renesanční zámek, ten byl však za války 

zničen stejně tak jako většina obce. Mezi pamětihodnosti obce můžeme zařadit dva smírčí 

kříže z 15. až 16. století, které dokládají existenci trestního práva, dodnes se také zachoval 

zámecký park v anglickém stylu. 

 

Dolní Benešov 

Rozloha: 1480 ha 

První písemnou zmínkou o obci je listina z roku 1213, která potvrzuje obec jako 

majetek Benešoviců. Roku 1493 byla obec povýšena na městečko. Mezi pamětihodnosti obce 

patří klasicistní zámek s anglickým parkem, který je v současnosti sídlem městského úřadu, a 

kostel sv. Martina z roku 1678. Dolní Benešov je také sídlem největšího průmyslového 

podniku na Hlučínsku – MSA, a. s. V katastru města se nachází přírodní rezervace Koutské a 

Zábřežské louky s významnými mokřadními společenstvy rostlin. Významný a velice známý 

je Městský orchestr mladých. 

 

Hať 

Rozloha: 1573 ha 

První písemná zmínka pochází z roku 1250, kdy byla obec součástí velehradského 

kláštera. Obec leží u hranic s Polskem v typicky zemědělské krajině. Pamětihodností obce je 

barokní kostel sv. Matouše postavený jezuity v roce 1731. Mezi zajímavosti patří přírodní 

rezervace Dařanec. V Hati se nachází hraniční přechod do polských obcí Tworkow a 

Rudyszwald. 

 

Hlučín 

Rozloha: 2113 ha 

Město bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. roku 1256. V historii byly k 

Hlučínu připojovány a oddělovány menší obce (Darkovice, Děhylov), město bylo také 

okresem. V současnosti je Hlučín obcí s rozšířenou působností a do jeho správního obvodu 

spadají všechny obce Svazku obcí. Mezi pamětihodnosti města patří barokní zámek z počátku 

16. století, ve kterém sídlí Muzeum Hlučínska a Kulturní centrum Hlučín. Mezi další 

významné stavby ve městě patří kostel sv. Jana Křtitele z 16. století, evangelický kostel z 

roku 1862 a městské hradby. Centrum města bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. Na 

území městské části Darkovičky se nacházejí významná vojenská opevnění z 30. let 

20. století, která jsou přístupna veřejnosti. Velkou atrakcí pro trávení volného času je 

sportovně rekreační areál u Hlučínského jezera. 

 

Kozmice 

Rozloha: 1091 ha 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, název obce odvozen od jejího 

zakladatele Kozmy. V katastru obce se nachází jediný v současnosti známý výskyt chráněné 
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rostliny vemeník dvoulistý celého Hlučínska. Pamětihodností obce je bezpochyby kostel 

sv. Floriána z roku 1936 a Kolečkův vodní mlýn z roku 1845. 

 

Ludgeřovice 

Rozloha: 1083 ha 

První písemná zmínka o obci je z roku 1303 v listině sepsané na Landeku, 

archeologické nálezy prokázaly osídlení již za neolitu. Významnou stavbou v obci je 

novogotický chrám sv. Mikuláše a ostatní farní objekty z roku 1907, v kostele se nacházejí 

jedinečné varhany z roku 1932. Součástí obce je také osada Vrablovec, která bezprostředně 

navazuje na město Hlučín. 

 

Markvartovice 

Rozloha: 679 ha 

První písemná zmínka o obci je z roku 1377, kdy se dělilo opavské panství. 

Významnou stavbou je barokní kaple Nejsvětější Trojice z druhé poloviny 17. století, která 

byla za 2. světové války vybombardována a musela být zcela rekonstruována. Obcí prochází 

naučná vlastivědná stezka. 

 

Píšť 

Rozloha: 1568 ha 

První písemná zmínka o obci je z roku 1228, kdy ji Přemysl Otakar I. věnoval 

velehradskému klášteru. Mezi dominanty obce patří kostel sv. Vavřince z roku 1743, dnes 

mariánské poutní místo, v interiéru se nachází obraz Matky Boží posvěcený Janem Pavlem II. 

Dominantou obce jsou také sluneční parkové hodiny, které jsou největšími hodinami tohoto 

provedení v Evropě. V obci se nachází hraniční přechod do obce Owsiszcze a také lesní 

komplex – národní přírodní památka Hranečník. Můžete zde najít také koupaliště. 

 

Šilheřovice 

Rozloha: 2166 ha 

První písemná památka o obci se datuje k roku 1377 a týkala se rozdělení majetku 

vévody Mikuláše II. V polovině 19. století koupili šilheřovické panství Rottschildové. Na 

počátku 19. století zde byl vystavěn zámek s velkým anglickým parkem, kde je v současnosti 

v provozu golfové hřiště. Obec je z větší poloviny obklopena přírodní rezervací Černý les. V 

obci se také nachází hraniční přechod do polské obce Chalupki. 

 

Vřesina 

Rozloha: 689 ha 

První písemná zmínka o obci je z roku 1270, kdy ji král Přemysl Otakar II. daroval 

velehradskému klášteru. Mezi pamětihodnosti obce můžeme zařadit ukryté betonové pevnosti 

z doby první republiky, dominantou obce je kostel sv. Viléma Aquilánského z roku 1930. V 

okolí obce se nachází přírodní rezervace Dařanec a také přírodní koupaliště. 

 

Závada 

Rozloha: 526 ha 

První písemná zmínka pochází z roku 1349, kdy obec patřila k panství Dolní Benešov. 

V katastru obce se nachází pozůstatky středověkého hrádku – Švédské šance – které jsou 

památkově chráněny. Mezi Závadou a Bělou se nachází pstruží farma. 
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Obyvatelstvo 

Celkový počet obyvatel v regionu Hlučínsko-východ činí 40 224. V území se 

nacházejí dvě města, Hlučín (14 049 obyvatel) a Dolní Benešov (4 167 obyvatel) a 13 obcí.
2
 

Ve dvou městech tak žije 45% všech obyvatel regionu. Hlučínsko vykazuje poměrně vyšší 

míru hustoty osídlení než je celkový průměr v kraji. Výhodou je blízkost statutárních měst 

Ostrava a Opava, které jsou snadno dostupné jak z hlediska pracovních příležitostí, tak 

z hlediska možnosti využívat tamní služby. Přehled věkové struktury obyvatel je znázorněn 

v tabulce č. 1. 

Obcí s největším podílem obyvatel ve věku 0 – 14 let jsou Darkovice, tato věková 

skupina zde představuje 16,7 % z celkového počtu obyvatel. Další obce, ve kterých přesahuje 

podíl dětí přes 16 %, jsou Bohuslavice, Vřesina a Závada. Největší podíl obyvatel nad 65 let 

má obec Děhylov, 18,7 %.  Vysoký podíl této věkové skupiny mají také Ludgeřovice 

(18,1 %) a Hlučín (17,9 %). 

Tab. č. 1 Počet obyvatel obcí dle věku 

Obec 

Počet obyvatel k 31. 12. 2012 

celkem 
v tom ve věku 

0–14 podíl v % 65+ podíl v % 

Bělá 662 90 13,6 108 16,3 

Bohuslavice 1 668 276 16,5 213 12,8 

Darkovice 1 340 224 16,7 192 14,3 

Děhylov 678 98 14,5 127 18,7 

Dobroslavice 737 109 14,8 126 17,1 

Dolní Benešov 4 167 562 13,5 670 16,1 

Hať 2 571 364 14,2 378 14,7 

Hlučín 14 049 2 023 14,4 2 513 17,9 

Kozmice 1 868 268 14,3 305 16,3 

Ludgeřovice 4 753 664 14,0 861 18,1 

Markvartovice 1 918 302 15,7 268 14,0 

Píšť 2 098 295 14,1 318 15,2 

Šilheřovice 1 596 247 15,5 225 14,1 

Vřesina 1 537 250 16,3 204 13,3 

Závada 582 94 16,2 78 13,4 

Celkem 40 224 5 866 14,6 6 586 16,4 
Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2012 

Národnostní struktura, dle posledního Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (dále již 

jen sčítání), je následující - z tehdejších 39 465 obyvatel se 28 327 přihlásilo k české, 

moravské nebo slezské národnosti. Nejpočetnější národnostní menšinou jsou Slováci (311 

obyvatel), dále Němci (87 obyvatel) a až poté následují Poláci.  

Pro náboženskou strukturu je charakteristické, že je zde velký počet obyvatel hlásících 

se k římskokatolické církvi. Nicméně oproti minulému sčítání z roku 2001 tento počet 

významně poklesl, zatímco v roce 2001 se k této církvi hlásilo 27 439 obyvatel, v roce 2011 

                                                           
2
 Dle Zák. o obcích je městem obec, která má alespoň 3000 obyvatel.  
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to bylo již jen 12 456. Velký počet obyvatel vyznání neuvedl. Pro srovnání v minulém sčítání 

z roku 2001 neuvedlo pouze 2 562 obyvatel vyznání, ve sčítání z roku 2011 to již bylo 

17 292.  

Tab. č. 2 Složení obyvatel podle vyznání 2011 

Obyvatelstvo podle náboženské víry: 

Obyvatelstvo 
celkem 

v tom 

abs. % muži ženy 

věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské 
společnosti 2 569  6,5 1 293  1 276  

věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti 14 200  36 6 416  7 784  

z toho:         

Církev adventistů sedmého dne 31 0,1 9 22 

Církev československá husitská 32 0,1 12 20 

Církev římskokatolická 12 456  31,6 5 590  6 866  

Českobratrská církev evangelická 33 0,1 15 18 

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 61 0,2 29 32 

Pravoslavná církev v českých zemích 7 0 3 4 

Slezská církev evangelická augsburského vyznání 12 0 9 3 

Starokatolická církev v ČR 3 0 2 1 

bez náboženské víry 5 401  13,7 2 890  2 511  

neuvedeno 17 292  43,8 8 606  8 686  

Zdoj: SLDB 2011 

Co se týče vzdělání obyvatel Hlučínska, nejvíce je zastoupeno střední vzdělání včetně 

vyučení bez maturity, téměř 33%. Hned poté následuje úplné střední s maturitou a vyšší 

odborné včetně nástavbového, 22,5 %. Nezanedbatelné je také procento obyvatel se 

základním vzděláním včetně toho neukončeného, 18%.  

Tabulka číslo 4 ukazuje vývoj vzdělanostní struktury v regionu za posledních 20 let. Je 

patrné, že klesá počet obyvatel se základním vzděláním a naopak se zvyšuje počet obyvatel se 

vzděláním zakončeným maturitou. V roce 2001 to bylo téměř 29% se základním včetně 

neukončeného. Naopak bez vzdělání není ani 1% obyvatel, což je obdobné jako při minulém 

sčítání v roce 2011. K téměř třetinovému nárůstu pak došlo v počtu vysokoškolsky 

vzdělaných obyvatel, kdy z původních 5% se zvedl procentuální počet na 8,3%.   
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Tab. č. 3 Obyvatelstvo podle nejvyššího dosaženého vzdělání. 

Nejvyšší dosažené vzdělání, podle 
pohlaví  

Obyvatelstvo 
celkem 

v tom 

abs. % muži ženy 

z celku obyvatelstvo ve věku 15 a 
více let 

33 697  85,4 16 277  17 420  

podle nejvyššího ukončeného 
vzdělání: 

bez vzdělání 224 0,6 66 158 

základní vč. neukončeného 7 121  18 2 075  5 046  

střední vč. vyučení (bez maturity) 12 939  32,8 7 944  4 995  

úplné střední (s maturitou) 8 075  20,5 3 683  4 392  

nástavbové studium 775 2 264 511 

vyšší odborné vzdělání 260 0,7 66 194 

vysokoškolské 3 275  8,3 1 653  1 622  

z toho:         

bakalářské 695 1,8 284 411 

magisterské 2 505 6,3 1 314 1 191 

neuvedeno 75  0,2 55  20  

Zdroj: SLDB 2011 

Tab. č. 4 Srovnání vzdělanostní struktury  

Podle nejvyššího 
ukončeného vzdělání: 1991 2001 2011 

bez vzdělání 0,2 0,8 0,6 

základní vč. 
neukončeného 40,9 28,8 18 

střední vč. vyučení (bez 
maturity) 38,4 42,2 32,8 

úplné střední vč. 
odborného (s maturitou) 15,7 19,9 20,5 

nástavbové studium - 1,5 2 

vyšší odborné vzdělání 0,0 0,7 0,7 

vysokoškolské 3,5 5,1 8,3 

Zdroj: SLDB 1991, 2001, 2011 

Z následující tabulky je patrné, že oproti předchozím létům počet sňatků roste a 

naopak se snižuje počet rozvodů. I tak ovšem zůstává procentuální podíl rozvodů vysoký, cca 

každé druhé manželství je rozvedeno.  

Tab. č. 5 Sňatky a rozvody v regionu. 

rok sňatky rozvody Podíl rozvodů na 

sňatcích 

2010 164 106 64,6% 

2011 174 89 51,1% 

2012 191 85 44,5% 

Zdroj: ČSÚ  
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Trh práce  

Přestože zemědělská půda v regionu zabírá 9 954 ha z celkových 16 532 ha a dává tak 

regionu zemědělský charakter, můžeme říci, že v zemědělství pracuje pouhý zlomek 

obyvatelstva. Region je zaměřen na průmysl a služby a tomu odpovídá i struktura 

zaměstnanosti, která kopíruje strukturu jiných vyspělých evropských zemí. Nejvíce obyvatel 

pracuje ve službách, takřka 50 %, dále pak v průmyslu a stavebnictví a až poté následuje 

zemědělství s necelými 3 %.  

V tabulce č. 4 vidíme jednotlivé počty evidovaných uchazečů o zaměstnání k 31. 7. 

2013. Pro srovnání vývoje v jednotlivých letech slouží tabulka č. 5, která dokumentuje jednak 

vývoj počtu uchazečů a jednak míru nezaměstnanosti. Obě hodnoty jsou uváděny za správní 

obvod Města Hlučín. Výrazné snížení míry nezaměstnanosti, i přes očividný nárůst počtu 

evidovaných uchazečů, je dáno změnou metodiky výpočtu této hodnoty od ledna 2013. Pro 

srovnání je tedy výchozí především počet evidovaných uchazečů, který, jak je z tabulky č. 5 

patrné, má vzrůstající tendenci.   

Tab. č. 4 Počet evidovaných uchazečů k 31. 7. 2013  

Obec Evidovaní uchazeči 

Bělá 30 

Bohuslavice 52 

Darkovice 53 

Děhylov 23 

Dobroslavice 26 

Dolní Benešov 175 

Hať 112 

Hlučín 698 

Kozmice 79 

Ludgeřovice 156 

Markvartovice 78 

Píšť 71 

Šilheřovice 72 

Vřesina 59 

Závada 34 

Zdroj: ÚP, pobočka Hlučín 

 

Tab. č. 5 Vývoj počtu evidovaných uchazečů a míra nezaměstnanosti.  

Rok Dosažitelní uchazeči celkem Míra nezaměstnanosti 

2010 1679 8,7% 

2011 1685 8,7% 

2012 1723 8,35% 

2013 1778 6,18% 

Zdroj: ČSÚ, údaje za pololetí, tedy červen.  
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Pro srovnání, při sčítání v roce 2001 bylo ekonomicky aktivních obyvatel 19 237, 

z čehož 16 686 bylo zaměstnaných a 2641 nezaměstnaných. Došlo tedy k poklesu celkového 

počtu ekonomicky aktivních obyvatel v regionu a zároveň došlo k nárůstu počtu ekonomicky 

neaktivních obyvatel a to z počtu 20 154 v roce 2001 na 18 909 v roce 2011. Velký rozdíl je 

pak v počtu nezaměstnaných obyvatel, kdy snížení činí 792 osob oproti roku 2001. 

 

Tab. č. 6 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické aktivity.  

Ekonomická aktivita 

Obyvatelstvo 
celkem 

v tom 

abs. % muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 39 465  100 19 207  20 258  

Ekonomicky aktivní 19 094  48,4 10 454  8 640  

v tom 

zaměstnaní 17 245  43,7 9 537  7 708  

v tom 

zaměstnanci, 
zaměstnavatelé,samostatně 
činní, pomáhající 16 103  40,8 9 114  6 989  

pracující studenti a učni 273 0,7 134 139 

pracující důchodci 513 1,3 289 224 

ženy na mateřské dovolené 356 0,9 -  356 

nezaměstnaní 1 849  4,7 917 932 

v tom 

hledající první zaměstnání 289 0,7 146 143 

ostatní nezaměstnaní 1 560  4 771 789 

Ekonomicky neaktivní 18 909  47,9 7 902  11 007  

v tom 

nepracující důchodci 9 287  23,5 3 517  5 770  

ostatní s vlastním zdrojem obživy 593 1,5 61 532 

osoby v domácnosti, děti předškolního 
věku, ostatní závislé osoby 3 108  7,9 1 385  1 723  

žáci, studenti, učni 5 921  15 2 939  2 982  

Nezjištěno 1 462  3,7 851 611 

Zdroj: SLDB 2011 
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Vyhodnocení dotazníků  

Pro tvorbu nového Střednědobého plánu sociálních služeb na období 2014-2017, jsme 

si vybrali jako zdroj informací metodu dotazníkového šetření.  

Dle jednotlivých pracovních skupin, které se účastní procesu komunitního plánování, 

bylo vytvořeno celkem pět verzí dotazníků, které byly distribuovány, s výjimkou dotazníků 

určených pro děti, výhradně pro obyvatele Hlučína. Pro obyvatele obcí, které komunitně 

plánují spolu s Hlučínem, byl vytvořen jeden dotazník pro všechny skupiny. 

 

 Děti  

Dotazník pro skupinu Děti (ve věku od 10 do 21 let) byl distribuován dětem na 

základních a středních školách v Hlučíně, v nízkoprahovém zařízení Na Hraně, v Domě dětí a 

mládeže a pedagogicko-psychologické poradně, bez ohledu na to, kde mají své trvalé bydliště. 

Těchto dotazníků bylo vybráno 269. Z celkového počtu respondentů bylo 123 dívek a 146 

chlapců. Nejpočetněji byla zastoupena skupina dětí ve věku 13-15 let (viz tabulka). 

 

Tab.č.1 Věková struktura respondentů  

Věková skupina Počet respondentů 

10-12 let 52 

13-15 let 165 

16-18 let 44 

19-21 let 8 

 

Nejvíce byli zastoupeni respondenti ze základních škol, což také odpovídá věkovému 

složení a faktu, že jsou v Hlučíně 4 základní školy.  

Tab.č. 2 Typ školy, kterou respondenti navštěvují  

Typ školy Počet respondentů 

základní škola 221 

odborné učiliště 15 

střední škola 32 

neuvedeno 1 
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Následující graf mapuje odpovědi na otázku číslo 4: „Kdo z Vašich rodičů je 

zaměstnaný?“ Je z něj patrné, že většina dětí má zaměstnané oba rodiče, uvedlo to takto 

celkem 196 respondentů. 

Graf č. 1 znázorňující zaměstnanost rodičů respondentů. 

 

Otázkou číslo 5 jsme zjišťovali, co dělají respondenti nejraději ve volném čase. 

Obdobnou četnost odpovědí měli možnosti - hudba, sport a počítač. Nejvíce respondentů 

uvedlo možnost trávení volného času s kamarády, celkem 177. V kategorii jiné se vyskytla 

celá řada dalších aktivit, které děti a mládež rády dělají. Nejvíce byl zastoupen tanec, jízda na 

kole a cestování.  

Graf č. 2 znázorňující trávení volného času dětí. 
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Otázka číslo 6 „ Jakou jinou zájmovou činnost byste chtěl/a provozovat?“ byla jednou 

z nejbarvitějších a to i přesto, že 114 respondentů na ni neodpovědělo. Níže uvedený graf 

znázorňuje pouze nejčastější odpovědi, jelikož varianty trávení volného času jsou téměř bez 

hranic a děti zde nechaly pracovat svou fantazii. Pro příklad uvádím potápění, jízdu ve 

formuli 1, ale také pomoc druhým osobám v tísni. 

Graf č. 4 znázorňující nejčastější odpovědi na otázku, které další aktivity by 

chtěly děti provozovat ve volném čase. 

 

Otázkou číslo 7 jsme zjišťovali, zda děti nějaké kroužky či sportovní kluby skutečně 

navštěvují. 114 respondentů uvedlo, že žádný kroužek ani sportovní klub nenavštěvují a čtyři 

otázku nevyplnili. Následující graf, vzhledem k množství variant odpovědí, rovněž zachycuje 

pouze ty nejčetnější – fotbal a Základní umělecká škola. Z kroužků a aktivit, které nebyly až 

tak časté, to byl například atletický kroužek, volejbal, tanec a zálesák.  

Graf č. 5 znázorňující aktivity/kroužky, které děti navštěvují. 
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Otázka číslo 8 byla určena pro ty respondenty, kteří žádné volnočasové aktivity 

neprovozují. Ostatní respondenti měli otázku vynechat. Zjišťovali jsme takto důvody neúčasti 

dětí v kroužcích apod., viz graf níže. Nejvíce dětí uvedlo jako důvod nedostatek času, jejich 

nezájem a malou nabídku aktivit.  

Graf č. 6 znázorňující důvody neúčasti dětí v zájmových kroužcích.

 

U otázky číslo 9 respondenti odpovídali, které problémy je nejvíce trápí. Pouze jeden 

respondent tuto otázku nezodpověděl, 115 respondentů uvedlo, že je netrápí nic a 48 

respondentů neví. Přehled všech odpovědí je uveden v tabulce č. 3. V možnosti jiné bylo 

uvedeno např. příliš mnoho učení, deprese a chování učitelů.  

Tab č. 3 Problémy, které respondenty nejvíce trápí.  

Typ problému Počet respondentů 

nic mě netrápí 115 

nudím se  60 

nevím 48 

prospěch ve škole 43 

problémy v rodině 23 

konflikt se spolužáky 20 

rozvod rodičů 15 

problém s partnerem  12 

odmítání kolektivem 10 

strach z učitele 8 

šikana 6 

jiné 6 

 

 V případě otázky číslo 10 respondenti vybírali, na koho by se obrátili při řešení své 

tíživé situace. Nejčastěji by se obrátili na svou rodinu (207 respondentů) a na své kamarády, 

(147 respondentů). Ostatní možnosti nezískaly zdaleka tolik hlasů. 7 respondentů otázku 

nezodpovědělo. V tabulce č. 4 je uveden přehled. V možnosti jiné uváděli respondenti, že by 

si poradili sami, případně neuvedli, jakou jinou možnost by zvolili.  

44,6% 

15,1% 

12,4% 

9,3% 

17,6% 

1,0% 
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Tab. č. 4 znázorňující na koho by se respondenti obrátili při řešení své tíživé situace. 

 Počet respondentů 

rodina 207 

kamarádi 147 

kněz 19 

učitel 18 

psycholog 10 

partner 5 

linka důvěry 4 

pedagogicko-

psychologická poradna 

4 

jiné 5 

sociální odbor-kurátor, 

péče o děti a rodinu 

1 

 

Otázka číslo 11 zněla: „Se kterými návykovými látkami máte osobní zkušenost?“. 

Z odpovědí vyplynulo, že nejvíce zkušeností mají děti/mládež s alkoholem a tabákem. Poté 

následuje s mnohem menší četností konopí a taneční drogy. Velké množství respondentů 

uvedlo, že nemají s návykovými látkami žádnou zkušenost. 6 respondentů otázku 

nezodpovědělo a 5 zatrhlo možnost jiné- toluen, LSD, kokain.  Celkový přehled viz graf č. 7. 

Graf č. 7 znázorňující, se kterými návykovými látkami mají respondenti osobní 

zkušenost. 

 

Otázkou číslo 12 jsme zjišťovali spokojenost respondentů s nabídkou aktivit Domu 

dětí a mládeže, v případě, že jej respondenti nenavštěvují, měli otázku vynechat. V případě 

kdy odpovídali, že jsou rozhodně nespokojeni, měli uvést důvod. Tuto možnost si vybralo 8 

respondentů, uvedené důvody byly tyto – malá nabídka aktivit a nekvalifikovaný personál. 

Přehled odpovědí je v tabulce č. 5. Většina respondentů vyjádřila svou spokojenost. 
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Tab. č. 5 znázorňující spokojenost s nabídkou aktivit Domu dětí a mládeže. 

 Počet respondentů 

rozhodně ano 31 

spíše ano 40 

spíše ne 30 

rozhodně ne 8 

 

Otázkou číslo 13 jsme zjišťovali, zda respondenti vědí o existenci nízkoprahového 

zařízení Na Hraně. 128 respondentů uvedlo, že ano. 133 respondentů o existenci zařízení neví 

a 5 otázku nezodpovědělo.  

Na otázku číslo 13 se úzce váže další otázka, kde se ptáme, co by respondenti na tomto 

zařízení zlepšili. Otázka byla určena pro uživatele zařízení, ostatní měli pokyn ji vynechat, 

což učinilo 123 respondentů. 16 odpovědělo, že by neměnili na zařízení nic. 4 respondenti by 

chtěli v zařízení více prostoru, 7 respondentů více kvalitnějších počítačů a 3 respondenti by 

chtěli vstup do zařízení od 14- 18 let. Dále více her, lepší fotbálek,  juke box a více zábavy.  

Otázka číslo 15 byla otevřená a zněla „Jaké služby či zájmové aktivity ve městě 

Hlučín postrádáte?“. Vyskytlo se zde velké množství variant odpovědí, proto jsou v tabulce 

uvedeny jen ty s největší četností. 69 respondentů otázku nezodpovědělo a 41 uvedlo, že 

v Hlučíně nic nepostrádají. Nejvíce respondentů pak uvedlo, že postrádají v Hlučíně bazén, 

příp. aquapark.  

Tab. č. 6 znázorňující služby a aktivity postrádané respondenty v Hlučíně.  

Typ služby/aktivity Počet respondentů 

aquapark/bazén 71 

kino 16 

stezky na kola a brusle 13 

lezecká stěna 10 

ledová plocha 7 

inline/skate park 6 

 

Rodina 

Dotazník pro skupinu Rodiče byl distribuován prostřednictvím žáků místních 

základních škol s trvalým pobytem v Hlučíně a také prostřednictví Domu dětí a mládeže 

Hlučín. Celkem bylo vybráno 133 dotazníků. Odpovídalo 25 mužů a 107 žen, 1 respondent 

pohlaví nevyplnil. Věkové složení respondentů je uvedeno v tab. č. 1 viz níže.  

Tab. č. 1 Věková struktura respondentů  

Věková skupina Počet respondentů 

do 30 let 5 

31-40 let 78 

41-50 let 44 

51-60 let 5 

61 a více let 0 
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115 respondentů uvedlo, že je jejich rodina úplná, 18 respondentů uvedlo rodinu 

neúplnou. Počty dětí v rodině jsou uvedeny v tab. č. 2 viz níže. 5 respondentů počet dětí 

neuvedlo.  

Tab. č. 2 Počet dětí v rodině 

Počet dětí Počet respondentů 

1 18 

2 88 

3 17 

4 4 

5 1 

 

Otázkou číslo 5 jsme zjišťovali závislost rodin na dávkách pomoci v hmotné nouzi. 

Pouze 12 respondentů ze 133 uvedlo, že je na těchto dávkách jejich rodina závislá. 3 

respondenti otázku nezodpověděli. 

Otázka č. 6 zněla: „Řeší Vaše rodina v současné době některý z těchto problémů?“. 

Přehled odpovědí je uveden v grafu číslo 1. 9 respondentů otázku nevyplnilo. Někteří 

respondenti si vybrali variantu jiné, kde uvedli např. nedostatek brigád pro mládež, cenu 

pozemků a špatné ovzduší. Většina dotázaných rodičů uvedla, že neřeší žádné problémy. 

Nejčastějším problémem je nedostatek peněz a s tím související dluhy, nezaměstnanost a 

problémy s bydlením.  

Graf č. 1 znázorňující, které problémy v současnosti rodiny respondentů řeší.  

 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

žádné 

nedostatek peněz 

dluhy 

nezaměstnanost 

problémy s bydlení 

problémy s výchovou dětí 



 

20 
 

Otázka číslo 7 zněla „Které problémy, týkající se Vašich dětí Vás nejvíce tíží?“. 

Respondenti měli možnost si vybrat z několika možných variant odpovědí, případně daný 

problém vypsat. Některé z variant nebyly respondenty zatrhnuty vůbec (drogy, gamblerství, 

záškoláctví), proto nejsou ani zachyceny v následujícím grafu č. 2. 38 respondentů otázku 

nezodpovědělo. 14 uvedlo, že nemají žádné problémy. V možnosti jiné se pak vyskytla celá 

řada dalších problémů jako nepořádnost, drzost, poruchy učení, málo přátel atd. Rodiče 

nejvíce trápí nevhodné trávení volného času jejich dětí.  

Graf č. 2 znázorňující, které problémy svých dětí respondenty nejvíce tíží. 

 

V otázce číslo 8 jsme se dotazovali, zda děti respondentů navštěvují nějakou 

volnočasovou aktivitu. V případě, že ano, měli respondenti uvést jakou, v případě, že ne, měli 

uvést důvod. Celkem 29 respondentů uvedlo, že jejich děti nenavštěvují žádnou volnočasovou 

aktivitu. Důvody, které nejčastěji uváděli, byly tyto - zdravotní důvody, lenost, nedostatek 

peněz a další. Přehled nejčetnějších zájmových aktivit, které uváděli zbývající respondenti je 

v grafu číslo 3, viz níže. Děti se nejčastěji věnují hře na hudební nástroj, fotbalu a tanečním 

kroužkům.  

Graf č. 3 znázorňující volnočasové aktivity dětí respondentů.  
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V otázce číslo 9 uváděli respondenti míru spokojenosti s nabídkou aktivit Domu dětí a 

mládeže, jestliže ho jejich dítě/děti navštěvují. Celkem 82 respondentů otázku vynechalo. 

Naprostá většina respondentů uvedla, že je s nabídkou aktivit spokojená. V minimu případů 

byla uvedena odpověď rozhodně ne. 

Tab. č. 3 Spokojenost s nabídkou aktivit Domu dětí a mládeže. 

 Počet respondentů 

rozhodně ano 20 

spíše ano 26 

spíše ne 2 

rozhodně ne 3 

 

Otázka číslo 10 je obdobná jako otázka číslo 9, pouze s tím rozdílem, že respondenti 

hodnotí spokojenost s nabídkou kroužků na místních základních školách. 80 respondentů 

otázku vynechalo. Jako důvody pro nespokojenost uváděli respondenti nedostatečnou nabídku 

kroužků. Nicméně většina je s nabídkou kroužků spokojena.  

Tab. č. 4 Spokojenost s nabídkou aktivit Domu dětí a mládeže. 

 Počet respondentů 

rozhodně ano 15 

spíše ano 21 

spíše ne 11 

rozhodně ne 6 

 

Otázka číslo 11 byla otevřená, zněla: „Postrádáte v Hlučíně nějakou sociální službu či 

související aktivity, které by usnadnily život Vám, Vaší rodině i Vašim dětem?“. 89 

respondentů otázku nevyplnilo, 10 uvedlo, že nepostrádají nic. I tak bylo velké množství 

variant odpovědí, které se povětšinou netýkaly sociálních služeb.  Přehled odpovědí je 

v tabulce viz níže. Jsou zde uvedeny pouze ty odpovědi, které uvedlo 2 a více respondentů.  

Tab. č. 5 Služby/aktivit, které respondentům v Hlučíně chybí. 

 Počet respondentů 

bazén 6 

více cyklostezek 3 

více kroužků pro děti 3 

soukromá školička pro 

děti do 3 let 

2 

krytá hala na tenis 2 

lépe využívat Sportovně-

rekreační areál  

2 

Bezpečná místa pro volný 

čas 

2 
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Senioři 

Dotazník pro skupinu Senioři byl distribuován do tří klubů seniorů, které se nacházejí 

na území Hlučína. Dále do Domova U jezera, v lokalitě Rovniny a prostřednictvím Charity 

Hlučín. Celkem bylo vysbíráno 121 dotazníků, z nichž jeden byl neplatný (vyskytl se 2x). 

Odpovídalo 86 žen a 34 mužů. Nejpočetněji zastoupená skupina byla 71-80 let (viz tab.). 

Tab. č. 1 Věková struktura respondentů  

Věková skupina Počet respondentů 

méně než 60let 14 

61-70 let 21 

71-80 let 45 

80 a více let  38 

nevyplněno 1 

 

Z otázky č. 3 „Co Vás nejvíce tíží“ vyplynulo, že seniory tíží nejvíce bezohlednost 

mladých lidí, takto odpovědělo 49 respondentů. Druhým nejpalčivějším problémem je poté 

fakt, že se senioři neobejdou v každodenním životě bez pomoci druhé osoby.  

Graf č. 1 Odpovědi na otázku co Vás nejvíce tíží.  
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U otázky č. 4 respondenti odpovídali na dotaz: „Jaký způsob péče o seniory je pro Vás 

přijatelný“. Zde jednoznačně převládla možnost být doma s pomocí a péči rodiny. Tento 

způsob by si vybralo 58 respondentů. Druhou nejčetnější variantou byl pobyt v domově pro 

seniory, ten by volilo 41 respondentů. 30 respondentů by chtělo být doma s pomocí 

pečovatelské služby. Dům s pečovatelskou službou by si vybralo 9 respondentů a denní 

stacionář 4 respondenti. V možnosti „jiné“ uvedli 4 respondenti léčebnu dlouhodobě 

nemocných v místě bydliště, 3 respondenti otázku nevyplnili.  

Graf č. 2 Přijatelné způsoby péče o seniory.

 

Otázkou číslo 5 jsme zjistili, na kolik jsou respondenti závislí na sociálních službách. 

Nejvíce respondentů uvedlo, že je nepotřebuje, případně, že jim ulehčují život. Pouze 17 

respondentů uvedlo, že jsou na sociálních službách zcela závislí.  

Tab. č. 2 Jak jsou respondenti závislí na sociálních službách. 

Míra závislosti Počet respondentů 

zcela 17 

většinou 16 

ulehčují mi život 40 

nepotřebuji je  43 

nevyplněno 10 

 

Otázka číslo 6 mapovala spokojenost uživatelů s asistenční a pečovatelskou službou 

Charity Hlučín. Přehled odpovědí viz tab. č. 3. Naprostá většina uživatelů je s těmito službami 

spokojena. 

Tab. č. 3 Spokojenost se službami Charity Hlučín.  

Pečovatelská služba Počet respondentů 

rozhodně ano  29 

spíše ano 17 

spíše ne 3 

rozhodně ne  0 

nevyplněno 72 
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Asistenční služba Počet respondentů 

rozhodně ano  24 

spíše ano 19 

spíše ne 10 

rozhodně ne  0 

nevyplněno 68 

 

V otázce číslo 7 respondenti uváděli míru spokojenosti se službami Domova U jezera. 

I v tomto případě měli otázku vynechat ti respondenti, kteří domov nevyužívají. Odpovědi viz 

tab. č. 4.  

Tab. č. 4 Spokojenost se službami Domova U jezera 

 Počet respondentů 

rozhodně ano  28 

spíše ano 4 

spíše ne 3 

rozhodně ne  0 

nevyplněno 85 

 

V otázce číslo 8 respondenti hodnotili spokojenost s jednotlivými kluby seniorů 

v Hlučíně. 84 respondentů otázku vynechalo, jelikož nenavštěvují žádný z těchto klubů. 

Pouze jeden respondent uvedl, že je s činností klubu rozhodně nespokojen, jakožto důvod 

uvedl nedostatek peněz, které má klub k dispozici.  

Tab. č. 5 Spokojenost s Kluby seniorů.  

 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 

KS Bobrovníky 1 1 0 0 

KS Darkovičky 15 2 0 0 

KS Hlučín 14 3 0 1 

 

Následující graf č. 3 představuje odpovědi na otázku č. 9 „Které z těchto činností by 

mělo město Hlučín nadále podporovat?“. Nejvíce hlasů získaly zájezdy pro seniory (59) a 

zvýhodněná představení pro seniory (35). 
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Graf č. 3 znázorňující, které činnosti by mělo město nadále podporovat.  

 

U otázky číslo deset respondenti sami navrhovali možnosti dalších aktivit v Hlučíně. 

Větší část respondentů tuto otázku nevyplnila (104). Další uvedli např. besedy s mladými, 

více přednášek pro seniory, zavedení autobusové linky k Poliklinice Hlučín. Jedenáct 

respondentů u této otázky uvedlo, že postrádají v Hlučíně Léčebnu dlouhodobě nemocných.   

V otázce číslo 11 respondenti vybírali, dle svého názoru, největší problémy v Hlučíně. 

V následujícím grafu číslo 4 je přehled odpovědí. 30 z nich otázku nezodpovědělo.  Do 

možnosti „jiné“ uvedli špatnou dostupnost k lékaři, chybějící park nebo odpočinková zóna pro 

seniory. Šest respondentů uvedlo, že jim v Hlučíně chybí léčebna dlouhodobě nemocných. 

Jako nejproblémovější označili nedostatečné řešení bezbariérových přístupů, nedostatek 

aktivit pro seniory a špatnou informovanost o službách a aktivitách pro seniory.  

Graf č. 4 znázorňující co je dle respondentů v Hlučíně nejproblémovější. 
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Zdravotně postižení  

Dotazník pro zdravotně postižené občany byl určen jednak samotným zdravotně 

postiženým občanům a jednak osobám, které o zdravotně postižené pečují.  Z celkových 58 

respondentů bylo 31 osob se zdravotním postižením, 22 osob pečujících o zdravotně postižené 

a pět respondentů toto neuvedlo.  

Tab.č. 1  Věková struktura respondentů 

Věková skupina Počet respondentů 

0-15 let  15 

16-26 let 1 

27-40 let 2 

41-64 let 29 

nad 65 let  11 

 

Otázka číslo 3 charakterizovala druh postižení. Jak je patrné z grafu č. 1 viz níže, 

nejvíce bylo zastoupeno postižení mentální a kombinované. Možnost duševního onemocnění 

nezvolil nikdo z dotazovaných. 2 respondenti otázku nevyplnili.  

Graf č. 1 znázorňující druh postižení.  
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U otázky číslo čtyři měli respondenti možnost vybírat ze šesti variant, kde žijí. 

Nicméně označeny byly pouze čtyři z nich, uvedené v grafu. V případě možnosti „celoročně 

v zařízení“ uváděli také typ zařízení. 13 respondentů se zdržuje celoročně v příspěvkové 

organizaci Fontána, 8 pak v chráněném bydlení.  

Graf č. 2 znázorňující odpovědi na otázku „Kde žije postižený?“ 

 

U otázek č. 5, 6 a 7 dotazujících se na spokojenost se službami Charity Hlučín, 

Fontány a Dětské rehabilitace - denní stacionář, vyjádřila většina občanů spokojenost. Viz. 

tab. č. 2, 3 a 4. 

Tab. č. 2 Spokojenost se službami Charity Hlučín. 

Osobní asistence Počet respondentů 

rozhodně ano  4 

spíše ano 57 

spíše ne 2 

rozhodně ne  0 

nevyplněno 47 

 

Sociálně-terapeutická 

dílna 

Počet respondentů 

rozhodně ano  11 

spíše ano 8 

spíše ne 1 

rozhodně ne  0 

nevyplněno 37 
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Tab. č. 3 Spokojenost se službami Fontány.  

 Počet respondentů 

rozhodně ano  22 

spíše ano 2 

spíše ne 0 

rozhodně ne  0 

nevyplněno 34 

 

Tab. č. 4 Spokojenost se službami Dětské rehabilitace-denní stacionář.  

 Počet respondentů 

rozhodně ano  15 

spíše ano 0 

spíše ne 0 

rozhodně ne  0 

nevyplněno 43 

 

Otázka „Jakou jinou sociální službu byste chtěl/a využívat?“ zodpověděli respondenti 

následovně: 20 by chtělo využívat podporované bydlení, 18 pak chráněné bydlení, 11 pobyt 

v zařízení sociálních služeb, 10 by chtělo využívat odlehčovací služby, 14 respondentů otázku 

nezodpovědělo. Grafické znázornění je uvedeno v grafu číslo 3.  

Graf č. 3 znázorňující sociální služby, které by respondenti chtěli využívat. 
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U otázky č. 9, tj. „Co vidíte jako problém v obci?“. Nejvíce uváděli nedostatek 

pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, dále problémy s dopravou 

zdravotně postižených  a nedostatečné řešení bezbariérových přístupů. Mimo jiné také uvedli, 

že jim zde chybí místa k odpočinku a dostatek veřejných toalet. Tři respondenti na otázku 

neodpověděli.  

Graf č. 4 znázorňující, které oblasti jsou dle respondentů problémové. 

 

 

Osoby ohrožené sociální exkluzí 

Dotazníky pro OOSE
3
 byly distribuovány prostřednictví oddělení hmotné nouze ÚP, 
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č. 1 níže. Ve vzdělanostní struktuře převládali respondenti s výučním listem, 12 respondentů, 

a se základním vzděláním, 9 respondentů. Viz tab. č. 2 níže.  

Tab. č. 1 Věková struktura respondentů.  

Věková skupina Počet respondentů 

15-19 let 1 

20-30 let 5 

31-40 let 7 

41-50 let  8 

51 a více let 3 
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Tab. č. 2  Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů.  

Dosažené vzdělání Počet respondentů 

základní 9 

vyučen 12 

středoškolské s maturitou 2 

vyšší odborné  0 

vysokoškolské 1 

  

U otázky číslo 4 měli respondenti vybrat jednu z pěti variant odpovědí.  Většina 

respondentů zvolila možnost nezaměstnaný. Pouze tři respondenti uvedli, že jsou zaměstnáni.  

Dva respondenti vybrali možnost jiné, péče o osobu blízkou a mateřská dovolená. Viz tab. 

č.3. 

Tab. č. 3 Zdroje příjmů respondentů. 

 Počet respondentů 

zaměstnaný 3 

nezaměstnaný 19 

poživatel/ka invalidního 

důchodu 

0 

poživatel/ka starobního 

důchodu 

0 

jiné 2 

 

V případě místa bydliště měli respondenti na výběr z několika možností. Ukázalo se, 

že žádný z respondentů nebydlí v azylovém domě, proto není tato možnost zaznamenána ani 

v grafu č. 1. Většina respondentů uvedla, že bydlí ve vlastním/pronajatém bytě. 2 respondenti 

na otázku neodpověděli.  

Graf č. 1 znázorňující odpovědi na otázku místa bydliště respondentů.  

 

54,2% 

8,3% 

8,3% 

8,3% 

4,2% 

4,2% 

4,2% 8,3% 

ve vlastním/pronajatém bytě 

ve vlastním rodinném domku 

u známých 

u rodičů 

u příbuzných 

na ubytovně 

nemám kde bydlet 

nevyplněno 



 

31 
 

Otázka číslo 6 zjišťovala, co respondenty v jejich situaci nejvíce tíží. Z grafu č. 2 je 

patrné, že je to především nezaměstnanost, problémy s bydlením, závislost na sociálních 

dávkách a zadluženost.  

Graf č. 2 znázorňující odpovědi na otázku č. 6 „Co Vás ve Vaší životní situaci 

nejvíce tíží?“ 

 

 

V otázce číslo 7 respondenti uváděli, jak dlouho jsou nezaměstnaní. 11 respondentů 

otázku nevyplnilo. Pouze 3 respondenti uvedli, že jsou nezaměstnaní méně než 1 rok, u 

zbývajících se jedná o nezaměstnanost dlouhodobou, tedy delší než jeden rok. Průměrná délka 

dlouhodobé nezaměstnanosti u těchto 10 respondentů činila 6,6 let.  

Tabulka číslo 4 mapuje, jakým způsobem respondenti hledají práci. V možnostech jiné 

se vyskytla odpověď, práci nehledám, jelikož jsem na mateřské dovolené. Tabulka číslo 5 pak 

znázorňuje zájem respondentů o rekvalifikaci. Většina dotázaných má zájem se rekvalifikovat 

a hledají si aktivně práci. 

Tab. č. 4 Možnosti, které nejlépe vystihují současnou situaci respondentů. 

 Počet respondentů 

práci hledám sám aktivně 10 

při hledání práce 

spoléhám na pomoc (ÚP, 

rodina, známí apod.) 

8 

práci v současnosti 

nehledám 

2 

jiné  1 

nevyplněno 4 
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Tab. č. 5 Zájem o rekvalifikaci respondentů. 

 Počet respondentů 

ano, mám zájem 18 

ne, nemám zájem 4 

nevyplněno 2 

 

Otázka číslo 10 zněla „Sdělte nám, co ve městě Hlučíně postrádáte.“ Nejčastěji 

respondenti označili „pomoc při řešení rodinných problémů (dluhy, bydlení, výchova dětí, 

komunikace s úřady)“. Takovou to pomoc by uvítalo 14 z 24 respondentů.  

Graf č. 3 znázorňující co respondenti v Hlučíně nejvíce postrádají.  
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V otázce číslo 11 respondenti označili, na koho by se obrátili pro pomoc ve své tíživé 

sociální situaci. 11 respondentů by hledalo pomoc na městském úřadě, odboru sociálních věcí. 

10 respondentů by pak řešilo svou situaci s pomocí příbuzných a známých. Možnost využít 

bezplatné poradenství neoznačil žádný z respondentů, ačkoliv toto poradenství v Hlučíně 

existuje a je hojně využíváno.  

Graf č. 4 znázorňující na koho by se respondenti obrátili ve své tíživé situaci.  

 

 

Výsledky dotazníkového šetření v obcích. 

Dotazníkové šetření proběhlo také v obcích, které jsou zapojeny do komunitního 

plánování s městem Hlučín. Přehled obcí s bližšími údaji o nich je v úvodu tohoto textu. Pro 

potřeby dotazníkového šetření v těchto 14 obcích byl vytvořen jeden univerzální dotazník pro 

občany. Tento dotazník obsahoval otázky pro uživatele sociálních služeb a všeobecné otázky 

o sociálních službách. Dotazník byl zaslán na obecní úřady v jednotlivých obcích, které si 

následně samy zajistily jejich distribuci a sběr. Pouze tři obce se tohoto šetření nezúčastnili a 

nedodaly tak žádné dotazníky. Jednalo se o tyto obce - Bělá, Děhylov, Markvartovice. 11 obcí 

následně v průběhu července a srpna dodaly vyplněné dotazníky, každá obec jiný počet, dle 

svých možností.  

Celkově odpovědělo 363 respondentů, z čehož bylo 142 mužů a 209 žen. 12 

respondentů pohlaví neuvedlo. Nejpočetněji byla zastoupena věková skupina 45-64 let, 166 

respondentů. Věkové složení respondentů je uvedeno v tab. č. 1 viz níže.  

Tab. č. 1 Věkové složení respondentů  

Věková skupina Počet respondentů 

méně než 18 let 2 

19 - 44 let 107 

45 – 64 let  169 

více než 64 let 85 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

městský úřad, sociální odbor 

příbuzní, známí  

úřad práce 

policie 



 

34 
 

U první otázky respondenti uváděli zda oni, či člen jejich rodiny, využívají nějakou 

sociální službu. 50 respondentů uvedlo, že ano a 294, že nikoli. 19 respondentů otázku 

nezodpovědělo.  

Otázky číslo dvě až čtyři byly určeny pouze pro ty respondenty, kteří odpověděli na 

otázku číslo jedna kladně, tj. pro uživatele sociálních služeb a rodinné příslušníky. 

Respondenti, kteří odpověděli záporně, pak dostali pokyn pokračovat otázkou číslo pět. 

V otázce číslo dvě respondenti uváděli svou spokojenost/nespokojenost s některými 

místními poskytovateli sociálních služeb. Byl zde hodnocen Domov U jezera, Dětská 

rehabilitace- denní stacionář, Fontána, Charita Hlučín, Dům sv. Eufrasie. Respondenti mohli 

zhodnotit prostřednictvím možnosti „ostatní“ i další poskytovatele, což někteří také učinili. 

V následujícím grafu č. 1 je znázorněn přehled odpovědí. Většina dotázaných uvedla, že jsou 

spokojeni s poskytovanými službami.  

Graf č. 1 Znázorňující spokojenost se sociálními službami na Hlučínsku.  

 

Dalšími hodnocenými poskytovateli byli Charitní domov sv. Mikuláše 

v Ludgeřovicích, Medea domácí péče Opava s.r.o., Centrum ANIMA Opava a Odborný 

léčebný ústav neurologicko - geriatrický Moravský Beroun, p.o. Všichni tito poskytovatelé 

byli hodnoceni kladně, vždy po jednom hlase.  
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Otázka číslo tři zněla „Co by se podle Vás mělo na službách zlepšit?“ Nejvíce 

respondentů uvedlo, že by se měla zvýšit informovanost občanů o možnostech využívání 

služeb. Pouze 15 respondentů uvedlo, že by neměnilo nic, že je vše v pořádku. V grafu č. 2 

jsou znázorněny uvedené odpovědi. 

Graf č. 2 znázorňující, která kritéria by se měla na službách zlepšit.  
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Otázka číslo 5 zněla „Která z těchto oblastí je podle Vás ve Vaší obci nejvíce 

problémová?“ Nejvíce respondentů uvedlo jako největší problém v obci nezaměstnanost, dále 

zadluženost domácností a kriminalitu. Přehled všech odpovědí je v grafu č. 3 viz níže. 11 

respondentů otázku nezodpovědělo. V možnosti jiné respondenti uváděli např. nedostatek 

spojů na Opavu, celkově špatnou dopravní obslužnost, špatný stav silnic a nedodržování 

předepsané rychlosti v obci.  

Graf č. 3 znázorňující nejproblémovější oblasti v obci. 
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V otázce číslo šest respondenti vybírali, které z uvedených služeb na Hlučínsku 

postrádají. Nejčetnější odpovědí byla varianta stacionář pro seniory, který byl nejčetnější 

odpovědí také v dotazníkovém šetření u předchozího Střednědobého plánu sociálních služeb 

2010-2013. Nicméně tato služba již byla v Hlučíně zavedena v minulých letech, ale vzhledem 

k nedostačujícímu zájmu ze strany uživatelů byla zrušena. Přehled všech odpovědí je v grafu 

č. 4. Dále občané v obcích postrádají odlehčovací služby, azylové bydlení a nízkoprahová 

denní centra pro mládež.  

             Graf č. 4 znázorňující služby postrádané respondenty na Hlučínsku. 

 

 

V otázce číslo 7 jsme se dotazovali, jakému způsobu péče o seniory by dali 

respondenti v budoucnu přednost. Nejvíce respondentů by dalo přednost zůstat na stáří doma 

s pomocí pečovatelské služby. V možnosti jiné se vyskytly varianty typu denních stacionářů, 

jejichž pracovní doba by odpovídala běžné pracovní době. Dále možnost být přes týden 

v zařízení sociálních služeb a víkendy trávit doma s rodinou. 5 respondentů otázku 

nezodpovědělo. Přehled preferencí je v následující tabulce č. 2. 

Tab. č. 2 Preferované způsoby péče o seniory. 

Způsob péče Počet respondentů 

doma- s pomocí 

pečovatelské služby 

184 

doma- pomoc a péče 

rodiny 

114 

v domově pro seniory  83 

 

Otázka číslo 8 zněla: „Z jakých zdrojů čerpáte informace o sociálních službách?“ 

Nejčastějším zdrojem informací se ukázal být internet, uvedlo ho 177 respondentů. Hodně 

respondentů také získává informace na obecních úřadech, ty označilo 163 respondentů. 
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V možnosti jiné potom respondenti uváděli školská zařízení, televizní a rozhlasové vysílání, 

denní tisk, známé a příbuzné. Přehled odpovědí viz graf č. 5. 

Graf č. 5 znázorňující zdroje čerpání informací o sociálních službách. 

 

Otázka číslo 9 zněla „Víte o tom, že Vaše obec komunitně plánuje s dalšími obcemi 

Hlučínska?“. Jak se ukázalo, větší polovina respondentů (188), kteří na otázku odpověděli, ví 

o společném komunitním plánování své obce s městem Hlučín. 169 respondentů naopak 

odpovědělo, že o tomto neví.  

Otázka číslo 10 zjišťovala, zda respondenti vědí o vydání katalogu sociálních služeb 

v Hlučíně. 6 respondentů otázku nezodpovědělo. 264 respondentů uvedlo, že o vydání 

katalogu neví, 93 respondentů je s tímto seznámeno.  

Otázka číslo 11 pak zjišťovala povědomí respondentů o webových stránkách 

komunitního plánování www.kphlucinska.cz. 8 respondentů otázku nezodpovědělo. 131 

respondentů uvedlo, že o těchto stránkách ví, 220 respondentů nikoliv.  

Otázka číslo 12 byla otevřená, zněla „Sdělte nám prosím jakoukoliv připomínku nebo 

námět.“ 337 respondentů otázku nezodpovědělo. Další respondenti uváděli často konkrétní 

náměty na změny přímo v jejich obci. Tyto odpovědi tak budou přínosem přímo pro zástupce 

obcí, kteří mohou učinit konkrétní opatření. Zde uvádíme pouze ty všeobecnější z nich- špatná 

dopravní obslužnost, nedostatek nízkopodlažních spojů.  
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Pracovní skupiny 

 V rámci komunitního plánování se scházejí čtyři pracovní skupiny a skupina řídící. 

Pracovní skupiny jsou tyto:  

- Rodina děti a mládež  

- Zdravotně postižení občané  

- Senioři 

- Osoby ohrožené sociální exkluzí  

Ve všech pracovních skupinách jsou členy uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé 

sociálních služeb. Jelikož je komunitní plánování proces otevřený novým myšlenkám a 

podnětům, mohou se jednání pracovních skupin účastnit také nečlenové, tj. hosté. Jednání 

pracovních skupin je upraveno jednacím řádem.  

 

Rodina, děti a mládež  

Tato pracovní skupina si klade za cíl minimalizovat sociálně-patologické jevy v rámci 

rodiny. Podporovat a tvořit nové možnosti aktivit pro děti a mládež a zachovat ty stávající. 

Členové pracovní skupiny:  

- Marcela Košáková – ředitelka Domu dětí a mládeže Hlučín, vedoucí pracovní skupiny 

- Ing. Alfons Laňka – místostarosta města Hlučín 

- Alena Starobová, DiS. – vedoucí azylového domu 

- Mgr. Petr Jančík – člen Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, Hlučín 

- Mgr. Vladimíra Šaršová – speciální pedagog, Pedagogicko psychologická poradna Hlučín 

- Mgr. Daniel Havlík – starosta obce Ludgeřovice 

- Bc. Judita Stočková –kurátorka pro mládež Mě Ú Hlučín 

- Jiří Sedláček – strážník Městské policie Hlučín 

- Bc. Andrzej Cieslar – vedoucí nízkoprahového klubu pro děti a mládež Na Hraně Hlučín 

- Mgr. Zdeněk Kačor – ředitel Kulturního centra Hlučín 

 

 

Analýza cílové skupiny  

V posledních letech je možné pozorovat, že rodina jako základ společnosti postupně 

oslabuje ve svých základních funkcích. Stoupá počet rodin, kde se vyskytují vztahové 

problémy, potíže s výchovou dětí, závislosti na návykových látkách, zejména drogách, 

narůstají problémy související s nedostatečnou výchovnou způsobilostí zejména mladých 

rodičů.  

Zvyšuje se počet rodin, se kterými pracuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

v rámci sociálně - právní ochrany dětí. Rodinám je poskytována odborná pomoc ze strany 

poskytovatelů sociálních služeb (poradenská zařízení, sociálně-aktivizační služby, 

nízkoprahové zařízení, aj.).  

Počet případů, které řeší kurátor pro mládež je na stále stejné úrovni. Pracuje s dětmi 

do 18 let, se kterými jsou výchovné problémy, experimentují s návykovými látkami, apod. 

Z poznatků odboru sociálních věcí a zdravotnictví vyplývá, že klesá věk nezletilých, kteří se 

ocitají v péči kurátora. 
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Tab. č. 1 Evidovaný počet případů odboru sociálně-právní ochrany dětí  

 2010 2011 2012 

evidovaný počet 

případů, z toho: 

1503 1488 1518 

živých 506 579 588 

kurátorské případy  100 96 98 

 

SWOT analýza  

Silné stránky 

- Široká nabídka volnočasových aktivit  

- Dopravní obslužnost 

- Existence nízkoprahového zařízení Na Hraně 

- Podpora aktivit městem 

- Možnost využívat víceúčelová hřiště v různých lokalitách města 

- Dostatek lidských zdrojů 

- Existence Domu dětí a mládeže, Základní umělecké školy 

Slabé stránky  

- Nedostatek prostor a financí pro rozvoj aktivit  

- Velké množství heren, sázkových kanceláří a zastaváren 

Příležitosti 

- Zvýšení motivace mladých lidí 

- Pozitivní vzory 

- Spolupráce s odborníky a s aktivní veřejností 

Hrozby 

- Negativní vliv médií, konzumní společnost 

- Rostoucí nezájem o volnočasové aktivity  

- Zvyšující se rozdíly v socio-ekonomickém postavení rodin 

- Klesající výchovná způsobilost rodičů 

- Růst počtu nefunkčních rodin  

- Nárůst drogově závislých  

- Nárůst počtu případů nezletilých, kteří experimentují s návykovými látkami 

 

Zdravotně postižení občané  

Tato pracovní skupina se zabývá problémy, se kterými se běžně setkávají zdravotně 

postižení občané.  Cílem je především soustavné snižování bariér v našem regionu, zachování 

a dostatečná kapacita sociálních služeb pro zdravotně postižené občany a další. 

 

Členové pracovní skupiny:  

- Mgr. Radmila Löwová – ředitelka Dětské rehabilitace Hlučín, vedoucí pracovní skupiny 

- Ing. Alfons Laňka – místostarosta města Hlučín 

- PaedDr. Jiřina Frejková – ředitelka Fontány Hlučín 

- Mgr. Bc. Lukáš Volný – ředitel Charity Hlučín 

- Mgr. Petr Jančík – ředitel Domova U jezera  
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- Irmgard Ostárková – předsedkyně Svazu tělesně postižených v Hlučíně 

- Milan Dluhoš – uživatel sociálních služeb, vozíčkář, Hlučín 

- Jan Nickel – uživatel sociálních služeb, vozíčkář, Hlučín 

 

Analýza skupiny  

Počty zdravotně postižených můžeme pouze odhadovat, a to na základě počtu 

příjemců příspěvku na péči a počtu vydaných průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Výše příspěvku na 

péči odráží míru závislosti na péči druhé osoby, bohužel v současné době nejsou k dispozici 

data, za jednotlivé čtyři stupně, ale pouze celkový počet příjemců, který je znázorněn 

v tabulce č. 2. Rovněž nelze z dostupných dat určit, zda je příspěvek čerpán na osobu 

dospělou či na dítě do 18ti let jak tomu bylo v minulosti. Tabulka č. 3 znázorňuje počty 

držitelů průkazů pro těžce zdravotně postižené občany. Z námi dostupných údajů je zřejmé, že 

roste počet zdravotně postižených občanů, závislých na péči druhých osob. 

Tab. č. 2 Příspěvek na péči  

Období Celkový počet 

2008 1493 

2009 1664 

2010 1710 

2011 1782 

2012 1806 

Zdroj: ÚP, pobočka Hlučín  

Tab. č. 3 Počty držitelů průkazů pro těžce zdravotně postižené občany 

 Celkový počet 

2011 2012 

průkazy TP 400 400 

průkazy ZTP 732 744 

průkazy ZTP/P 353 394 

Zdroj: ÚP, pobočka Hlučín  

SWOT analýza 

Silné stránky  

- Existence služeb pro zdravotně postižené občany: Dětská rehabilitace Hlučín - 

denní stacionář, Fontána-domov pro osoby se zdravotním a mentálním postižením, 

chráněné bydlení, Charita Hlučín- Sociálně-terapeutická dílna, terénní služby  

- Bezbariérové trasy v Hlučíně 

- Aktivní zapojení uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb 

- Bezbariérový Kulturní dům v Hlučíně 

Slabé stránky 

- Špatný stav ul. Promenádní, především ve vztahu k uživatelům Fontány 

- Bariéry na komunikacích a vstupech do veřejných budov (např. Poliklinika 

Hlučín- rehabilitace) 

- Neexistence poradny pro zdravotně postižené občany   

- Nedostatek pracovních příležitostí pro zdravotně postižené občany   

- Doprava v rámci celého Hlučínska 
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- Izolace zdravotně postižených občanů v malých obcích, nedostatek příležitostí a 

možností obecně 

Příležitosti  

- Využití dotací 

- Zvyšování bezbariérovosti 

- Prohloubení spolupráce v oblasti podpory sociálních služeb 

- Dotační podpora na pracovní místa zřízená pro osoby se zdravotním postižením  

Hrozby 

- Nestabilita financování sociálních služeb 

- Omezování sítě sociálních služeb 

- Nedostatek financí zdravotně postižených občanů na zajištění si sociálních služeb 

- Neúměrné zvyšování minimální mzdy, nedostatečná motivace zaměstnavatelů 

přijímat a zaměstnávat pracovníky se ZP 

 

Skupina senioři  

Tato pracovní skupina řeší problematiku občanů v seniorském věku. Především se 

snaží o zajištění všech potřebných sociálních služeb pro usnadnění života seniorů. Další 

činností je pak zajištění aktivního naplnění života občanů vyššího věku prostřednictvím 

různých společenských, kulturních a vzdělávacích akcí.  

Členové pracovní skupiny:  

- Mgr. Petr Jančík – ředitel Domova U jezera, vedoucí pracovní skupiny 

- Mgr. Lukáš Volný – ředitel Charity Hlučín, 

- Ing. Alfons Laňka – místostarosta města Hlučín 

- Gerhard Machala – předseda Klubu seniorů Hlučín-Darkovičky 

- Gerhard Wicker – předseda Klubu seniorů Hlučín 

- Renáta Wickerová – seniorka, Darkovičky 

- Vlasta Slípková – předsedkyně Klubu seniorů Hlučín-Bobrovníky 

- Anna Matušková – uživatel, senior, Hlučín 

- Miroslav Vojevoda- zástupce předsedkyně Klubu seniorů Vrablovec 

- Anna Podstufková – uživatel, senior, Hlučín 

- Anna Kubenková – uživatel, senior, Vřesina 

- Mgr. Zdeněk Kačor – ředitel Kulturního centra Hlučín 

 

Analýza cílové skupiny  

V posledních letech je trendem stárnutí populace. Tento trend je patrný i v našem 

regionu Hlučínsko-východ. Pro oblast Hlučínska je typická organizace seniorů v nejrůznějších 

klubech a spolcích, kdy jen na území samotného Města Hlučín fungují tři kluby seniorů. Část 

těchto aktivních seniorů se také podílí na procesu komunitního plánování.  
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SWOT analýza 

Silné stránky 

- Služby Charity Hlučín  

- Domov pro seniory pod správou města 

- Aktivity pro seniory 

- Spolupráce Klubů seniorů s MěÚ Hlučín 

- Bezbariérové MHD  

- Univerzita třetího věku 

Slabé stránky 

- Bariérovost institucí, komunikací 

- Nízká informovanost o službách a aktivitách pro seniory 

- Obsah smlouvy o poskytování dotací  

- Chybí odlehčovací služba 

- Absence klidové zóny na Rovninách 

Příležitosti  

- Čerpání dotací 

- Zřízení služby domova se zvláštním režimem v místě 

- Možnost poskytovatelů podílet se na tvorbě financování sociálních služeb 

Moravskoslezského kraje 

Hrozby 

- Nedostatek finančních prostředků seniorů na nákup sociálních služeb  

- Snižování finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb 

- Snižování možností/ochoty/schopností rodin pečovat o seniory 

 

Osoby ohrožené sociální exkluzí 

Pracovní skupina se zabývá především řešením problematiky osob ohrožených 

sociálním vyloučením, snaží se řešit otázku prevence sociálně - patologických jevů ve 

společnosti a také prevenci kriminality. Neméně důležitým tématem je také otázka sociálního 

bydlení. 

 

Členové pracovní skupiny: 

- Mgr. Bc. Lukáš Volný – ředitel Charity Hlučín, vedoucí pracovní skupiny 

- Mgr. Daniel Havlík – starosta obce Ludgeřovice 

- Ing. Alfons Laňka – místostarosta města Hlučín 

- Ing. Martin Melecký – vedoucí pobočky ÚP Hlučín 

- Bc. Luděk Olšovský – vedoucí strážník Městské policie Hlučín 

- Alena Starobová, DiS. – vedoucí azylového domu  

- Bc. Andrzej Cieslar – vedoucí nízkoprahového klubu pro děti a mládež Na hraně Hlučín 

- Bc. Judita Stočková – kurátor pro mládež MěÚ Hlučín 

- Sylvie Nicklová- referent právního odboru MěÚ Hlučín   

 

Analýza cílové skupiny  
Do této skupiny se řadí lidé bez domova, lidé závislí na návykových látkách, 

dlouhodobě nezaměstnaní, ale také např. lidé neschopní platit své závazky, lidé vracející se 

z výkonu trestu, matky s dětmi v těžkých životních situacích apod.  
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V našem regionu, především v samotném Hlučíně, jsou lidé bez domova, ale jejich 

přesný počet je těžko určit. Někteří z nich nejsou bez přístřeší celoročně, např. během zimy 

vyhledávají útočiště u příbuzných, známých a na ubytovnách. Charakteristické pro tento 

region je, že se jedná především o místní občany, případně občany okolních obcí, kteří se 

z různých důvodů ocitli na ulici. Nejedná se tedy o lidi, kteří by se sem přestěhovali z jiných 

částí republiky, tak jak tomu bývá např. u větších měst. Mnozí z nich mají zdravotní problémy 

způsobené životem na ulici.  

 

Počet obyvatel v hmotné nouzi lze zjistit z evidence Úřadu práce. V tabulce č. 4 

vidíme přehled počtu příjemců dávek v hmotné nouzi, jak je patrné z tabulky, jejich počet 

vzrostl. Dle kvalifikovaného odhadu pracovníků Úřadu práce, pobočky Hlučín, je z tohoto 

celkového počtu 150 rodin s dětmi, zbytek příjemců jsou jednotlivci. Je zřejmé, že narůstá 

zadluženost domácností a s tím související problémy např. s bydlením.  

 

Tab. č. 5 pak mapuje terénní službu pro osoby závislé na návykových látkách, kterou 

zajišťuje Renarkon o.p.s. I u této skupiny osob je těžké určit přesný počet uživatelů 

návykových látek, jelikož služba Renarkonu o.p.s. je ze zákona poskytována anonymně. Co 

lze zjistit z kontaktů terénního pracovníka je, že mezi uživateli návykových látek převládají 

muži a primární drogou je pervitin.  

 

Tab. č. 4 Lidé v evidenci oddělení pomoci v hmotné nouzi.  

 2011 2012 

počet příjemců dávek pomoci 

v hmotné nouzi* 
442 464 

* z toho rodin s dětmi cca 150 (kvalifikovaný odhad)  

Zdroj: ÚP, pobočka Hlučín  

 

Tab. č. 5 Terénní program pro drogově závislé v roce 2012 

Průměrný počet kontaktů za měsíc 26 

Průměrný počet vydaných injekčních setů za 

měsíc 
193 

Průměrný počet přijatých injekčních setů za 

měsíc 
195 

 

 

SWOT analýza  

Silné stránky  

- Bezplatné právní poradenství  

- Existence sociálních služeb- Elim Opava, Renarkon, Domov sv. Eufrasie  

- Spolupráce s Městskou policií  

- Specifičnost místního prostředí (dobrá pověst zaměstnanců, menší anonymita, 

větší soudržnost rodin) 

Slabé stránky  

- Dlouhodobá nezaměstnanost 

- Malá kapacita azylových zařízení pro matky s dětmi 

- Neexistence startovacích bytů po pobytu v azylových zařízeních 

- Absence krizového bydlení  
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Příležitosti  

- Schválení zákona o sociálním bydlení  

- Legislativní možnost regulovat hazard  

- Možnost poskytovatelů podílet se na tvorbě financování sociálních služeb 

Moravskoslezského kraje 

Hrozby 

- Negativní vývoj nezaměstnanosti na Ostravsku 

- Růst zadluženosti domácností a s tím návazné problémy (ztráta bydlení) 

- Kriminalita 

- Nárůst sociálně-patologických jevů (drogy, gamblerství, alkohol, domácí násilí)  

 

Analýza současného stavu sociálních služeb 

Analýza obsahuje sociální služby, které jsou nejvíce využívány občany na Hlučínsku, 

kromě níže uvedených jsou využívány i další služby v okolních městech, a to zejména 

v Ostravě a Opavě.  

Charita Hlučín, církevní právnická osoba 

 

Adresa: U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín  

Telefon: 595 043 275 

Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské 

Počet zaměstnanců: 58 

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením 

Poskytované služby:  

- Pečovatelská služba- kapacita 300 klientů 

- Asistenční služba- kapacita 30 klientů 

- Sociálně terapeutická dílna- kapacita 12 klientů 

- Domov pro seniory- kapacita 30 klientů 

- Zprostředkování bezplatného právního poradenství  

Služby terénního rázu mají sídlo v Hlučíně a jsou poskytovány na celém Hlučínsku a 

v přilehlých městských částech Ostravy. Bezplatné právní rady lze získat rovněž v Hlučíně, 

do budoucna se plánuje jeho rozšíření. Služba Domova pro seniory a sociálně terapeutická 

dílna se nacházejí v Domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích.  

Zdroje financování služeb: dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, 

Moravskoslezského kraje, Úřadu práce, příjmy od klientů, dotace měst a obcí, Tříkrálová 

sbírka, projekty, prodej vlastních výrobků a služeb, zdravotní pojišťovny.  
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Domov U jezera, příspěvková organizace 

 

Adresa: Dlouhoveská 1915/91, 748 01 Hlučín  

Telefon: 595 020 571 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Počet zaměstnanců: 52 

Cílová skupina: senioři 

Poskytované sociální služby:  

- Domov pro seniory- kapacita 91 klientů 

 

V roce 2013 má být ukončena přestavba zařízení, kdy zde vznikne nová služba, a to 

domov se zvláštním režimem s kapacitou 23 uživatelů. Kapacita domova pro seniory se tímto 

sníží na 89 uživatelů. Zároveň dojde k navýšení počtu zaměstnanců, předpoklad je na 65. Od 

ledna 2014 přecházejí zřizovatelské funkce z Moravskoslezského kraje na Město Hlučín. 

V souvislosti s touto změnou dojde i ke změně názvu zařízení, a to na Domov pod Vinnou 

horou.  

 

Fontána, příspěvková organizace  

 

Adresa: Celní 3, 748 01 Hlučín 

Telefon: 595 020 187 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj  

Počet zaměstnanců: 84 

Cílová skupina: osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením  

Poskytované sociální služby: 

- Domov pro osoby se zdravotním postižením- kapacita 90 klientů 

- Chráněné bydlení- kapacita 12 osob  

 

Služby tohoto zařízení jsou poskytovány osobám s mentálním a kombinovaným 

postižením z Moravskoslezského kraje.  

V letech 2008-2009 prošlo zařízení rozsáhlou rekonstrukcí v rámci pokračujícího 

procesu transformace v sociálních službách. Došlo k plánovanému snížení počtu uživatelů 

domova pro osoby se zdravotním postižením na 90.  

Naopak se zvýšil počet uživatelů v chráněném bydlení z původních 4 na 16. V areálu 

zařízení se nachází chráněné bydlení pro čtyři uživatelky. Další chráněné bydlení pro 10 

uživatelek se nachází v řadovém dvojdomku na Rovninách. V provozu je od 16. 7. 2012. 

V letošním roce přibyl dvoupokojový byt na ulici V. Balarina v Hlučíně, kde bydlí dvě 

uživatelky.  

 

Dětská rehabilitace, příspěvková organizace 

 

Adresa: Hluboká 1117/23, 748 01 Hlučín  

Telefon: 595 041 458 

Zřizovatel: Město Hlučín  

Počet zaměstnanců: 10 

Cílová skupina: děti 1- 7 let 

Poskytované sociální služby: 

- Denní stacionář- kapacita 15 klientů  

 



 

47 
 

Denní stacionář je určen pro zdravotně postižené děti ve věku 1-7 let z Hlučína a 

okolních obcí. Mezi zdroje financování této služby patří dotace MPSV, příspěvek na provoz 

zřizovatele, úhrady uživatelů a dary.   

 

Dům sv. Eufrasie 

 

Adresa: Markvartovická 20/22, 747 14 Ludgeřovice 

Telefon: 595 052 494, 731 534 030 

Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské 

Počet zaměstnanců: 6 

Cílová skupina: těhotné ženy a matky s dětmi 

Poskytované služby:  

- Azylový dům pro matky s dětmi- kapacita 23 lůžek, pobyt na dobu max. 1 roku 

- Sociální rehabilitace- 2 startovací byty (6 lůžek), pobyt na dobu 1 roku s možností 

prodloužení až na 3 roky 

Cílem sociálních služeb je poskytnutí pomoci a podpory těhotným ženám a matkám 

s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci za účelem sociálního začlenění nebo 

prevence sociálního vyloučení. Formou individuálně zvolených služeb pomáháme 

uživatelkám v těžkém období jejich života a směřujeme je k úplné integraci do společnosti. 

Při výběru zájemců o sociální služby upřednostňujeme zájemce s trvalým pobytem na 

území Města Ostravy a Města Hlučína včetně širších správních obvodů, jinak z okolních obcí 

Moravskoslezského kraje a dále z celé ČR. 

Zdroje financování: dotace z MPSV, dotace ze Statutárního Města Ostravy, dotace z 

Města Hlučína, účelové dary ze zahraničí.  

 

Občanské sdružení Nová šance  

Adresa: Podsedliště 73/415, 711 00 Ostrava – Koblov 

Telefon: 731 265 982 

Počet zaměstnanců: 8 

Poskytované služby:  

- postvězeňská péče (resocializace) 

- azylový dům 

- dobrovolnická činnost 

- umožnění výkonu trestu obecně prospěšných prací v areálu sdružení 

 

Cílem azylového bydlení je poskytnout prozatimní domov pro muže, kteří se vrátili 

z výkonu trestu. Pokud to umožňuje kapacita zařízení, která činí 20 lůžek, jsou přijímáni i 

muži bez domova. Zařízení poskytuje sociální poradenství a také materiální pomoc při 

začleňování se do běžného života. Pomáhá klientům najít uplatnění na pracovním trhu .  

Zdroje financování: dotace obcí, MPSV, projekty z Ministerstva vnitra, úhrady 

uživatelů a dary. 

 

Renarkon o.p.s.  

 

Adresa: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava 

Telefon: 596 612 529 

Zřizovatel: obecně prospěšná společnost založena Statutárním městem Ostrava  

Počet zaměstnanců: 37 

Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením, drogově závislí 
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Poskytované sociální služby: 

- Terénní programy 

- Kontaktní centra 

- Terapeutická komunita 

- Dům na půl cesty  

- Odborné sociální poradenství 

 

Renarkon zajišťuje na území Města Hlučína terénní program pro drogově závislé. 

Organizace působí v celé řadě dalších měst. Do Hlučína pravidelně dochází jeden pracovník, 

o své činnosti Renarkon informuje prostřednictví měsíčních zpráv o počtech kontaktů 

s drogově závislými.  

Zdroje financování: Úřad vlády, dotace Moravskoslezského kraje a Ministerstva práce 

a sociálních věcí, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace České spořitelny, sponzoři, 

dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dotace měst. 

 

Elim Opava, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii o.s.  

Adresa: Rolnická 21A, 747 00 Opava  

Telefon: 553 653 239 

Zřizovatel: Elim Opava, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii o.s. 

Počet zaměstnanců: 15 

Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež 

Poskytované sociální služby:  

- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

- krizové centrum 

- odborné sociální poradenství  

- sociálně aktivizační služby 

Mezi sociální služby, které zajišťuje společnost Elim v regionu, patří nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež „Na Hraně“ a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Nízkoprahové zařízení „Na Hraně“ sídlí přímo v Hlučíně, ale jeho zázemí využívají i děti 

z přilehlých obcí, které sem dojíždějí do škol. Zařízení sídlí na ulici Úzká 3 a funguje jako 

místo setkávání mládeže, ale také jako místo, kde lze řešit problémy, na které děti samy 

nestačí. Klub je financován především Moravskoslezským krajem a také městem Hlučín.  

Fond ohrožených dětí 

Asistenční, mediační a terapeutické centrum 

Adresa: Zacpalova 27, 746 01 Opava 

Telefon: 724 667 747 

Počet zaměstnanců: 4 

Zřizovatel: Fond ohrožených dětí 

Cílová skupina: rodiny s dětmi 

Poskytované služby:  

- základní poradenství 

- asistence, mediace a terapie 

 

Mezi zdroje financování patří – dotace MPSV ČR, Moravskoslezského kraje, centrály Fondu 

ohrožených dětí, příspěvky obcí, nadační dary.  
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Klokánek, občanské sdružení  

Adresa: Osada míru 313, 747 22 Dolní Benešov 

Telefon: 553 652 162 

Zřizovatel: Fond ohrožených dětí  

Počet zaměstnanců: 28 

Cílová skupina: děti 0-18 let, děti a mládež do 26 let (v případě soustavné přípravy na budoucí 

povolání) ohrožené společensky nepříznivými jevy 

Poskytované služby:  

- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - kapacita 32 dětí  

 

Mezi zdroje financování patří- příspěvek na úhradu pobytu a péče, státní příspěvek, 

dávky státní sociální podpory, výživné, osobní dary, provozní dotace – města, provozní 

dotace – MPSV ČR, sbírky, projekty. 

V současnosti je plánována rekonstrukce budovy, především její zateplení. Také se 

chystá navýšení počtu bytových jednotek z osmi plně vybavených bytů na devět, čímž by se 

měla zvýšit kapacita z 32 dětí na 36.  

 

Centrum psychologické pomoci  

 

Rodinná a manželská poradna Opava 

Adresa: Pekařská 4, 746 01 Opava 

Telefon: 553 612 501 

Poskytované služby: 

- psychologické poradenství 

- sociální poradenství 

- náhradní rodinná péče 

- osvětové a preventivní aktivity 

 

Poradna pro náhradní rodinnou péči  

Adresa: Kratochvílova 7, 702 00 Moravská Ostrava 

Telefon: 556 115 943-6 

Poskytované služby:  

- služby poskytované pro zájemce o náhradní rodinnou péči 

- služby pro náhradní rodiče 

 

Centrum sociálních služeb Ostrava – Rodinná poradna 

Adresa: Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava 

Telefon: 599 455 121 

Poskytované služby:  

- poskytování podpory a provázení rodinám či jejím jednotlivým členům při zvládání 

náročných životních situacích např. s rozvodovými a porozvodovými situacemi, 

problémy v komunikaci, výchovou dětí, domácím násilím apod. 

 

MATANA Krnov, raná péče 

 

Adresa: Hlubčická 9, 749 01 Krnov 

Telefon: 731 191 868 

Zřizovatel: Slezská diakonie 

Počet zaměstnanců: 3 

Cílová skupina: Služba je určena pro rodiny s dětmi do 7 let věku. 
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Poskytované sociální služby:  

- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

-  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- Sociálně terapeutické činnosti  

- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

 

Obecné cíle 
 

Obecné cíle můžeme charakterizovat jako cíle, které jsou společné pro více skupin 

obyvatelstva a obce Svazku obcí mikroregionu Hlučínska. Tyto cíle vyplynuly především 

z námi provedených analýz v rámci jednotlivých pracovních skupin.  

 

Cíl 1: Pokračovat ve střednědobém plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit 

Opatření 1: Zpracovávat dvouleté akční plány 

Opatření 2: Pravidelně monitorovat plnění plánu a informovat politickou reprezentaci o 

                   činnostech v rámci komunitního plánování  

Opatření 3: Monitorovat vývoj nabídky a poptávky sociálních služeb a reagovat na jejich 

                   změny 

Opatření 4: Zachovat pravidelná setkávání pracovních skupin  

 

Cíl 2: Podporovat sociální služby a související aktivity  

Opatření 1: Zajistit finanční podporu z rozpočtu obcí 

Opatření 2: Změnit systém výplaty dotací na sociální oblast z rozpočtu Města Hlučína 

- Nepodmiňovat výplatu 2. části dotace sociálním službám výběrem daní  

- Vyplatit dotace do výše 20.000 Kč jednorázově 

 

Cíl 3: Zajistit dostatečnou informovanost všech skupin obyvatelstva 

Opatření 1: Zajistit dostatek informací srozumitelných celé veřejnosti   

Opatření 2: Důsledně využívat všech dostupných informačních kanálů v dané lokalitě  

Opatření 3: Vyhledávat nové formy předávání informací  

 

Cíl 4: Postupně odstraňovat bariéry na komunikacích a u veřejných budov  

Opatření 1: Snižovat bariéry u veřejných budov 

Opatření 2: Vyhledávat a odstraňovat problémová místa na komunikacích  

 

 

Cíl 5: Regulovat nárůst sociálně-patologických jevů 

Opatření 1: Vydávat obecně závazné vyhlášky 

- Zákaz podomního prodeje, omezení hazardu 

Opatření 2: Zvyšovat informovanost občanů  

- Osvěta, články  
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Skupina Rodina, děti a mládež  

Cíl 1: Podporovat sociální a zdravotnické služby  

Opatření 1: Podporovat denní stacionář pro děti 

Opatření 2: Podporovat sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

Cíl 2: Podporovat systém sociální prevence 

Opatření 1: Podporovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Opatření 2: Podporovat poradenská zařízení 

Opatření 3: Podporovat prevenci sociálně - patologických jevů 

 

Cíl 3: Podporovat volnočasové aktivity pro děti a mládež a prorodinné aktivity 

Opatření 1: Podporovat spolupráci mezi organizacemi 

Opatření 2: Podporovat a rozvíjet volnočasové aktivity  

Opatření 3: Organizovat akce pro rodiny s dětmi 

 

Skupina Zdravotně postižení občané  

Cíl 1: Udržovat a rozvíjet služby pro zdravotně postižené občany  

Opatření 1: Podporovat asistenční a pečovatelskou službu  

Opatření 2: Podporovat sociálně-terapeutickou dílnu  

Opatření 3: Podporovat denní stacionář pro děti 

Opatření 4: Podporovat domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení 

Opatření 5: Podporovat ranou péči 

 

Cíl 2: Zřízení poradny pro zdravotně postižené občany 

Opatření 1: Vytipování vhodných prostor  

Opatření 2: Nalézt vhodné poradce 

Opatření 3: Vyřešit systém financování  

 

Cíl 3: Oprava ulice Promenádní v Hlučíně  

Opatření 1: Postupovat dle standardního postupu Města Hlučín 

 

Cíl 4: Zajistit dopravu pro zdravotně postižené občany  

Opatření 1: Zachovat obslužnost na trase Hlučín- Ostrava a zpět  

Opatření 2: Usilovat o rozšíření nízkopodlažních spojů do dalších obcí Svazku mikroregionu 

                   Hlučínsko 

 

 

Skupina Senioři 

Cíl 1: Zachovat a podporovat stávající síť sociálních služeb pro seniory 

Opatření 1: Podporovat pečovatelskou a asistenční službu  

Opatření 2: Podporovat stávající domovy pro seniory 
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Cíl 2: Zřídit odlehčovací službu 

Opatření 1: Vyčlenit kapacitu v rámci Domova pod Vinnou horou  

Opatření 2: Provést úkony související s registrací nové sociální služby a zahájit provoz  

 

Cíl 3: Zřídit domov seniorů v Bohuslavicích 

Opatření 1: Provést všechny úkony potřebné pro zahájení provozu domova pro seniory 

 

Cíl 4: Vytvoření klidové zóny na Rovninách 

Opatření 1: Postupovat dle standardního postupu Města Hlučín 

 

Cíl 5: Podporovat a rozvíjet aktivity pro seniory 

Opatření 1: Podporovat činnost klubů seniorů 

Opatření 2: Podporovat univerzitu třetího věku  

Opatření 3: Pořádat vzdělávací kurzy 

Opatření 4: Pořádat zájezdy pro seniory 

Opatření 5: Pořádat Kluby klubům 

Opatření 6: Pořádat besedy a přednášky 

Opatření 7: Podporovat vydávání zpravodaje pro seniory 

 

 

Skupina Osoby ohrožené sociální exkluzí 
  

Cíl 1: Podporovat sociální služby pro osoby ohrožené sociální exkluzí 

Opatření 1: Zajistit azylové ubytování (doba pobytu max. 1 rok) pro matky s dětmi 

Opatření 2: Podporovat azylové ubytování pro jednotlivce 

Opatření 3: Podporovat zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Opatření 4: Podporovat domy na půl cesty  

 

Cíl 2: Zachovat fungující systém terénní práce 

Opatření 1: Zajistit výdej ošacení pro občany bez domova 

Opatření 2: Podporovat stávající terénní služby 

Opatření 3: Zachovat nízkoprahové zařízení  

 

Cíl 3: Zachovat stávající právní poradenství a rozšířit ho o: 

- sociálně-právní poradenství  

- dluhové poradenství 

- poradenství pro osoby se zdravotním postižením  

 

Cíl 4: Zajištění krizového bydlení (doba pobytu max. 3 měsíce) 

Cíl 5: Vytvoření koncepce sociálního bydlení  

 


