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 Akční plán na rok 2012 a 2013 je ve své podstatě prováděcím plánem aktivit 

a činností, které budou během dvou let realizovány pro zajištění naplňování 

cílů a opatření Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit.  

Plán navazuje na akční plán z období roku 2010 a 2011.    

     V průběhu dvou let bude tento materiál sloužit jednak jako podklad pro 

sledování a kontrolu plnění jednotlivých opatření a jednak pro 

vyhodnocování efektivnosti a potřebnosti poskytovaných služeb.  

     Akční plán umožňuje flexibilně reagovat na potřeby občanů mikroregionu 

Hlučínsko a stanovit nové, případně změnit nevyužívané cíle a opatření 

v dokumentu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit.  

Žádný plán nevychází přesně tak, jak se naplánoval. V průběhu času lze 

odůvodněně předpokládat změny ve struktuře stávajících poskytovatelů a 

především jejich služeb. Pro zajištění transparentnosti je potřeba zajistit 

možnost vstupu nových subjektů. Existuje možnost objevení se akutní 

potřeby a následně  potřeba doplnění prioritních opatření, aktivit a cílů pro 

rozvoj sociálních služeb tak, aby pružně reagovaly na potřeby občanů.  

     Prioritou je zachování a podpora stávajících sociálních služeb a všech 

aktivit s nimi souvisejících, zabezpečení požadované kvality celé sociální sítě 

v souladu se standardy a novými poznatky včetně efektivního financování. 

     V souvislosti s připravovanými změnami v sociální oblasti a vzhledem 

k nedostatku finančních prostředků je nereálné zahrnout do akčního plánu 

velké množství rozvojových aktivit, prioritou bude udržet síť stávajících 

sociálních služeb v mikroregionu Hlučínsko tak, aby byly služby dostupné 

pro všechny potřebné spoluobčany.  

     Akční plán na roky 2012 a 2013 zpracovaly pracovní skupiny 

Komunitního plánování Hlučínska: Senioři, Rodina, děti a mládež, Zdravotně 

postižení občané a Osoby ohrožené sociální exkluzí. Plán byl zpracován na 

základě konzultací a výstupů ze všech pracovních skupin a skupiny řídící.  
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OBECNÉ  CÍLE 

 

 

Cíl 1: Usilovat o dostatečnou informovanost.  

Opatření 1: Usilovat o dostatečnou informovanost veřejnosti. 

Opatření 2: Informovat všechny subjekty  v procesu komunitního plánování.  

 

Cíl 2: Pokračovat ve střednědobém plánování. 

Opatření 1: Monitorovat plnění plánu. 

Opatření 2: Zajistit plánování sociálních služeb komunitním způsobem. 

Opatření 3: Zpracovat  střednědobý  plán na další období.  

 

Cíl 3:   Snižovat bariérovost. 

Opatření 1: Aktualizovat bezbariérové trasy v Hlučíně. 

Opatření 2: Pokračovat v bezbariérových opatřeních.  

 

Cíl 4:  Podporovat  činnosti stávajících služeb v sociální oblasti. 

Opatření 1: Vytvářet podmínky pro zajištění  sociálních, sociálně-zdravotních služeb a           

                   souvisejících  aktivit. 

Opatření 2: Podporovat související služby  nedefinované v z. č. 108/2006 Sb. 

 

 

 

Cíl 1. Usilovat o dostatečnou informovanost.  
Název opatření: 1. Usilovat o dostatečnou informovanost veřejnosti. 

Popis opatření:  - zajistit informovanost veřejnosti a 
zainteresovaných subjektů v oblasti služeb a 
souvisejících aktivit prostřednictvím tisku, 
internetu,  

- spolupracovat s tiskovým mluvčím, 
Předpokládaní realizátoři: Koordinátorka komunitního plánování,  obce svazku, 

poskytovatelé služeb. 
Předpokládané zdroje 
financování:  

Finančně nenáročné.  
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Název opatření:  2. Informovat všechny subjekty v procesu KP.  

Popis opatření:  - předpokládá se vzájemná informovanost všech 
zainteresovaných subjektů prostřednictvím 
pravidelných setkání pracovních skupin,  

- úzká spolupráce všech zainteresovaných,  
-    informovanost obcí Svazku obcí o aktuálním dění, 

Předpokládaní realizátoři: Všichni aktéři v procesu komunitního plánování.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Finančně nenáročné. 

 

 

Cíl 2. Pokračovat ve střednědobém plánování.  
Název opatření: 1. Monitorovat plnění plánu. 

Popis opatření:  - monitorování naplňování plánu bude probíhat 
pravidelně, 

- o průběhu procesu budou informováni 
představitelé obcí a měst Svazku obcí. 

Předpokládaní realizátoři: Koordinátorka KP.  

Předpokládané zdroje 
financování:  

Finančně nenáročné.  

 

 

Název opatření:  2. Zajistit plánování komunitním způsobem. 

Popis opatření:  - zachování procesu KP, upevnění organizační struktury,    
   podpora činnosti členů pracovních skupin, 
- sledování a vyhodnocování naplňování cílů a opatření   
  akčního plánu. 

Předpokládaní realizátoři: Pracovní skupiny, koordinátorka KP, obce Svazku obcí. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Finančně nenáročné. 

 

 

Název opatření:  3. Zpracovat střednědobý plán sociálních služeb na 
další období.  

Popis opatření:  - bude zmapována aktuální situace v oblasti 
sociálních služeb, potřebnost jednotlivých služeb,  

- budou zpracovány podklady a materiály nezbytné 
pro Střednědobý plán sociálních služeb,  

- zajištění metodické podpory při přípravě dalšího 
Komunitního plánu, 

 -   spolupráce s KÚ MSK 
Předpokládaní realizátoři: Koordinátorka KP, obce Svazku obcí. Členové PS.  

Předpokládané zdroje: Město Hlučín. Obce Svazku obcí.  
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Cíl 3: Snižovat bariérovost.    
Název opatření:  1. Aktualizovat bezbariérové trasy v Hlučíně. 

Popis opatření:  Vzhledem k úpravám chodníků a komunikací je třeba 
zaktualizovat současný stav bezbariérových tras ve 
městě.  

Předpokládaní realizátoři: Pracovní skupina Zdravotně postižení občané.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Bez nákladů.  

 

 

Název opatření:  2. Pokračovat v bezbariérových opatřeních.  

Popis opatření:  Bezbariérovým přístupem (služby, budovy, doprava aj.) 
bude usnadněn život občanům, kteří jsou dle platné 
legislativy osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Přínosem bude toto opatření i pro maminky 
s kočárky a osoby se sníženou pohyblivostí.  

Předpokládaní realizátoři: Pracovní skupina Zdravotně postižení občané.  Obce 
Svazku obcí.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Případné dotace. Obce Svazku obcí.   

 

 

 

Cíl 4: Podporovat činnosti stávajících služeb v sociální oblasti.  
Název opatření:  1. Vytvářet podmínky pro zajištění sociálních,  

sociálně-zdravotních služeb a souvisejících aktivit. 
Popis opatření:  - zachovat nabídku a kvalitu potřebných sociálních 

a souvisejících služeb v souladu s finančními 
možnostmi, 

- zajistit finanční podporu z rozpočtu města na 
činnost poskytovatelů, 

- zajištění odpovídající spolupráce ze strany města, 
vzájemná informovanost, 

- zprostředkování vzdělávání pracovníků 
v sociálních službách.   

Předpokládaní realizátoři: Město Hlučín, poskytovatelé služeb.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Hlučín. Obce Svazku obcí. 
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Název opatření:  2. Podporovat související služby nedefinované v z.č. 
108/2006 Sb.   

Popis opatření:  Na poli sociálních služeb definovaných zákonem č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách mají zastoupení a 
důležitou úlohu také ostatní spolupracující organizace, 
které nejsou definované v tomto zákoně a poskytují 
potřebné služby a související aktivity. (školy, spolky, 
DDM, KC a další).  Je potřeba spolupracovat s těmito 
subjekty, vyměňovat si pravidelně informace, podporovat 
je v jejich činnosti.  

Předpokládaní realizátoři: Všichni aktéři v procesu komunitního plánování.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Finančně nenáročné. 
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RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ 

 

Cíl 1: Podporovat  a rozvíjet  volnočasové aktivity pro rodiny, děti a mládež. 

Opatření 1: Volnočasové aktivity. 

Opatření 2: Obnova, údržba a rozvoj dětských hřišť, klidových zón. 

Opatření 3: Žákovský parlament města Hlučín. 

 

Cíl 2:  Podporovat systém sociální prevence. 

Opatření 1: Nízkoprahový klub. 

Opatření 2: Terénní program. 

Opatření 3: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. 

Opatření 4: Azylový dům.  

Opatření 5: Sociální rehabilitace. 

Opatření 6: Dům na půl cesty. 

Opatření 7: Krizová pomoc. 

Opatření 8: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  

 

Cíl 3:  Podporovat sociálně – zdravotní služby pro děti a mládež. 

Opatření 1: Dětská rehabilitace. 

 

 

Cíl 1:  Podporovat  a rozvíjet volnočasové aktivity pro rodiny, děti a 
mládež.  
Název opatření:  1. Volnočasové aktivity. 

Popis opatření:  Vyhledávat dobrovolné pracovníky pro práci s dětmi a 
mládeži  ve volnočasových aktivitách ať už v Domě dětí 
a mládeže nebo ve spolcích, které se dětem a mládeži 
věnují. Motivovat mladé lidi k práci s dětmi.  
Vyslovit veřejnou podporu všem, kteří se aktivně 
angažují ve volnočasových aktivitách pro děti a mládež, 
tř. v Hlučínských novinách, na internetu atd.  
Podporou volnočasových aktivit rodin, dětí a mládeže 
předcházet společensky nežádoucím jevům. 
Udržení a případně rozšíření současné nabídky pro 
trávení volného času dětí a mládeže. 
Zajištění informovanosti o nabídce aktivit 
prostřednictvím internetu, vývěsek, novin atd.  
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Předpokládaní realizátoři: Pracovní skupina RDM. Dům dětí a mládeže. Kulturní 
centrum.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Minimální náklady.  

 

 

 

Název opatření:  2. Obnova, údržba a rozvoj dětských hřišť, klidových 
zón. 

Popis opatření:  Rekonstrukce zahrady u Dětské rehabilitace, ul. Hluboká. 
Usilovat o zprovoznění zahrady, umístit sportovní prvky, 
prolézačky tak, aby vyhovovaly potřebám a požadavkům 
dětí, i handicapovaným. Usilovat o umožnění přístupu 
veřejnosti.  
Pokračovat v obnově dětských hřišť, veřejně přístupných 
prostranství, sportovišť a klidových zón.  

Předpokládaní realizátoři: Pracovní skupina RDM. Město Hlučín.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Dotace z ROP. Město Hlučín. 

 

 

 

Název opatření:  3. Žákovský parlament města Hlučína.  

Popis opatření:  Pokračovat v započaté činnosti Žákovského parlamentu. 
Klást důraz na zapojení dětí a mládeže do věcí veřejných, 
pořádat diskuze na aktuální témata, motivovat mladé lidi, 
aby participovali na veřejném dění.  

Předpokládaní realizátoři: Koordinátorka KP. OSVZ. ŽPMH.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Minimální náklady.  

 

 

Cíl 2: Podporovat systém sociální prevence.  
Název opatření:  1. Nízkoprahový klub. 

Popis opatření:  Prioritně usilovat o zachování existence nízkoprahového 
zařízení Na Hraně, který je primárně určen dětem a 
mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy 
s cílem zlepšit kvalitu jejich života. Služby klubu 
využívají i mladiství z okolních obcí. Toto zařízení 
poskytuje dětem a mládeži podporu při řešení jejich 
obtížných životních situací a zajišťuje hodnotnější, 
smysluplnější využívání volného času a tím omezuje 
výskyt společensky nežádoucích jevů. 
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Předpokládaní realizátoři: ELIM Opava. Klub Na Hraně. Město Hlučín. Obce 
Svazku. Členové pracovní skupiny RDM. Případně jiný 
poskytovatel. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Dotace MPSV, Město Hlučín. Případné další dotace.  

 

 

 

Název opatření:  2. Terénní program. 

Popis opatření:  Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele 
návykových látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící 
v sociálně vyloučených komunitách a jiné ohrožené 
skupiny. Bude nadále probíhat spolupráce s Renarkonem.  
Nutností je úzká spolupráce a pravidelná výměna 
informací.   

Předpokládaní realizátoři: Renarkon. OSVZ. Obce Svazku.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Hlučín. Dotace. Další zdroje. 

 

 

 

Název opatření:  3. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy. 

Popis opatření:  Spolupracovat s Centrem sociálních služeb, který 
provozuje poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy. Mapovat počet klientů z Hlučínska, kteří službu 
využívají, spolupracovat s Centrem.  

Předpokládaní realizátoři: CSS Ostrava. OSVZ. Koordinátorka KP. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Hlučín, dotace a další zdroje.   

 

 

Název opatření:  4. Azylový dům.  

Popis opatření:  Cílem je poskytování služeb matkám s dětmi, jež se ocitli 
v tísni ve snaze jim pomoci řešit nepříznivou životní 
situaci tak, aby se stali nezávislými na systému sociální 
pomoci nebo se snažit tuto závislost minimalizovat.   
Prioritou je zachovat stávající sociální služby, zabezpečit 
jejich kvalitu a spolupracovat.  

Předpokládaní realizátoři: Dům sv. Eufrasie. OSVZ.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Hlučín, dotace a další zdroje.   
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Název opatření:  5. Sociální rehabilitace. 

Popis opatření:  Cílem služby sociální rehabilitace-startovací byty je 
zajistit podporu v rozvoji samostatného života uživatelů 
těchto bytů a poskytnout jim příležitost začlenění do 
společnosti, prostřednictvím služby dosáhnout 
soběstačnosti. Cílovou skupinou jsou matky s dětmi nebo 
těhotné ženy. 
Zajistit dítěti přechodnou péči postavenou na principech 
rodinné péče, je-li to možné, s maximální podporou 
kontaktu dítěte s jeho vlastními rodinnými a blízkými 
vztahy. Návrat dítěte do vlastní rodiny, není-li to možné, 
podpořit jeho svěření do trvalé náhradní rodiny. Cílovou 
skupinou jsou děti od 0-18 let věku, vč. dětí dosud 
nenarozených, děti a mládež do 26 věku ohrožené 
společensky nežádoucími jevy.  
Usilovat o zachování služeb. 

Předpokládaní realizátoři: Dům sv. Eufrasie. FOD - Klokánek. OSVZ.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Hlučín, dotace a další zdroje.   

 
 
 

Název opatření:  6. Dům na půl cesty. 

Popis opatření:  V případě akutní potřeby zajistit potencionálním 
uživatelům pobyt v Domě na půl cesty. 

Předpokládaní realizátoři: Město Hlučín. OSVZ. OSPOD. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Hlučín, dotace a další zdroje. 

 

 

 

Název opatření:  7. Krizová pomoc. 

Popis opatření:  Služba je poskytována osobám, které se nacházejí 
v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně 
nejsou schopni řešit situaci sami.  
Nadále spolupracovat  s poskytovatelem této služby. 

Předpokládaní realizátoři: Město Hlučín. OSVZ. OSPOD.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Hlučín, dotace a další zdroje. 
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Název opatření:  8. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Popis opatření:  Nebyly specifikovány žádné dílčí aktivity, ale je 
ponecháno pro případ potřeby využití takové služby 
v souvislosti s novelou zákona o sociálně právní ochraně 
dětí. 

Předpokládaní realizátoři: Město Hlučín. OSVZ. OSPOD. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Hlučín, dotace a další zdroje.   

 

 

 

Cíl 3: Podporovat sociálně – zdravotní služby pro děti a mládež.  
Název opatření:  1. Dětská rehabilitace.  

Popis opatření:  Podporovat sociální službu denního stacionáře pro děti 
ve věku 1-7 let, udržet a zkvalitňovat poskytovanou péči, 
zajistit informovanost obcí svazku Hlučínska o možnosti 
využívání služby a dotování provozu zařízení.  
Podpora dětské rehabilitační ambulance pro děti 0-19 let. 

Předpokládaní realizátoři: Dětská rehabilitace. OSVZ. Obce Svazku. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Příjmy od klientů. Město Hlučín. Dotace MPSV a jiné. 
Rozpočty obcí Svazku obcí. Zdravotní pojišťovny. 
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ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ OBČANÉ 

 

 

Cíl 1: Zachovat a rozvíjet služby pro zdravotně postižené občany. 

Opatření 1: Osobní asistence. 

Opatření 2: Pečovatelská služba 

Opatření 3: Ošetřovatelská služba a hospicová péče. 

Opatření 4: Poradna pro zdravotně postižené. 

Řešeno společně s cílovou skupinou Senioři.  

Opatření 5: Sociálně terapeutická dílna. 

Opatření 6. Dětská rehabilitace.   

Opatření 7: Odlehčovací služba. 

 

Cíl 2: Zajistit dopravu. 

Opatření 1: Udržet stávající obslužnost spojů. 

 

Cíl 3: Podporovat samostatnost uživatelů sociálních služeb. 

Opatření 1: Rozšíření kapacity chráněného bydlení. 

Opatření 2: Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Opatření 3: Zvýšení informovanosti o procesu transformace. 

 

Cíl 4: Využívat dobrovolnictví. 

Opatření 1: Zapojení dobrovolníků do sociálních služeb. 

 

 

Cíl 1. Zachovat a rozvíjet  služby pro zdravotně postižené občany. 
Název opatření:  1. Osobní asistence 

Popis opatření:  Udržení, v případě akutní potřeby rozšíření kapacity 
služby s důrazem na dostatečný čas strávený u klienta a 
kvalitu poskytované služby.  

Předpokládaní realizátoři: Charita Hlučín. OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Příjmy od klientů, dotace MPSV, rozpočty měst a obcí. 
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Název opatření:  2. Pečovatelská služba.  

Popis opatření:  Udržení stávajícího rozsahu služby, zvyšování její 
kvality. Zachovat nabídku služby ve večerních hodinách, 
o víkendech a o svátcích.    

Předpokládaní realizátoři: Charita Hlučín. OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

 

 

Název opatření:  3. Ošetřovatelská služba a hospicová péče.  

Popis opatření:  - Zajistit ošetřovatelskou péči lidem v jejich 
domácím prostředí.  

- Poskytovat dlouhodobou, akutní i jednorázovou 
domácí péči. 

- Poskytovat hospicovou péči nevyléčitelně 
nemocným a jejich rodinám v posledních dnech 
života nemocných. 

- Udržet provoz  po  24 hodin denně 7 dnů v týdnu.  
Předpokládaní realizátoři: Charita Hlučín. OSVZ.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

 

 

Název opatření:  4.Poradna pro zdravotně postižené. 

Popis opatření:  Budou zjištěny informace o možnosti zřízení poradny pro 
zdravotně postižené občany, o možnosti  volných 
prostorů pro poradnu, a o jejím případném provozovateli. 

Předpokládaní realizátoři: Pracovní skupina Zdravotně postižení občané. OSVZ.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Bez nákladů.  

 

 

Název opatření:  5. Sociálně terapeutická dílna. 

Popis opatření:  Poskytovat ambulantní služby Sociálně terapeutické 
dílny v Ludgeřovicích osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu zdravotního postižení, které z tohoto důvodu 
nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu 
práce. Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 
zdokonalování pracovních návyků a dovedností 
prostřednictvím sociálně pracovní terapie.   

Předpokládaní realizátoři: Charita Hlučín.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Charita Hlučín, dotace, MPSV.  
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Název opatření:  6. Dětská rehabilitace.  

Popis opatření:  Podporovat sociální službu denního stacionáře pro děti 
ve věku 1-7 let, udržet a zkvalitňovat poskytovanou péči, 
zajistit informovanost obcí svazku Hlučínska o možnosti 
využívání služby a dotování provozu zařízení.  
Podpora dětské rehabilitační ambulance pro děti 0-19 let. 

Předpokládaní realizátoři: Dětská rehabilitace.   

Předpokládané zdroje 
financování: 

Příjmy od klientů. Město Hlučín. Dotace MPSV a jiné. 
Rozpočty obcí Svazku obcí. ZP. 

 

 

Název opatření:  7. Odlehčovací služba.  

Popis opatření:  Zřízení odlehčovací služby pro lidi s mentálním, 
případně s kombinovaným postižením, kteří žijí 
v přirozeném prostředí domova a jsou v péči rodiny nebo 
osoby pečující. Služba by měla umožnit nezbytný 
odpočinek pečujícím nutný pro regeneraci sil.  

Předpokládaní realizátoři: Fontána, příspěvková organizace.   

Předpokládané zdroje 
financování: 

MSK, MPSV. Dotace. 

 

Cíl 2: Zajistit dopravu. 
Název opatření:  1. Udržet stávající obslužnost spojů. 

Popis opatření:  Vzhledem k neustálým finančním omezením je třeba 
usilovat o zachování optimální četnosti spojů Hlučín 
Ostrava, Hlučín Opava (oboustranně).  

Předpokládaní realizátoři: Obce Svazku. Odbor dopravy. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Spoluúčast obcí a měst.  

 

Cíl 3: Podporovat samostatnost uživatelů sociálních služeb. 
Název opatření:  1. Rozšíření kapacity chráněného bydlení. 

Popis opatření:  Poskytování služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 
chronického, vč. duševního onemocnění, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, aby mohli zůstat 
v přirozeném prostředí komunity. Maximální 
přizpůsobení služby potřebám klienta.   

Předpokládaní realizátoři: Fontána.   

Předpokládané zdroje 
financování: 

MSK. MPSV. Fontána. Případné dotace.  
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Název opatření:  2. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. 

Popis opatření:  Podporovat integraci zdravotně postižených na otevřený 
trh práce do běžných firem a za rovnocenných podmínek. 
Poskytovat podporu při vyhledání vhodného pracovního 
uplatnění, případně toto pracovní místo vytvořit. 

Předpokládaní realizátoři: Poskytovatelé sociálních služeb, Úřad práce, obce 
Svazku obcí. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Minimální náklady.  

 

 

Název opatření:  3. Zvýšení informovanosti o procesu transformace. 

Popis opatření:  Zajistit informovanost o změnách v institucionální péči 
souvisejících s transformací sociálních služeb co nejširší 
veřejnosti.  

Předpokládaní realizátoři: Poskytovatelé sociálních služeb, pracovní skupiny, 
OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Minimální náklady.  

 

 

Cíl 4 : Využívat dobrovolnictví. 
Název opatření:  1. Zapojit dobrovolníky. 

Popis opatření:  Rozvoj dobrovolnické pomoci pro služby poskytované 
organizacemi v sociální sféře rozšíří kvalitativní 
možnosti i nabídku poskytovaných služeb, umožní jejich 
poskytování více zájemcům z cílových skupin a podpoří 
rozvoj organizací bez výrazných finančních navýšení, 
které by organizace musely vynaložit na zaměstnance 
v běžném pracovním poměru. 
Dobrovolnictví vnáší do vztahů přátelství, zkvalitňuje 
individuální přístup. Dobrovolnictví ale také vede ke 
zvýšení sociální odpovědnosti lidí a umožňuje 
dlouhodobě nezaměstnaným a osobám v hmotné nouzi se 
výkonem dobrovolnictví znovu začlenit na trh práce. 
Cílem je vytvoření podmínek, které by přispěly k rozvoji 
dobrovolnictví a k nárůstu počtu dobrovolníků 
v organizacích. 

Předpokládaní realizátoři: Všechny pracovní skupiny, poskytovatelé sociálních 
služeb, obce Svazku obcí.    

Předpokládané zdroje 
financování: 

 Bez nákladů.  
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SENIOŘI 

 

 

Cíl 1: Zajistit dostatečné pokrytí sociálními službami pro seniory. 

Opatření 1: Denní stacionář pro seniory. 

Opatření 2: Osobní asistence. 

Opatření 3: Pečovatelská služba. 

Opatření 4: Ošetřovatelská služba a hospicová péče. 

Opatření 5: Poradna pro zdravotně postižené občany. 

Řešeno společně s cílovou skupinou Zdravotně postiženi občané.  

Opatření 6: Podporovat vznik služby domova se zvláštním režimem.  

 

 

Cíl 2: Podporovat a rozvíjet společenské aktivity a vzdělávání. 

Opatření 1: Univerzita třetího věku. 

Opatření 2: Pořádat počítačové kurzy pro seniory. 

Opatření 3: Podporovat činnost klubů seniorů. 

Opatření 4: Pořádat zájezd pro seniory. 

Opatření 5: Pořádat Kluby klubům. 

Opatření 6: Pořádat besedy a přednášky. 

Opatření 7: Vydávat zpravodaj pro seniory.  

Opatření 8: Usilovat o rozvoj pohybových aktivit seniorů. 

 

 

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

Popis opatření:  Podporovat službu denního stacionáře a usilovat o 
existenci služby.  

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Pracovní skupina.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Hlučín, dotace  a další zdroje.  
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Název opatření:  2. Osobní asistence.  

Popis opatření:  Udržení, v případě potřeby rozšíření kapacity služby 
s důrazem na dostatečný čas strávený u klienta a kvalitu 
poskytované služby. 

Předpokládaní realizátoři: Charita Hlučín. OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

 

 

Název opatření:  3. Pečovatelská služba. 

Popis opatření:  Zachování rozsahu služby, zvyšování její kvality a 
zachování rozšíření nabídky na večerní hodiny, víkendy 
a svátky.  

Předpokládaní realizátoři: Charita Hlučín. OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

 

 

Název opatření:  4. Ošetřovatelská služba a hospicová péče. 

Popis opatření:  Cílem je zajistit ošetřovatelskou péči lidem v jejich 
domácím prostředí. Poskytovat dlouhodobou, akutní i 
jednorázovou domácí péči. Poskytovat hospicovou péči 
nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v posledních 
dnech života nemocných. 

Předpokládaní realizátoři: Charita Hlučín. OSVZ.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

 

Název opatření:  5. Poradna pro zdravotně postižené občany. 

Popis opatření:  Budou zmapovány možnosti zřízení poradny pro 
zdravotně postižené občany, možnost volných prostor, 
případného provozovatele poradny. 

Předpokládaní realizátoři: Pracovní skupiny ZTP a Senioři. OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Bez nákladů.  

 

 

Název opatření:  6. Podporovat vznik služby domova se zvláštním 
režimem. 

Popis opatření:  Domov se zvláštním režimem je plánován v Domově U 
jezera. Je zpracováván projekt na rekonstrukci Domova 
U jezera. Výsledkem bude rozšíření kapacity a zřízení 
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služby pro osoby se zvláštním režimem.  
Předpokládaní realizátoři: Domov U jezera. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Domov U jezera. MSK. 

 

 

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

Popis opatření:  Umožnit všem seniorům vzdělávat se i v pokročilém 
věku. Informovat seniory o možnostech studovat 
Univerzitu třetího věku. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Odbor školství a kultury. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Příjem od účastníků. Rozpočet měst a obcí.  

 

 

Název opatření:  2. Pořádat počítačové kurzy pro seniory. 

Popis opatření:  Usilovat o realizaci počítačových kurzů pro seniory. 
Bude usilováno o získáni dotace na realizaci PC kurzu. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Dotace. Příjem od seniorů. 

 

 

Název opatření:  3. Podporovat činnost klubů seniorů. 

Popis opatření:  V jednotlivých klubech seniorů se senioři setkávají,  
v kolektivu svých vrstevníků  se snižuje jejich 
izolovanost.  
Činnost klubu seniorů bude podpořena nabídkou 
pronájmu prostor,  tř. jednorázovým pronájmem 
místnosti v areálu zámku v Hlučíně, která je vybavena 
audiovizuální technikou. Klubům seniorů bude nabídnuto 
několik vzdělávacích přednášek a besed.   

Předpokládaní realizátoři: Kulturní centrum. OSVZ. Obce Svazku. Kluby seniorů. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Rozpočet měst a obcí. 

 

 

Název opatření:  4. Pořádat zájezd pro seniory. 

Popis opatření:  Uskutečnit zájezd pro seniory. Zájezd je určen primárně 
těm seniorům, kteří nejsou členy žádného klubu a nemají 
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tolik příležitostí. Po projednání na pracovní skupině 
Senioři budou upřesněny podrobnosti.  

Předpokládaní realizátoři: Pracovní skupina Senioři. OSVZ. Koordinátorka KP. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Rozpočet města Hlučín. Senioři.  

 

Název opatření:  5.  Pořádat Kluby klubům. 

Popis opatření:  Společenská akce Kluby klubům je určena pro kluby 
seniorů z Hlučínska. Kluby se prezentují kulturním 
programem. 

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Kluby seniorů. Kulturní centrum. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Rozpočet města Hlučín. Kulturní centrum. 

 

Název opatření:  6.  Pořádat přednášky a besedy. 

Popis opatření:  Všechny kluby seniorů si budou samy organizovat 
přednášky.  Spolupráce bude pokračovat s lékaři, s PČR, 
s Městskou policí. 

Předpokládaní realizátoři: Kluby seniorů. OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Kluby seniorů.  

 

 

Název opatření:  7.  Vydávat zpravodaj pro seniory. 

Popis opatření:  Zpravodaj pro seniory bude vycházet každé dva měsíce a 
jeho obsahem budou kulturní a společenské akce na 
Hlučínsku. Zpravodaj bude distribuován jednotlivým 
klubům seniorů, do Domova U jezera, obcím. 

Předpokládaní realizátoři: Koordinátorka KP. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Minimální náklady.  

 

 

Název opatření:  8. Usilovat o rozvoj pohybových aktivit seniorů.  

Popis opatření:  Budou zmapovány prostory vhodné pro umístění 
pohybových a posilovacích prvků pro seniory a možnosti 
pořízení těchto prvků, jejich dostupnost, finanční 
náročnost.  Budou sledovány výzvy, dotační tituly, které 
by umožnily pořízení těchto prvků.  

Předpokládaní realizátoři: OSVZ. Koordinátorka KP. Pracovní skupina Senioři.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Rozpočet města Hlučín, případné dotace.   
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OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ 

 

Cíl 1: Podporovat  systém terénní práce. 

Opatření 1: Humanitární pomoc. 

Opatření 2: Terénní činnost Renarkonu. 

Opatření 3: Nízkoprahový klub pro děti a mládež. 

Opatření 4: Probační a mediační služba.  

 

Cíl 2: Podporovat zaměstnanost a zaměstnatelnost. 

Opatření 1: Veřejně prospěšné práce pro dlouhodobě nezaměstnané. 

Opatření 2: Veřejná služba. 

 

Cíl 3:  Podporovat bydlení v krizových situacích. 

Opatření 1: Azylová zařízení. 

Opatření 2: Podpořit vhodné formy pomoci v krizové situaci a prevenci vzniku krizových   

                   situací. 

. 

Cíl 1 :  Podporovat systém terénní práce. 
Název opatření:  1. Humanitární pomoc. 

Popis opatření:  Usilovat o obnovení sběrny šatstva a krizového centra 
pro osoby bez přístřeší. 
Budou zjištěny možnosti prostor pro poskytování služby, 
hledání jejího provozovatele.  

Předpokládaní realizátoři: Všechny pracovní skupiny. Charita Hlučín. OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Hlučín. Obce Svazku. 

 

 

Název opatření:  2. Terénní činnost Renarkonu. 

Popis opatření:  Spolupracovat s Renarkonem, jenž vykonává na 
Hlučínsku terénní služby pro osoby závislé na 
návykových látkách. 
Nutná je pravidelná výměna informací, spolupráce 
s PČR, s Městskou policií, se školami. 

Předpokládaní realizátoři: Renarkon. Město Hlučín. OSVZ 

Předpokládané zdroje Město Hlučín. Dotace.  
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financování: 
 
 

Název opatření:  3. Nízkoprahový klub pro děti a mládež. 

Popis opatření:  Nutnost zachování služby nízkoprahového klubu pro děti 
a mládež vyplývá z počtu klientů, který klub pravidelně 
využívá. Službu využívají děti a mládež z celého 
Hlučínska, které jsou ohrožené společensky nežádoucími 
jevy. Toto zařízení poskytuje dětem a mládeži podporu 
při řešení jejich obtížných životních situací a zajišťuje 
hodnotnější, smysluplnější využívání volného času a tím 
omezuje výskyt patologických jevů. 

Předpokládaní realizátoři: ELIM Opava. Město Hlučín. Případně jiný poskytovatel.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Dotace MPSV. Město Hlučín. Případné další dotace. 

 
 

Název opatření:  4. Probační a mediační služba. 

Popis opatření:  Spolupracovat s Renarkonem a Probační a mediační 
službou v Opavě. Mapovat aktuální situaci o počtu osob, 
které jsou v evidenci probační a mediační služby. 

Předpokládaní realizátoři: Město Hlučín. Koordinátorka KP. Obce Svazku. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Minimální náklady. 

 
 

Cíl 2: Podporovat zaměstnanost a zaměstnatelnost. 
Název opatření:  1. Veřejně prospěšné práce pro dlouhodobě 

nezaměstnané. 
Popis opatření:  Obce budou i nadále využívat veřejně prospěšné práce a 

zapojovat tak hlavně dlouhodobě nezaměstnané osoby do 
pracovního procesu formou veřejně prospěšných prací. 

Předpokládaní realizátoři: ÚP ČR. Obce Svazku obcí. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV. 

 
 

Název opatření:  2. Veřejná služba. 

Popis opatření:  Pokračovat v zapojování dlouhodobě nezaměstnaných 
pobírajících dávky hmotné nouze na trh práce.  

Předpokládaní realizátoři: Obce Svazku obcí.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV.  
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Cíl 3: Podporovat bydlení v krizových situacích. 
Název opatření:  1. Azylová zařízení. 

Popis opatření:  Spolupracovat s azylovými zařízeními v regionu, 
s Domem sv. Eufrasie, Novou šancí a dalšími. Nutnost 
zajistit pomoc osobám, které ztratili svůj domov, aby se 
mohli pokusit řešit svou nepříznivou sociální situaci, 
zajistit jim krátkodobé ubytování a možnost získat 
základní sociální návyky. 

Předpokládaní realizátoři: Dům sv. Eufrasie. Nová šance. Město Hlučín. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Hlučín, další zdroje. 

 
 

Název opatření:  2. Podpořit vhodné formy pomoci v krizové situaci a 
prevenci vzniku krizových situací. 

Popis opatření:  Podporovat  vhodné formy pomoci pro konkrétní osoby 
v krizové životní situaci navázáním spolupráce s Domy 
na půl cesty a dalšími organizacemi, které jsou určeny 
mladým i dospělým ohrožených v běžném životě 
z důvodu ukončení pobytu v ústavní zařízení, výkonu 
trestu nebo pěstounské péči.  
Podpora různých forem poradenství a prevence (sociální, 
právník, finanční gramotnost aj.). Poradenství a 
průvodcovství v různých oblastech – získání a udržení 
práce, řešení zadlužení, vyřizování osobních záležitostí, 
ochrana práv, zajištění bydlení v důstojných podmínkách 
a zařazení do běžné společnosti. 

Předpokládaní realizátoři: Město Hlučín. Obce Svazku obcí. OSVZ. 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Hlučín, dotace a další zdroje. 

 
 


