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     Akční plán navazuje a vychází ze Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících 

aktivit pro Hlučínsko 2010-2013 a specifikuje opatření a aktivity aktuální pro realizaci 

v letech 2010 a 2011.  

     Vzhledem k faktu, že Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit byl 

sestaven pro celý Svazek obcí, tedy 15 obcí, bylo v plánu uvedeno, že střednědobý plán bude 

mít obecnější podobu tak, aby byl aplikovatelný pro všechny obce v regionu. Akční plán bude 

operativnější a  bude tvořen na dva roky, tedy na r. 2010 a 2011, poté bude aktualizován. 

Jednotlivé obce tak v něm budou moci samy deklarovat, do jakých aktivit se chtějí zapojit 

nebo samy realizovat navíc.  

     Tak jako ve střednědobém plánu je i v akčním plánu v rámci strategie zajišťování 

poskytování sociálních služeb zachována stabilizační varianta, která se vyznačuje tím, že je 

plánováno omezené množství rozvojových aktivit. V souvislosti s nedostatkem finančních 

prostředků, kdy nejsou finanční prostředky ani na pokrytí provozních nákladů stávajících 

sociálních služeb, by bylo zcela nereálné zahrnout do akčního plánu velké množství dalších 

rozvojových aktivit.   

     Samozřejmostí je zachovat a podporovat stávající služby, zabezpečení požadované kvality 

celé sociální sítě v souladu se standardy a novými poznatky včetně jejich optimálního 

financování.  

     Na tvorbě akčního plánu se podílely pracovní skupiny Senioři, Rodina, děti a  mládež, 

Zdravotně postižení a Osoby ohrožené sociální exkluzí. Akční plán byl zpracován na základě 

konzultací a výstupů z pracovních skupin a řídící skupiny.  
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OBECNÉ  CÍLE 

 

 

Cíl 1: Usilovat o dostatečnou informovanost veřejnosti v oblasti sociálních služeb a                  

          souvisejících aktivit 

Opatření 1: Aktualizovat informační bulletin 

- aktualizovat bulletin dle nejnovějších informací 

- distribuovat bulletin do všech obcí Svazku obcí 

Opatření 2: Spolupracovat s místním tiskem 

- zveřejňovat články v obecních zpravodajích, v místních periodicích 

Opatření 3: Zveřejňovat informace na internetu 

- pravidelně informovat na internetových stránkách měst a obcí 

- zřídit internetovou adresu komunitního plánování Hlučínska 

- aktualizovat informace na webových stránkách poskytovatelů služeb 

 

Cíl 2: Pokračovat ve střednědobém plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit 

Opatření 1: Pravidelně monitorovat plnění plánu a informovat o průběhu procesu               

                     politickou reprezentaci 

Opatření 2: Mapovat aktuální vývoj jednotlivých sociálních služeb 

Opatření 3: Organizovat pravidelná setkání s poskytovateli 

Opatření 4: Zajistit politickou podporu střednědobého plánování 

- informovat politickou reprezentaci o fungujícím procesu 

- pracovat na přípravách dalšího střednědobého plánu 

- deklarovat finanční podílnictví měst a obcí na financování služeb 

 

Cíl 3: Snižovat bariérovost ve městech a obcích 

Opatření 1: Snižovat bariérovost u veřejných budov 

- budovy obecních a městských úřadů 

- zdravotnická zařízení 

- veřejné služby (banky, pošta aj.) 

- kulturní domy aj. 

Opatření 2: Snižovat bariérovost na komunikacích 
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Cíl 1: Usilovat o dostatečnou informovanost veřejnosti v oblasti sociálních služeb a   
           souvisejících aktivit 
Název opatření:  1. Aktualizovat informační bulletin. 

Popis opatření:  Základem efektivního fungování a využívání sociálních 
služeb je informovat klienty o poskytovatelích a také 
informační provázanost poskytovatelů navzájem. Cílem 
je vytvoření komunikačně prostupné vztahové sítě 
poskytovatelů a pro klienty přehledné a aktualizované 
nabídky služeb.  
Pro dostatečnou informovanost veřejnosti je třeba 
aktualizovat katalog sociálních služeb, kde se budou 
jednotliví poskytovatelé prezentovat,  zmapovat všechny 
stávající poskytovatele, je nutný tisk katalogu a 
distribuce do jednotlivých obcí Svazku tak, aby byl 
bulletin dostupný všem, kteří ho potřebují. Kromě 
katalogu (bulletinu) by bylo vhodné vytisknout i mapy 
sociálních služeb, které se v mikroregionu nacházejí.  
Vedle zvýšení informovanosti veřejnosti, jde také o 
informovanost jednotlivých organizací věnujících se 
sociální práci navzájem. Zvýšení informovanosti a 
zpřehlednění situace přinese i účinnější koordinaci služeb 
poskytovaných klientům.  

Termín realizace: 2010, 2011. Tisk bulletinů i map sociálních služeb se 
předpokládá ve 3.Q 2011. 

Předpokládaní realizátoři: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Individuální projekt MSK.  

 

 

Název opatření:  2. Spolupracovat s místním tiskem. 

Popis opatření:  Aby byl informován co největší počet občanů, je nutné 
spolupracovat s místním tiskem. Budou pravidelně 
zveřejňovány články o aktuálním dění a  o probíhajících 
aktivitách v Hlučínských novinách, v periodicích 
jednotlivých obcích Svazku obcí, v kabelové televizi atd.  
Úzká spolupráce s tiskovou mluvčí je nezbytností. 
Budeme pokračovat v pravidelném zveřejňování 
kulturního zpravodaje pro seniory.  

Termín realizace:  Průběžně dle probíhajících aktivit. 

Předpokládaní realizátoři: Koordinátorka komunitního plánování. Obce svazku. 

Předpokládané zdroje 
financování:  

Finančně nenáročné.  
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Název opatření: 3. Zveřejňovat informace na internetu. 

Popis opatření: Budou pravidelně zveřejňovány aktuální informace na 
internetových stránkách měst a obcí.  
Budeme usilovat o zřízení samostatných webových 
stránek Komunitního plánování Hlučínska. Je třeba 
zjistit, co je potřeba k provozování internetových stránek 
(finanční náročnost, technické požadavky atd.). Bylo by 
vhodné, aby všechny obce měly na svých stránkách poté 
odkaz na Komunitní plánování Hlučínska. Je nezbytné, 
aby pravidelně aktualizovali informace na webových 
stránkách jednotliví poskytovatelé sociálních služeb. 

Termín realizace: 2010 a 2011.  

Předpokládaní realizátoři: Koordinátorka KP. OSVZ. Obce Svazku. Poskytovatelé 
sociálních služeb. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Minimální náklady. Rozpočet města Hlučína.  

 

 

Cíl 2: Pokračovat ve střednědobém plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit. 

Název opatření:  1. Pravidelně monitorovat plnění plánu a informovat   
    o průběhu procesu politickou reprezentaci. 

Popis opatření:  Monitorování plnění plánu bude probíhat pravidelně, 
pravidelně  budou informováni o průběhu procesu  
představitelé měst a obcí, Svazek obcí.  

Termín realizace: Průběžně. Zpracování monitorovací zprávy 4.Q 2011. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Koordinátorka KP.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Finančně nenáročné.  

 

 

Název opatření:  2. Mapovat aktuální vývoj jednotlivých sociálních   
    služeb. 

Popis opatření:  Bude realizováno v rámci Cíl 1:, opatření 1. Bude 
aktualizován katalog poskytovatelů sociálních služeb a 
souvisejících aktivit, budou zmapováni poskytovatelé 
sociálních služeb ve Svazku obcí. 

Termín realizace: Průběžně v roce 2010 a 2011. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Koordinátorka KP.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

IP MSK. 
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Název opatření:  3. Organizovat pravidelná setkání s poskytovateli. 

Popis opatření:  Poskytovatelé sociálních služeb se budou nadále setkávat 
na pracovních skupinách.  

Termín realizace: Průběžně. 

Předpokládaní realizátoři: Poskytovatelé sociálních služeb. OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Minimální náklady.  

 

 

Název opatření:  4. Zajistit politickou podporu střednědobého   
    plánování. 

Popis opatření:  Pravidelně a dle potřeby bude politická reprezentace 
informována o fungujícím procesu. Zastupitelé 
v jednotlivých obcích schválí střednědobý plán.  
Jednotlivé cíle, priority i opatření budou zahrnuty 
v akčním plánu na roky 2010,2011.  
Akční plán se postoupí obcím, které se k němu vyjádří. 
Předpokládá se úzká spolupráce se Svazkem obcí, 
pravidelná výměna informací. Nadále je nutná  účast 
zástupců obcí v pracovních skupinách.  

Termín realizace: Průběžně dle potřeby.  

Předpokládaní realizátoři: Koordinátorka KP. OSVZ. Všichni poskytovatelé 
sociálních služeb a všechny pracovní skupiny. Obce 
svazku. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Rozpočet měst a obcí.  

 

Cíl 3. Snižovat bariérovost ve městech a obcích. 

Název opatření:  1. Snižovat bariérovost u veřejných budov.  

Popis opatření:  Cílem je usnadnění samostatného bezpečného pohybu po 
městě, komunikacích, vstupy do veřejných budov, 
důstojná dosažitelnost zdravotnických zařízení, institucí, 
úřadů, běžných služeb, zaměstnání, vzdělávání atd.  
Ve spolupráci s místními vozíčkáři budou v Hlučíně 
zmapovány bariéry u veřejných budov. (Kulturní dům, 
městská policie, zdravotnická zařízení, banky, obchody, 
úřady atd.). Bylo by vhodné, aby i jednotlivé obce 
zmapovaly aktuální stav u veřejných budov atd. 
V průběhu roku 2011 bude řešen výtahem bezbariérový 
vstup do Kulturního domu v Hlučíně.  

Termín realizace: 2011.  

Předpokládaní realizátoři: Pracovní skupina Zdravotně postižení a Senioři. OSVZ. 
Obce svazku.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

1)Samotné mapování aktuálního stavu je ve spolupráci 
s vozíčkáři finančně nenáročné a náklady budou jen 
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minimální.  
2)Za předpokladu, že se objeví zdroje finančních 
prostředků, nebo vhodný dotační titul, mohly by se i 
některé aktivity zrealizovat – dle možností fin. 
prostředků měst a obcí.   
3) Bezbariérový přístup do KD Hlučín bude financován 
z Národního rozvojového programu mobility pro 
všechny.  

 

Název opatření:  2. Snižovat bariérovost na komunikacích. 

Popis opatření:  Úzce souvisí s opatřením 1: snižovat  bariérovost u 
veřejných budov. V Hlučíně budou ve spolupráci 
s vozíčkáři a seniory zmapovány problematická místa na 
komunikacích a chodnících. Je třeba apelovat na obce, 
aby se v rámci svých možností snažily postupně 
bariérovost na komunikacích odbourávat.  

Termín realizace: 2011.  

Předpokládaní realizátoři: Obce Svazku. Pracovní skupina Zdravotně postižení a 
senioři. OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

 Rozpočty měst a obcí.  
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SKUPINA RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ 

 

Cíl 1: Podporovat prorodinné aktivity. 

Opatření 1: Podporovat společné aktivity rodin 

- turistické vycházky 

- mateřská centra 

- sportovní aktivity apod. 

Opatření 2: Podporovat výstavbu klidových zón 

 

Cíl 2: Podporovat volnočasové aktivity pro děti a mládež 

Opatření 1: Podporovat spolupráci mezi organizacemi 

Opatření 2: Rozvíjet volnočasové aktivity 

- aktivity Domu dětí a mládeže 

- aktivity sportovních klubů a zájmových organizací 

- Burza kroužků aj. 

Opatření 3: Podporovat aktivity Žákovského parlamentu 

 

Cíl 3: Podporovat systém sociální prevence 

Opatření 1: Podporovat nízkoprahový klub pro děti a mládež 

Opatření 2: Podporovat spolupráci s Centrem sociálních služeb Ostrava 

- krizové centrum 

- poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

Opatření 3: Podporovat preventivní aktivity Renarkon o.p.s.  

 

 

Cíl 1: Podporovat prorodinné aktivity 
Název opatření:  1. Podporovat společné aktivity rodin. 

Popis opatření:  Předpokládá se úzká spolupráce s Domem dětí a mládeže 
a s kulturním centrem v Hlučíně. Budou zmapována  
všechna mateřská centra, kluby maminek (Chobotnička, 
Paleček atd.), která se ve Svazku obcí nacházejí a 
nabízejí své služby.  
Bude také sestaven seznam všech zájmových klubů a 
spolků na území Hlučínska, ať už sportovních či 
kulturních. Je potřeba provázanosti klubů a jejich 
vzájemná spolupráce.   
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Termín realizace: 2010 a 2011.  

Předpokládaní realizátoři: Koordinátorka KP. OSVZ. Dům dětí a mládeže. Obce 
svazku. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Bude usilováno o získání případných dotací a grantů.  

 

 

Název opatření:   2. Podporovat výstavbu klidových zón. 

Popis opatření:  Usilovat, aby byly klidové zóny dostupné pro cílovou 
skupinu a aby byl pokud možno přítomen správce, který 
by se o zóny staral.  
Budou zjištěny informace o „zahradě“ v jeslích, ul. 
Hluboká, která by byla po rekonstrukci vhodným 
objektem pro další klidovou zónu na území Hlučína.  
Budou rovněž zjištěny informace o případných 
prostorech pro „mládež“, kde by mohl být vybudován 
tř.park pro skateboarding, skate park.  Bude zmapována 
existence klidových zón v jednotlivých obcích, v případě 
neexistence jejich potřeba či záměr klidovou zónu 
zrealizovat.  

Termín realizace: 2011.  

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Obce svazku.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Rozpočty měst a obcí. Bude usilováno o získání dotací.  

 

 

Cíl 2: Podporovat volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Název opatření:  1. Podporovat spolupráci mezi organizacemi.. 

Popis opatření:  Předpokládá se úzká spolupráce s Domem dětí a mládeže 
a s kulturním centrem v Hlučíně, ale i mezi jednotlivými 
kluby a spolky, které ve Svazku obcí vyvíjejí činnost. 
Nutno zajistit provázanost jednotlivých organizací.  

Termín realizace: 2010 a 2011. 

Předpokládaní realizátoři: Koordinátorka KP a OSVZ. Dům dětí a mládeže.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Rozpočet města Hlučín. Budou využity i možnosti 
grantů.  

 

 

Název opatření:  2. Rozvíjet volnočasové aktivity 

Popis opatření:  Naše priority se v této oblasti opírají zejména o zákon o 
sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., který 
ukládá obcím mj. vytvářet předpoklady pro kulturní, 
sportovní i jinou zájmovou vzdělávací činnost dětí a činit 
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opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na 
děti, stejně tak je důležitá prevence kriminality. K 
naplnění priorit je nezbytné jednání a úzká spolupráce 
s DDM, Kulturním centrem, s vedením škol, 
s neziskovými organizacemi, spolupráce mezi 
jednotlivými obcemi apod.  
Budou podporovány aktivity Domu dětí a mládeže 
včetně sportovních a zájmových organizací, stejně tak 
budou podporovány volnočasové aktivity na obcích.  

Termín realizace: Průběžně. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Dům dětí a mládeže. Kulturní centrum. Obce 
svazku.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Možnosti využití grantů, dotací. Rozpočty obcí. 
Rozpočet města Hlučín. 

 

 

Název opatření:  3. Podporovat aktivity Žákovského parlamentu. 

Popis opatření:  Bude pokračovat činnost Žákovského parlamentu. 
Členové parlamentu budou zapojováni do veřejného 
dění, aby se mohli spolupodílet na rozhodování 
veřejných věcí. Budou probíhat diskuze u „kulatého“ 
stolu. Bude realizován Majáles. 

Termín realizace: 2010 i 2011. Průběžně.  

Předpokládaní realizátoři: Koordinátorka KP. OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Bude financováno z projektu Zkvalitnění MA 21 ve 
městě Hlučíně. Dotace z ČSOB. Rozpočet města Hlučín. 

 

 

Cíl 3. Podporovat systém sociální prevence. 
Název opatření:  1. Podporovat nízkoprahový klub pro děti a mládež. 

Popis opatření:  Prioritní je zachovat pronájem prostorů pro nízkoprahové 
zařízení Na Hraně. Nezbytná je i podpora finanční.  

Termín realizace: 2010, 2011. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ a město Hlučín.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Individuální projekt MSK. Případné granty, dotace, 
Rozpočet města Hlučín, ELIM Opava. 

 

 

Název opatření:   2. Podporovat spolupráci s Centrem sociálních služeb   
    Ostrava. 

Popis opatření:  Nadále bude prohlubována spolupráce s Centrem 
sociálních služeb, ať už se jedná o krizové centrum, 
poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, 
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kterou využívají občané ze Svazku obcí. 
Termín realizace: 2010 a 2011. 

Předpokládaní realizátoři: Centrum sociálních služeb Ostrava. OSVZ Hlučín. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Rozpočet města Hlučína.   

 

 

Název opatření:   3. Podporovat preventivní aktivity Renarkonu o.p.s. 

Popis opatření:  Podpora spočívá zejména ve formě financí. Služba je na 
území Hlučínska nezbytná, je proto třeba i nadále 
spolupracovat a tuto službu podporovat.  

Termín realizace: 2010 a 2011. 

Předpokládaní realizátoři: Renarkon. OSVZ. Město Hlučín. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Rozpočet města Hlučín. 
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SKUPINA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ OBČANÉ 

 

Cíl 1: Udržovat a rozvíjet služby pro ZP 

Opatření 1: Zajistit poradnu pro zdravotně postižené občany 

Opatření 2: Podporovat sociálně terapeutickou dílnu 

- udržovat stávající sociálně terapeutickou dílu 

- usilovat o zřízení nové sociálně terapeutické dílny nebo navýšit kapacitu dílny 

stávající 

Opatření 3: Podporovat asistenční službu 

Opatření 4: Podporovat pečovatelskou službu 

Opatření 5: Podporovat sociální službu denního stacionáře (§ 46 zákona č. 108/2006 Sb.) 
- udržet a zkvalitňovat poskytovanou péči 

                - zajistit informovanost obcí svazku Hlučínska o možnosti využívání služby a  
  finančního dotování provozu zařízení 
Opatření 6: Usilovat o vybudování domova pro osoby se zdravotním postižením   

                    (pohavarijní  stavy). 

Opatření 7. Podpora nástrojů umožňujících zapojení dobrovolníků do sociálních služeb. 

Opatření 8. Podpora vzniku nebo rozšíření návazných služeb a podpora transformace   

          Domova pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Cíl 2: Zajistit dopravu ZP 

Opatření 1: Usilovat o zavedení nízkopodlažních spojů do obcí 

Opatření 2: Zjistit možnosti řešení spojení Hlučín – Opava 

Opatření 3: Zachovat obslužnost Hlučín – Ostrava 

 

Cíl 1. Udržovat a rozvíjet služby pro Zdravotně postižené 
Název opatření:  1. Zajistit poradnu pro zdravotně postižené občany. 

Popis opatření:  Bude usilováno o zřízení poradny pro zdravotně 
postižené spoluobčany. Je nutné zajistit případné 
prostory, kde by mohla být poradna provozována. Bude 
také jednáno s případným provozovatelem poradny.  

Termín realizace: 2011. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Dotace. Charita. Rozpočet města. Případné dotace.  
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Název opatření:  2. Podporovat sociálně terapeutickou dílnu.  

Popis opatření:  Prioritou je udržet stávající sociálně terapeutickou dílnu, 
zachovat pronájem prostor pro činnost Charity Hlučín.  
Nová sociálně terapeutická dílna se v současné době 
realizovat nebude z důvodu nedostatku finančních 
prostředků.  

Termín realizace: Průběžně. 

Předpokládaní realizátoři: Charita Hlučín. OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

IP MSK.  

 

Název opatření:  3. Podporovat asistenční službu. 

Popis opatření:  Ošetřit smlouvu o pronájmu prostor pro Charitu tak, aby 
nedocházelo k existenčním problémům a nejistotě.  
Podpora bude poskytnuta i formou financí.  

Termín realizace: 2010 a 2011.  

Předpokládaní realizátoři: Charita Hlučín. OSVZ. Obce svazku. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Příjmy od klientů, dotace, MPSV, rozpočty měst a obcí.   

 

Název opatření:  4.Podporovat pečovatelskou službu. 

Popis opatření:  Finanční podpora. 

Termín realizace: 2010 i 2011. 

Předpokládaní realizátoři: Charita Hlučín. OSVZ. Obce svazku. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Příjmy od klientů. Dotace. MPSV. Rozpočty měst a obcí. 

 

Název opatření:  5. Podporovat službu denního stacionáře Dětské 
rehabilitace 

Popis opatření:  Je nutné zkvalitňovat a podporovat  služby, jenž dětská 
rehabilitace poskytuje a zajistit patřičnou informovanost 
obcí Hlučínska o nabízených službách.  Podpora bude 
spočívat i ve formě financí.  

Termín realizace: 2010, 2011. 

Předpokládaní realizátoři: Dětská rehabilitace. Obce svazku. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Příjmy od klientů. Dotace. MPSV. Rozpočty měst a obcí. 
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Název opatření:  6. Usilovat o vybudování domova pro osoby se 
zdravotním postižením (pohavarijní stavy). 

Popis opatření:  Žádné dílčí aktivity nebyly definovány. Kvůli nedostatku 
finančních prostředků se zatím nebude realizovat.  

Termín realizace:  

Předpokládaní realizátoři:  

Předpokládané zdroje 
financování: 

 

 

 

 

Název opatření:  7. Podpora nástrojů umožňujících zapojení 
dobrovolníků do sociálních služeb. 

Popis opatření:  Budou zjištěny potřebné informace o dobrovolnictví a 
bude zprostředkována schůzka s případnými aktéry (ÚP, 
OSVZ, poskytovatelé). Dobrovolníci by 
zprostředkovávali kontakt s poskytovateli a potřebnou 
osobou dané cílové skupiny. Byl by zprostředkován 
kontakt se společenským prostředím. Role dobrovolníka 
má povahu společníka, který podporuje uživatele ve 
společných aktivitách, na kterých by se bez jeho přispění 
nemohl spolupodílet. 

Termín realizace: 2011. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Úřad práce. Poskytovatelé sociálních služeb. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Granty, dotace. Finančně nenáročné.  

 

 

Název opatření:  8. Podpora vzniku nebo rozšíření návazných služeb a 
podpora transformace  domova pro osoby se 
zdravotním postižením. 

Popis opatření:   Podpora rozšíření návazných služeb a podpora 
transformace domova pro osoby se zdravotním 
postižením vznikem nebo rozšířením návazných služeb 
ve formě chráněného bydlení, sociálně terapeutické dílny 
či podpora samostatného bydlení. Bude se realizovat dle 
možností finančních i v návaznosti na dostupnost 
potřebných prostor apod.  

Termín realizace: 2011. 

Předpokládaní realizátoři: Charita. Fontána. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Dotace EU, MSK.  
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Cíl 2: Zajistit dopravu pro zdravotně postižené 
Název opatření:  1. Usilovat o zavedení nízkopodlažních spojů do obcí 

Popis opatření:  Na základě dotazníkového šetření, které proběhlo 
v loňském roce vyplynulo, že je potřeba nízkopodlažních 
linek na více tratích a v častějších časových intervalech. 
Budeme apelovat i na jednotlivé obce, aby i ony 
zmapovaly potřebnost nízkopodlažních linek na svém 
území a v případě potřeby usilovaly o zavedení 
nízkopodlažních spojů.  

Termín realizace: 2011. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Obce svazku. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Finančně nenáročné.  

 

Název opatření:  2. Zjistit možnosti řešení spojení Hlučín-Opava. 

Popis opatření:  Z jednání pracovní skupiny zdravotně postižení občané i 
z pracovní skupiny senioři vyplynulo, že by byl vhodný 
spoj i z Hlučína do Hrabyně a častější spoje Hlučín – 
Opava a zpět.  
Budou zjištěny možnosti na jednotlivých trasách. 
Budeme spolupracovat s Veolií Ostrava, případně 
s dalšími přepravci i s odborem dopravy na MěÚ Hlučín.  

Termín realizace: 2011 

Předpokládaní realizátoři: Odbor dopravy. OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Dotace, granty, rozpočty měst a obcí.  

 

Název opatření:  3. Zachovat obslužnost Hlučín – Ostrava. 

Popis opatření:  Přestože je spojení mezi Hlučínem a Ostravou zatím 
bezproblémové, v rámci úsporných opatření může 
docházet k omezování spojů. Budeme usilovat o to, aby 
byl zachován stávající stav. Navíc budeme žádat, aby 
bylo více spojů nízkopodlažních. 

Termín realizace: 2011. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Odbor dopravy. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Minimální náklady. 
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SKUPINA SENIOŘI 

 

Cíl 1: Zajistit dostatečné pokrytí sociálními službami pro seniory 

Opatření 1: Podporovat denní stacionář 

Opatření 2: Podporovat činnost Charity Hlučín 

- pečovatelská služba 

- asistenční služba 

Opatření 3: Podporovat vznik služby domova se zvláštním režimem 

Opatření 4: Spolupracovat s ostatními poskytovateli sociálních služeb 

 

Cíl 2: Podporovat a rozvíjet společenské aktivity a vzdělávání 

Opatření 1: Podporovat univerzitu třetího věku 

Opatření 2: Pořádat vzdělávací kurzy (počítačové) 

Opatření 3: Podporovat činnost klubů seniorů 

Opatření 4: Pořádat zájezdy pro seniory 

Opatření 5: Pořádat Kluby klubům 

Opatření 6: Pořádat besedy a přednášky 

Opatření 7: Vydávat Zpravodaje pro seniory 

 

 

Cíl 1: Zajistit dostatečné pokrytí sociálními službami pro seniory 
Název opatření:  1. Podporovat denní stacionář 

Popis opatření:  Půjde především o podporu finanční. 

Termín realizace: 2010 i 2011. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ, Svazek obcí.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Příjmy od klientů. Dotace, MPSV, Rozpočty měst a obcí. 

 

Název opatření:  2. Podporovat činnost Charity Hlučín. 

Popis opatření:  Kromě finanční podpory je zapotřebí i úzká spolupráce a 
výměna informací mezi Charitou a OSVZ. Potřeba 
zachovat pečovatelskou i asistenční službu a podpora 
charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích.  

Termín realizace: 2010, 2011. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Charita.  
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Předpokládané zdroje 
financování: 

Dotace. MPSV. Příjmy od klientů. Rozpočty měst a obcí.  

 

 

Název opatření:  3. Podporovat vznik služby domova se zvláštním 
režimem.  

Popis opatření:  Zařízení cca pro 25 osob by mělo být zrealizováno  
 v Domově U jezera.  

Termín realizace: 2011. 

Předpokládaní realizátoři: Domov U Jezera  

Předpokládané zdroje 
financování: 

MSK. 

 

 

Název opatření:  4. Spolupracovat s ostatními poskytovateli sociálních  
služeb. 

Popis opatření:  Spolupráce a pravidelná výměna informací mezi 
jednotlivými poskytovateli sociálních služeb, městem 
Hlučín i Svazkem obcí je nezbytnou podmínkou pro 
efektivitu celého procesu komunitního plánování.  

Termín realizace: Průběžně. 

Předpokládaní realizátoři: Poskytovatelé sociálních služeb. Svazek obcí. 
OSVZ.Koordinátorka. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Poskytovatelé. Minimální náklady. 

 

 

Cíl 2. Podporovat a rozvíjet společenské aktivity a vzdělávání 
Název opatření:  1. Podporovat univerzitu třetího věku. 

Popis opatření:  Všem seniorům by mělo být umožněno vzdělávat se i 
v pokročilejším věku. Budeme se zasazovat o to, aby 
program „Univerzita třetího věku“ pokračoval.  

Termín realizace: 2011 

Předpokládaní realizátoři: Město Hlučín.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Rozpočet města Hlučín. Obce na Hlučínsku. Klienti. 

 

 

Název opatření:  2. Pořádat vzdělávací kurzy. 

Popis opatření:  Počítačové kurzy, které se realizovaly v uplynulých 
letech se osvědčily a je o ně velký zájem. Budeme 
realizovat 2 PC kurzy i v příštích letech a to pro 
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začátečníky i pro mírně pokročilé.  
Termín realizace: 2010 i 2011. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ, Svazek obcí.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Klienti. Rozpočty měst a obcí. 

 

 

Název opatření:  3. Podporovat činnost klubů seniorů. 
 

Popis opatření:  Kluby seniorů jsou místem, kde se senioři setkávají, 
vymění si své zkušenosti, pobaví se, je větší 
pravděpodobnost že se k nim v kolektivu dostane více 
informací, snižuje se tak jejich izolovanost. Podpora 
bude spočívat jednak ve formě financí, jednak  budeme 
usilovat o jednorázové pronajímání místnosti v areálu 
zámku v Hlučíně, která bude vybavena audiovizuální 
technikou, aby si mohly kluby prohlédnout třeba fotky, 
prezentace, filmy atd. Budeme podporovat činnost klubů 
i v jednotlivých obcích.  

Termín realizace: 2011. 

Předpokládaní realizátoři: Kulturní centrum.  OSVZ. Svazek obcí. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Rozpočet měst a obcí.   

 

 

Název opatření:   
4. Pořádat zájezdy pro seniory. 

Popis opatření:  Bude zorganizován zájezd pro seniory, podrobnosti 
budou upřesněny na pracovních skupinách.  

Termín realizace: 2010 i 2011. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Koordinátorka KP. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Klienti. Rozpočet města Hlučín.  

 

 

Název opatření:  5. Pořádat  Kluby klubům.  
 

Popis opatření:  Bude realizována společenská akce Kluby klubům, kde 
se všechny kluby seniorů z okolí potkají na společném 
setkání, kluby se budou prezentovat kulturním 
vystoupením. 

Termín realizace: 3.Q 2010. 
4.Q 2011. 
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Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Kulturní centrum Hlučín. Kluby seniorů. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Rozpočet města Hlučín. KC.  

 

Název opatření:  6. Pořádat besedy a přednášky. 

Popis opatření:  Jednotlivé kluby seniorů si budou samy organizovat 
besedy i přednášky. Budeme spolupracovat např. s lékaři, 
s policí a dle požadavků klubů realizovat besedy na téma 
kriminality, zdravotního životního stylu, aj.  

Termín realizace: 2011.  

Předpokládaní realizátoři: Kluby seniorů. OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Kluby seniorů.  

 

 

Název opatření:  7. Vydávat zpravodaje pro seniory. 

Popis opatření:  Pokračovat ve vydávání kulturního zpravodaje pro 
seniory, který bude obsahovat kulturní a společenské 
akce na Hlučínsku, bude vycházet každé dva měsíce. 
Bude distribuován do jednotlivých klubů seniorů, do 
Domova U jezera, na podatelně MěÚ Hlučín. 

Termín realizace: Průběžně. 

Předpokládaní realizátoři: Koordinátorka KP. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Do 1000 Kč.  
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SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

 

Cíl 1: Zachovat fungující systém terénní práce 

Opatření 1: Podporovat humanitární pomoc Charity Hlučín 

Opatření 2: Podporovat terénní službu Renarkon o.s. 

Opatření 3: Podporovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Opatření 4: Podporovat další služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

Cíl 2: Podporovat zaměstnanost a zaměstnatelnost 

Opatření 1: Využívat nástroje veřejně prospěšné práce pro dlouhodobě nezaměstnané. 

Opatření 2: Širší využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti k aktivizaci 

dlouhodobě    

                   nezaměstnaných 

Opatření 3: Podporovat zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do veřejné služby 

 

Cíl 3: Podporovat bydlení v krizových situacích 

Opatření 1: Podporovat prevenci ztráty bydlení 

Opatření 2: Prohloubit spolupráci s azylovými zařízení v regionu 

Opatření 3: Podpořit vhodné formy pomoci (krátkodobé bydlení) pro konkrétní osoby    

                   v krizové životní situaci 

 

Cíl 1: Zachovat fungující systém terénní práce 
Název opatření:  1. Podporovat humanitární pomoc Charity Hlučín. 

Popis opatření:  Budou nadále podporována krizová centra Charity. Bude 
usilováno o zachování prostor pro tuto činnost. 

Termín realizace: Průběžně. 

Předpokládaní realizátoři: Charita. Obce svazku.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Charita, rozpočty měst a obcí, dary fyzických i 
právnických osob.  

 

Název opatření:  2. Podporovat terénní službu Renarkon o.p.s. 

Popis opatření:  Budeme spolupracovat s Renarkonem, nezbytná je 
pravidelná komunikace s Renarkonem, pravidelné 
statistiky počtu klientů atd. Terénní služba se ukazuje být 
na Hlučínsku potřebná, protože se,byť nevýrazně,počet 
osob experimentujících s drogou zvyšuje. Bude 
poskytnuta i podpora finanční. 
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Termín realizace: Průběžně. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Renarkon. Město Hlučín. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Rozpočet města Hlučín. 

 

Název opatření:  3. Podporovat nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež.  

Popis opatření:  Prioritou je zachovat pronájem prostorů nezbytných pro 
provoz nízkoprahového zařízení Na Hraně. Činnost 
zařízení bude podpořena i formou finanční.   

Termín realizace: Průběžně. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. ELIM Opava. Město Hlučín. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

ELIM Opava. MSK. Rozpočet města Hlučín. Granty. 
Dotace. 

 

Název opatření:  4. Podporovat další služby pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením. 

Popis opatření:  Prioritou bude zachovat stávající terénní služby, které 
poskytuje Renarkon o.s.. Vhodné by bylo rozšíření (dle 
potřeby) probační a mediační služby, jež organizuje a 
vykonává dohled nad obviněným, obžalovaným nebo 
odsouzeným, kontrola výkonu trestů nespojených 
s odnětím svobody, včetně uložených povinností a 
omezení atd. Nesporná je i potřeba prevence kriminality 
(přednášky, besedy), právní poradna.  

Termín realizace: 2010 i 2011, 

Předpokládaní realizátoři: Renarkon o.p.s.. OSVZ. Město Hlučín. Charita. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Renarkon. Rozpočet města Hlučína. Případné dotace, 
granty aj.  

 

 

Cíl 2:Podporovat zaměstnanost a zaměstnatelnost 
Název opatření:  1. Využívat nástroje veřejně prospěšné práce pro 

dlouhodobě nezaměstnané. 
Popis opatření:  Svazek obcí bude i nadále využívat veřejně prospěšné 

práce. Je třeba především dlouhodobě nezaměstnané 
zapojovat do pracovního procesu formou veřejně 
prospěšných prací. 

Termín realizace: Průběžně. 

Předpokládaní realizátoři: Úřad práce Opava, pobočka Hlučín.Obce svazku. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV 
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Název opatření:  2. Podporovat zapojení dlouhodobě nezaměstnaných 
do veřejné služby. 

Popis opatření:  Bude usilováno, aby z řad dlouhodobě nezaměstnaných 
osob pobírajících dávky hmotné nouze byli tito nadále 
zapojování na trh práce, třeba formou „správce v klidové 
zóně, či dozoru na přechodech pro chodce před ZŠ atd“.  

Termín realizace: Průběžně. 

Předpokládaní realizátoři: MěÚ Hlučín. Obce svazku.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV. 
 
 
 

Cíl 3: Podporovat bydlení v krizových situacích 
Název opatření:  1. Podporovat prevenci ztráty bydlení.  

Popis opatření:  Nebyly zatím specifikovány žádné aktivity.  

Termín realizace:  

Předpokládaní realizátoři:  

Předpokládané zdroje 
financování: 

 

 

Název opatření:  2. Prohloubit spolupráci s azylovými zařízeními 
v regionu.  

Popis opatření:  Bude navázána užší spolupráce s některými azylovými 
zařízení, tř. Novou šancí, Dům sv. Eufrasie.  Budou 
zjištěny informace o obdobných zařízeních, která 
v širším okolí nabízejí služby. Bude podporována činnost 
těchto zařízení i formou financí.  

Termín realizace: 2011.  

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Koordinátorka KP.  Město Hlučín. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Rozpočet města Hlučína.  

 

Název opatření:  3. Podpořit vhodné formy pomoci (krátkodobé 
bydlení) pro konkrétní osoby v krizové životní situaci. 
 

Popis opatření:  Do tohoto opatření nebyla vložena žádná aktivita, ale je 
ponecháno pro případ pozdějších návrhů a připomínek.  

Termín realizace:  

Předpokládaní realizátoři:  

Předpokládané zdroje 
financování: 

 

 


