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Monitoring byl v průběhu prvního čtvrtletí roku 2019 připomínkován poskytovateli sociálních 

služeb působících na Hlučínsku a v blízkém okolí, dále obcemi, které spolu s Hlučínem komunitně 

plánují, odborem sociálních věcí a členy pracovních skupin. Monitoring komunitního plánování 

za rok 2018 vychází ze Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit Hlučínska 

2018 – 2022 (dále jen „Střednědobý plán“). 

Město Hlučín je obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). ORP Hlučín zahrnuje 15 obcí 

(Běla, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, 

Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada). Takřka ve všech obcích je 

základní škola, v některých i mateřská škola. Nedílnou součástí neformálního vzdělání jsou i další 

zařízení, např. Dům dětí a mládeže Hlučín, p. o., Základní umělecká škola, knihovny a další.  

V rámci komunitního plánování Hlučínska fungují 4 pracovní skupiny – Senioři, Zdravotně 

postižení občané, Rodina, děti a mládež, Osoby ohrožené sociální exkluzí a prevence kriminality 

a 1 řídící skupina. Pracovní skupiny se scházejí minimálně 3 – 4 x za rok, případně dle potřeby.  

Komunitní plánování Hlučínska funguje na základních principech:  

• princip triády – spolupráce tři stran  

• princip rovnosti  

• princip skutečných potřeb  

• princip dohody  

• princip „vše je veřejné“  

• princip dosažitelnosti řešení  

• princip cyklického opakování  

• princip kompetence účastníků.  

Díky komunálním volbám a různým personálním změnám v organizacích nastaly také změny ve 

struktuře KP. Po komunálních volbách nastoupila do funkce místostarostky Mgr. Petra Řezáčová 

a ředitelkou Domu dětí a mládeže, p. o. je Bc. Zuzana Pustelníková.  

 

  



SENIOŘI  

Priorita S1. Domov pro seniory  

Opatření 1. 1.: Stálá podpora domova pro seniory Hlučín.   

Domov pro seniory je plně obsazen. Zařízení i blízké okolí je zcela bezbariérové. V domově jsou velmi 

využívány prostory v přízemí, kde se nachází bufet a „Koutek s krbem“ – bufetové občerstvení a pohodlné 

zázemí využívají jak senioři, tak návštěvy domova. Domov žije velmi aktivně akcemi, které sám pořádá, 

 či kterých se účastní. Akce domova jsou čím dál více vyhledávány jak rodinami uživatelů, tak seniory 

z Hlučína, ale i blízkého okolí. Domov velmi úzce spolupracuje s hlučínskými kluby seniorů, jsou zváni jak 

na jejich akce, tak na akce pořádané městem Hlučín. Nově domov navázal spolupráci se ZŠ a MŠ 

mikroregionu Hlučínsko, kde se vytvořil dlouhodobý projekt „Soužití dětí a seniorů“. Akce typu – Malování 

na chodník, hraní společenských her jsou přínosem jak pro seniory, tak pro děti. Zpětná vazba od dětí a 

seniorů je velmi pozitivní. Děti domov navštěvují a opakovaně se k nim rády vrací, což je pro domov 

měřítkem úspěšné akce.  V domově probíhají pravidelné volnočasové aktivity, kde klienti domova trénují 

jak svoji paměť, tak motoriku, či cvičí v rámci svých možností. Jsou pořádány divadelní představení, 

koncerty, besídky, kavárničky a různé tematické akce. Nově domov ve spolupráci s městem Hlučín získal 

dotaci na akci „Trénink paměti“, který je organizován extérní firmou v domově. Tato akce je velmi 

vyhledávaná. Nově po vzoru „Ježíškových vnoučat“ vytvořili projekt „Andělé z pod Vinné hory“, kdy 

občané z Hlučína a blízkého okolí plnili přání seniorům. Projekt byl úspěšný z 200%, neboť občané donesli 

potřebnou kosmetiku, či pochutiny i mimo konkrétní přání. Všem dárcům, kteří se do projektu zapojili, patří 

velký DÍK.  V domově jsou pravidelné mše svaté, a nově také besedy s panem farářem, či panem kaplanem. 

Senioři z domova se také účastní akcí pořádaných městem Hlučín pro kluby seniorů. V roce 2018 pořádali 

koncert s Pražským divadelním umělcem, či umělci Národního divadla Moravskoslezského, tyto akce se 

setkaly s velkým ohlasem. Domov bude v těchto jednorázových koncertech pokračovat i do budoucna.  

Služba je využívána občany Hlučín, ORP Hlučín i občany Ostravy.  

 

Zřizovatelem služby Domov pod Vinnou horou, p. o. je město Hlučín. 

 

Opatření 1. 2.: Stálá podpora domova pro seniory Ludgeřovice.  

Cílem Charitního domova sv. Mikuláše je, aby v něm nalezli svůj nový domov senioři, kteří již nemohou 

zůstat ve svém domácím prostředí. Důležitým krokem ke zkvalitnění služeb domova bylo přijetí pracovníka 

pro základní výchovnou nepedagogickou činnost (aktivizační pracovník).  

V oblasti oprav a vybavení bylo opraveno nádvoří u jídelny - odstranění starého vzedmutého betonu, 

provedení izolace, položení kamenného koberce TOPSTONE. Došlo k úpravě záhonů a výsadbě nových 

okrasných keřů. Do oken byla namontována síta. Byla provedena celková výmalba domova a venkovní 

nátěr krčku.  



Zakoupili 10 ks dynamických a statických antidekubitních matrací, které zajistí vyšší komfort klientům 

s nejvyšší mírou podpory. Došlo ke změně dodavatele obědů, kterým nyní je ZŠ Ludgeřovice. 

V rámci projektu „Účastním se, tedy jsem,“ který podpořil Moravskoslezský kraj, byla pořízena 4 

kardiacká křesla a 2 invalidní vozíky. Klienti se tak mohou častěji a pohodlněji pohybovat v prostorách 

domova a účastnit aktivizačních činností. 

Díky finančním prostředkům z Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové, pracovníci v přímé péči 

absolvovali akreditovaný kurz „Bazální stimulace“ v rozsahu 24 hodin. Můžou tak lépe poskytovat 

potřebnou péči osobám s vysokou mírou podpory. V domově probíhala Canisterapie. 

Klienti se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Kromě individuálních přání, byla splněna také přání 

společná – byla pořízena nová televize do společenské místnosti a houpací lavice na zahradu. V domově 

vystoupila cimbálová skupina Lipka. V rámci individuálních přání jedna klienta navštívila díky dárcům 

hrob svých příbuzných v Brně.  

Během Adventu proběhl tradiční Jarmark. V průběhu celého roku domov navštěvovaly děti ze ZŠ 

Ludgeřovice, MŠ Ludgeřovice, ZŠ Markvartovice, MŠ Hlučín Severní, Klauni z Hati, Skauti Ludgeřovice. 

Pravidelně se konaly v kapli domova mše svaté. Jedna dobrovolnice pravidelně docházela na duchovní 

čtení. 

Klienti navštívili Vánoční trhy v Ostravě a výstavu dobových předmětů v Základní škole v Ludgeřovicích.  

V prosinci 2018 proběhlo společné setkání s rodinnými příslušníky, opatrovníky a přáteli našich klientů. 

Kapacita domova je 30 klientů. V roce 2018 měl domov celkem 36 klientů.  
 

Charitní domov sv. Mikuláše je finančně podporován obcí Ludgeřovice. 

 

Priorita S2. Domov se zvláštním režimem 

Opatření: Podpora domova se zvláštním režimem.  

Domov se zvláštním režimem je v rámci Domova pod Vinnou Horou, p. o. a je plně obsazen. Kapacita je 

23 míst. Nachází se v přízemí organizace, což je ideální umístění pro klienty této specifické skupiny seniorů. 

Cílová skupina je zde věkově nižší a to od 60 let. Klienti mají zcela bezbariérové prostředí ať již v interiéru 

či exteriéru, který nabízí také samostatný přímý vstup na zahradu, která je velmi využívána. Uživatelé žijí 

svými vlastními aktivitami, ale také se mohou zapojit do aktivit domova pro seniory. Je zde na plný úvazek 

aktivizační pracovnice, která po celý den motivuje klienty k aktivitě.  
 

Služba je využívána občany Hlučín, ORP Hlučín i občany Ostravy.  
 

Zřizovatelem služby je město Hlučín. 

 

 

 

 



Priorita S3. Pečovatelská služba  

Opatření: Podpora pečovatelské služby.  

Terénní pečovatelská služba, kterou zajišťuje Charita Hlučín, poskytla v roce 2018 své služby klientům ve 

2 městech a 11 obcích na Hlučínsku a dále ve 4 městských částech Ostravy. Celkem službu využilo 238 

klientů, z toho 226 klientů z ORP Hlučín.  
 

Vzhledem k novému požadavku na zajištění pečovatelské služby, bylo požádáno o změnu v registraci u 

Krajského úřadu MSK. Od 1. 4. 2018 bylo zahájeno poskytování služby rodině s trojčaty. Pro zajištění této 

činnosti byla přijata na plný úvazek nová pečovatelka. Po přijetí nové pracovnice poskytovalo službu v 

terénu 9 pečovatelek (8,5 úvazku). 
    

Pečovatelská služba je finančně podporována všemi obcemi ORP Hlučín, kde působí. 

 

Priorita S4. Ošetřovatelská služba  

Opatření: Podpora ošetřovatelské služby.  

Domácí zdravotní péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry Charity Hlučín. V roce 2018 pomohly 645 

klientům, z toho 561 bylo z oblasti ORP Hlučín. Zdravotní sestry poskytly klientům přes 9.100 hodin péče 

a ujely přes 72 tis. kilometrů. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Charita Hlučín má uzavřenou 

smlouvu s šesti největšími pojišťovnami. V posledních letech příspěvky pojišťoven nedokážou pokrýt 

náklady na provoz služby. Služba musí být dofinancovaná z darů a sbírek. 

  

Priorita S5. Centrum denních služeb 

Opatření 5. 1. Zřízení denního centra pro seniory.  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Hlučínska, byl schválen v průběhu roku 

2018. V rámci tohoto plánu bylo schváleno také zřízení denního centra pro seniory a jeho realizace 

v průběhu následujících let. V průběhu roku 2018 proběhlo mapování zájmu v rámci cílové skupiny a to 

především v klubech seniorů. V těchto klubech město Hlučín získalo kladný ohlas pro zřízení tohoto centra. 

V roce 2019 bude město Hlučín jednat o realizaci multifunkčního komunitního centra a především hledat 

vhodné prostory a finanční prostředky.   

 

 

 

 

 

 

 



Priorita S6. Kluby seniorů 

Opatření 6. 1.: Podpora klubů seniorů. 

V rámci ORP Hlučín je 15 obcí. V každé této obci fungují kluby seniorů. Vedení všech obcí se snaží v rámci 

svých možnosti jednotlivé kluby senioru podporovat a vytvářet jim vhodné podmínky a zázemí.  

Město Hlučín spolupracuje s 5 kluby seniorů. Konkrétně město Hlučín podporuje Hlučín, Darkovičky, 

Bobrovníky, Svaz tělesně postižených Hlučín a Vrablovec.  

Město Hlučín podporuje své kluby prostřednictvím dotace z rozpočtu města. Vedení města navštěvuje kluby 

v rámci větších příležitostí jako je Den matek, Mikuláš, Vánoční posezení apod. Město dbá na to, aby při 

každé příležitosti seniorům donesli malou pozornost.  

 

Opatření 6. 2.: Podpora aktivit klubů seniorů.  

V rámci ORP Hlučín jsou pořádané aktivity přímo určené pro seniory. Již dlouholetou tradici má akce 

Kluby klubům, které se koná u příležitostí Dne seniorů na podzim každého roku. Na tuto akci je každým 

rokem zváno přibližně 200 seniorů z celého ORP. Akce se sice koná v prostorách KD Hlučín, ale je pod 

záštitou všech starostů ORP. Při této příležitosti mají možnost senioři připravit si kulturní program pro 

ostatní či případně si jen popovídat s přáteli, zatančit si apod.  

Město Hlučín také každým rokem vyhledává vhodné dotační tituly, především z Moravskoslezského kraje, 

které jsou přímo poskytovány na aktivity pro seniory. Již v minulém roce jsme díky těmto dotačním titulům 

uspořádali Den senior legionář, nebo jógu v parku. Tyto akce byly určeny pro všechny seniory z ORP 

Hlučínsko, v rámci kterých si mohli zasportovat a pobavit se. Do těchto programů je zapojen také Domov 

pro seniory Hlučín, ve kterém jsou senioři z celého ORP. 

V roce 2018 byly pro seniory uspořádaný cizojazyčné kurzy, finanční gramotnost, fyzioterapie, počítačové 

kurzy, zájezd pro seniory a mnoho dalších aktivit. I v následujícím roce připravujeme pro seniory nové, ale 

i tradiční akce.  

 

Priorita S7. Senior taxi  

Opatření: Podpora a rozvoj senior taxi.  

V roce 2018 podpořilo město Hlučín službu senior taxi částkou 260 tisíc korun. Díky této finanční podpoře 

zaplatili občané pouze 15,- Kč za cestu. Služba senior taxi je nabízená seniorům od dubna roku 2015. Je 

určená pro občany s trvalým bydlištěm v Hlučíně starších sedmdesáti let. Tato taxi služba je seniorům 

dostupná v pracovní dny od 6 do 15 hod. Senior může využít za měsíc 8 jízd. Tato služba seniora odveze od 

místa bydliště do městem stanovených stanovišť – Mírové náměstí, Poliklinika,  

Domov pod Vinnou horou, p. o., k zámku, ordinace lékařů (Cihelní, Hrnčířská, Zahradní, Ostravská) a 

k hřbitovům.  



V roce 2019 rozšířilo město Hlučín službu o zastávku u České pošty. Jelikož je tato služba seniory velmi 

vyhledávaná a využívána bude nadále městem Hlučín podporována.  

 

Priorita S8. Půjčovna kompenzačních pomůcek  

Opatření: Podpora a rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek (primárně postele).   

Charita Hlučín v roce 2018 realizovala 295 výpůjček, v drtivé většině v oblasti ORP Hlučín. Půjčovna 

disponuje 18 elektricky polohovatelnými lůžky, 16 invalidními vozíky a 64 dalšími pomůckami. Největší 

zájem je o polohovatelná lůžka, která jsou vypůjčena prakticky nepřetržitě. Cena půjčovného je nastavena 

tak, aby pomůcky byly dostupné i pro občany s nízkými příjmy.   

 

  



Osoby se zdravotním postižením  

Priorita Z1 - Domov pro osoby se zdravotním postižením a priorita Z2 - Chráněné bydlení.  

Opatření 1. 1.: Podpora domova pro osoby se zdravotním postižením.  

Opatření 2. 1.: Podpora chráněného bydlení.  

Priorita Z1 a Z2 je zaštiťována stejnou organizací a to Fontánou, p. o., která je zřizována 

Moravskoslezským krajem. Město Hlučín podporuje organizaci prostřednictvím dotace a grantu 

z městského rozpočtu.  

Organizace Fontána, příspěvková organizace (dále jen „Fontána“) poskytuje pobytové sociální služby 

osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují 

pravidelnou pomoc druhé osoby. Cílem organizace je poskytnout těmto osobám komplexní péči o jejich 

osobu ve srovnatelných podmínkách jako v domácím prostředí (důraz klademe především na podporu 

v osamostatňování se, rozvíjení nebo udržování dosavadních schopností a dovedností, zapojení se do 

běžného způsobu života, podporu v samostatném rozhodování o běžných záležitostech, udržování rodinných 

a přátelských vazeb apod.).    

Pobytové sociální služby poskytují v nepřetržitém provozu, a to ve městech Hlučín a Ostrava. Služba Domov 

pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v Hlučíně na adresách Celní 409/3 a Dlouhoveská 

412/44.  Služba Chráněné bydlení je poskytována v Hlučíně na adresách Dlouhoveská 1985/44a, Přímá 

2012/2, Přímá 2013/4, Viléma Balarina 1956/6 a v Ostravě na adrese Tvorkovských 221/9.  

Celková kapacita služby je 123 osob, z toho 93 osob v Domově pro osoby se zdravotním postižením a 30 

osob v Chráněném bydlení.  

Tak jako v předešlém roce, tak i v roce 2018 byli aktivně zapojeni do projektu „Podpora transformace 

v Moravskoslezském kraji III“. Výsledkem této spolupráce bylo mimo jiné zpracování rozvojového plánu 

za jednotlivé služby, absolvování vzdělávacích kurzů pro zaměstnance organizace, spolupráce s externími 

pracovníky v oblasti alternativní a augmentativní komunikace, individuálního plánování a plánu přechodu 

do služby s nižší mírou podpory. Součástí tohoto projektu byly také audity, které organizaci ukázaly směr, 

kterým se může služba posunout dále ku prospěchu klientům.  
 

Jedná se o tyto audity:  

- procesní audit ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením,  

- klientský audit (kvalita života v pobytové sociální službě z pohledu lidí s postižením) ve 

službě Chráněné bydlení,  

- audit kvality ve službě Chráněné bydlení.  

 

Činnost všech pracovníků byla v roce 2018 ovlivněna inspekcí Ministerstva práce a sociálních věcí, která 

byla zaměřena na poskytování sociálních služeb ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením. Od 

výsledků této inspekce se odrazily první úkoly, na kterých pracovali. Následně se stanovily další úkoly, mezi 



které patří např. změna individuálního plánování, nastavení plánů přechodů, aktivní spolupráce 

s organizací JINAK, o.p.s., apod.  
 

„Jsme velmi potěšeni přístupem pracovníků v sociálních službách, kteří se snaží poskytnout klientům co 

nejlepší péči a snaží se o to, aby se jejich život podobal co nejvíce běžnému způsobu života, což sebou 

přináší mimo jiné bezpečný přesun rozhodovacích kompetencí na klienta, snahu o využívání běžně 

dostupných služeb, vyhledávání možností pracovního uplatnění, smysluplné trávení volného času, 

navazování nových vztahů a přátelství apod. „ 

 

V průběhu roku zakoupili mnoho nových kompenzačních pomůcek, které pomohly zvýšit kvalitu 

poskytovaných služeb. Mezi tyto pomůcky patří např. nové vakové zvedáky, sprchová a pečovatelská lůžka, 

pomůcky pro alternativní a augmentativní komunikaci, bradlový chodník, apod.  

Dále byly organizaci svěřeny do užívání další dva objekty (v Ostravě na ulici Hynaisova a v Hlučíně na 

ulici Okrajová). V obou objektech plánují v budoucnu poskytovat službu Chráněného bydlení. Na 

rekonstrukci objektu v Ostravě již májí zpracovanou projektovou dokumentaci, podali žádost o stavební 

povolení a žádost o poskytnutí dotace z prostředků EU. Koncem roku 2018 zřizovateli předložili návrh 

studie na rekonstrukci objektu v Hlučíně na ulici Okrajová. Mimo to započali s dílčími rekonstrukcemi 

stávajících koupelen ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením, kde došlo k odstraňování bariér.  
 

Bohužel v roce 2018 se nepodařilo realizovat projekt „Bezbariérové úpravy areálu a Zeleného domova 

Fontána Hlučín, p. o.“ a „Výměna oplocení areálu DOZP“, protože se ani přes opakované pokusy 

nepodařilo vybrat zhotovitele. Realizaci těchto projektů přesunuli do roku 2019.  
 

 
 

Priorita Z3. Sociálně-terapeutická dílna.  

Opatření 3. 1.: Podpora sociálně-terapeutické dílny v Ludgeřovicích.  

Službu Sociálně terapeutické dílny Ludgeřovice Charity Hlučín využilo v roce 2018 celkem 40 klientů. 

Z tohoto počtu bylo 30 klientů z ORP Hlučín. Chod dílny zabezpečují 2 pracovníci v přímé péči a jeden 

sociální pracovník s funkcí vedoucí služby. Okamžitá kapacita sociální služby je 12 klientů. Dvakrát týdně 

je ambulantní kapacita služby 17 klientů. Jedná se o doplnění odpoledního provozu dílen o klienty s vyšší 

mírou podpory. 

V roce 2018 byl pořízen lis na odznaky a lis na vyřezávání papírových šablon a vytlačování dekoračních 

reliéfů. Klienti se zde učí vytvářet nový typ výrobků a dekoračních předmětů. 
 

Sociálně terapeutická dílna je finančně podporována městem Hlučín a nefinančně především obcí 

Ludgeřovice. 
 

 

 



Opatření 3. 2.: Zřízení a podpora sociálně-terapeutické dílny v Hlučíně.  

V roce 2018 proběhlo zmapování potřeb v rámci cílové skupiny. V roce 2019 bude prostřednictvím 

komunitního plánování mapování pokračovat. Následně se budou hledat vhodné prostory, financování, 

výběr poskytovatelé a další kroky spojené s vytvořením sociálně-terapeutické dílny. Město Hlučín má do 

budoucna vizi vytvořit multifunkční komunitní centrum, jehož součástí by tato dílna mohla být.  

 

Priorita Z4. Denní stacionář Dětské rehabilitace Hlučín, p. o.  

Opatření 4. 1. Podpora Dětské rehabilitace Hlučín, p. o.  

Dětská rehabilitace již plně využívá prostory II.NP budovy, a to zejména k individuálním intervencím. Za 

tímto účelem byly nově vybaveny tři specializované místnosti – pro poskytování metody multismyslové 

stimulace Snoezelen, rehabilitací metodou TheraSuit a logopedie. Snoezelen místnost byla realizována díky 

dotaci z "MAS Hlučínsko z.s. - IROP - Sociální služby". Jedna místnost spolu se soc. zařízením je 

pronajímána Centru sociálních služeb Ostrava o.p.s., kde poskytují sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi z Hlučína a okolních obcí. 

V roce 2018 byla odborná péče poskytována 24 dětem s různým postižením (děti se zdravotním, tělesným, 

mentálním, smyslovým, ve většině kombinovaným postižením). Službu využilo 14 dětí z Hlučína, 2 

z  Darkoviček, dále 2 děti z Markvartovic, 2 z  Kozmic, 1 dítě z Hati, 1 dítě z Šilheřovic, 1 dítě z Vřesiny a 

1 dítě z Ostravy-Polanky. Jmenované obce poskytují městu Hlučín finanční podporu na provoz této 

ambulantní služby.  

Provoz Dětské rehabilitace je financován z  rozpočtu zřizovatele a dotace pro poskytovatele soc. služeb 

z  rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dětská rehabilitace je zařazena do základní Sítě sociálních služeb 

Moravskoslezského kraje. 

Financování provozu Dětské rehabilitace v roce 2018: 

Město Hlučín, jako zřizovatel příspěvkové organizace, poskytlo pro rok 2018 příspěvek na provoz ve výši 

2.818.500,- Kč. Z rozpočtu MSK bylo v rámci dotace pro poskytovatele soc. služeb získáno 708.000,- Kč. 

Další příjmy získává organizace vlastní činností, od sponzorů a různých fondů. 

V roce 2018 využilo službu denního stacionáře Dětské rehabilitace 24 dětí, z toho 8 dětí z okolních obcí 

regionu. Obce, jejichž děti jsou uživateli stacionáře, poskytly městu Hlučín dle uzavřených smluv příspěvky 

na provoz  v celkové výši 238.000,- Kč, a to jmenovitě Markvartovice – 70.000,- Kč, Kozmice – 42.000,- 

Kč, Hať – 63.000,- Kč, Šilheřovice – 63.000,- Kč. 

Opatření 4. 2. Podpora dětí do 15 let se zdravotním postižením.  

V souvislosti se záměrem rozšířit sociálně zdravotní péči pro děti s postižením starší 7 let byla v červnu 

2018 podána žádost o podporu do výzvy IROP č. 81 - "Rozvoj sociálních služeb II", a to na stavební úpravy 

a vybavení prostor II.NP s obslužností výtahem.  



Priorita Z5. Komunitní bydlení pro zdravotně znevýhodněné.  

Opatření 7. 1.: Podpora komunitního bydlení pro zdravotně znevýhodněné.  

Realizace této priority byla odložená do dalších let. V roce 2019 proběhne mapování potřeb.  

 

Priorita Z6. Samostatné bydlení osob se zdravotním postižením. 

Opatření 6. 1.: Podpora samostatného bydlení pro zdravotně znevýhodněné.   

V roce 2018 probíhaly přípravy na zahájení poskytování sociální služby Podpora samostatného bydlení 

JINAK v Hlučíně: 

- vyjednávání s městem Hlučín ve věci potřebnosti služby ve městě a následné podpoře její realizace, 

- vyjednávání s Moravskoslezským krajem o zařazení služby do krajské sítě sociálních služeb a jejím 

systémovém financování, 

- jednání se zájemci o poskytování služby (primárně lidé aktuálně využívající služby chráněného 

bydlení poskytované organizací Fontána), 

- proces registrace nové sociální služby, 

- předložení žádosti o dotaci na provoz služby u Moravskoslezského kraje, 

- realizace výběrového řízení na pracovníky zajišťující realizaci služby v Hlučíně, 

- zajištění vhodného administrativního zázemí poskytované služby, 

- aktivní zapojení do procesu komunitního plánování v Hlučíně. 

Město Hlučín podpořilo službu prostřednictvím dotace z rozpočtu města.  

  



Rodina, děti a mládež  

Priorita R1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Opatření 1. 1.: Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.  

SAS Elim Opava 

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SAS) jsou poskytovány organizací Elim Opava, 

o.p.s. Služba je rodinám zprostředkována pracovnicemi úseku sociálně-právní ochrany dětí. Tato převážně 

terénní služba pracuje s rodinami s dětmi do 18-ti let ohroženými sociálním vyloučením, či v jiné náročné 

situaci, kterou nejsou rodiny schopny řešit vlastními silami.  

S rodinami je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby na období jednoho roku, přičemž služba je 

schopna pracovat max. se 6 rodinami současně (v závislosti na obsahu zakázky). 

Rodinám je nabízena pomoc v těchto oblastech:  

• Pomoc při řešení tíživých životních situací tak, aby dítě mohlo žít ve funkční rodině a předešlo se 

tak jeho umístění do ústavní či náhradní rodinné péče  

• Pomoc při hledání bydlení, s vyřizováním sociálních dávek, stabilizací rodinného rozpočtu  

• Podpora ve výchově dětí, navazování rodinných vztahů, upevňování rodičovských kompetencí  

• Pomoc při jednání s institucemi (ÚP, školy, lékaři, úřady, návazné sociální služby, finanční 

instituce, aj.)  

• Materiální pomoc (sbírky ošacení i potravin)  

• Organizování nejrůznějších akcí a programů vedoucích k jejich začleňování rodin a dětí do 

společnosti, doučování  

V roce 2018 byla služba poskytována celkem 6 klientským rodinám (16 osob), počet kontaktů – 114, počet 

intervencí – 366. S jednou rodinou spolupracovala dobrovolnice v rámci programu Do-učení. Děti 

klientských rodin se mohly zúčastnit výletu do Dinoparku a domestikované ZOO ve Vyškově a navštívily 

také Velký svět techniky v Ostravě. 

V průběhu celého roku 2018 probíhala spolupráce s Potravinovou bankou Ostrava, kdy potřebným 

klientům byly předávány sociální pracovnicí SAS potravinové balíčky. Potravinová pomoc byla poskytnuta 

také dalším osobám na základě doporučení pracovnic úseku sociálně-právní ochrany dětí. Zásadou služby 

SAS Elim Opava je rozdělovat potraviny na základě potřebnosti a zároveň tak, aby nedocházelo ke 

snižování motivace klientů/příjemců řešit svou situaci. V několika případech byla klientským rodinám 

poskytnuta také materiální pomoc ve formě ošacení. 

V roce 2018 byla pomoc klientům, vycházející z potřeb rodin, nejčastěji zaměřena na řešení finanční situace 

rodin (zadluženost, exekuce, vyřizování dávek, nastavení rodinného rozpočtu), bytové situace (podpora při 

hledání bydlení), rodičovské kompetence (zajištění denního režimu dětí, školní příprava, podpora při 



výchově), komunikace v rámci rodiny, podpora při jednání s institucemi (doprovody – škola, lékař, návazné 

sociální služby, právní poradenství). 

Služba byla zajištěna jednou sociální pracovnicí. 

Město Hlučín podpořilo sociální službu prostřednictvím dotace z rozpočtu města.  

 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.  

Poskytuje terénní a ambulantní tlumočení (individuální, skupinové) z mluveného jazyka českého do českého 

znakového jazyka a naopak. Dle potřeby zajistí artikulačního tlumočníka, simultánní přepis či jiný způsob 

komunikace dle požadavků osob se sluchovým postižením. V rámci této služby také poskytuje základní 

sociální poradenství pro občany s různým sluchovým postižením a jejich blízké (např. neslyšícím pomáhá 

řešit běžné záležitosti, nedoslýchavým a ohluchlým poradí v oblasti sluchadel, kompenzačních pomůcek, 

příspěvků, vyšetření sluchu, případně odkáže na následné služby či firmy). Služba je poskytovaná v celém 

Moravskoslezském kraji bezplatně. 

 

Přehled klientů k 31. 12. 2018 (dle trvalého bydliště) 

Bohuslavice – 1 

Kozmice – 1 

Ludgeřovice – 1 

   Vřesina – 1 

Zájemci - 2 

 

 

Priorita R2. Azylový dům pro matky s dětmi.  

Opatření: Podpora azylového domu.  

Služby Dobrého Pastýře poskytují dvě služby sociální prevence: službu azylový dům a službu startovací 

byty, které byly v daném roce financovány z rozpočtu MPSV, Statutárního města Ostravy a města Hlučína. 

Kapacita azylového domu je 26 lůžek v 9 pokojích tedy pro 9 matek a až 17 dětí. V roce 2018 byla 

poskytnutá služba azylového domu 27 klientkám s 42 dětem.  

Největší skupinu tj. 17 matek tvořily ženy, které vedly rizikový způsob života (vztahy s rizikovými partnery, 

finanční negramotnost, dluhy, neadekvátní péče o děti aj.), další skupinu 8 matek, byly ženy ohrožené 

závislostí nebo již byly závislé na návykových látkách (nejčastěji pervitin a alkohol) a 4 matky využily služby 

azylového domu pro domácí násilí. 

Mezi uživateli domova převládaly matky ve věku 19-26 let s 2 dětmi, dále pak početnou skupinou byly i 

matky ve věku 27-45 a výše s více dětmi. 

Trvalým pobytem převažovaly ženy z města Ostravy – 23 rodin, 27 rodin mělo trvalý pobyt v rámci 

Moravskoslezského kraje a 4 matky s 4 dětmi měly trvalý pobyt v rámci regionu Hlučínsko s návazností na 

OSPOD MěÚ Hlučín. 



 

Priorita R3. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

Opatření: Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Na Hraně.  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Na Hraně, zřizováno organizací ELIM Opava o.p.s., je od roku 

2009 registrovanou sociální službou dle § 62 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Službou, kterou 

využívají děti a mládež ve věku od 11 do 20 let. 

V převážné míře jde o klienty ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří jsou ohroženi rizikovými jevy, 

nemají dostatečnou podporu rodiny, nevědí jak smysluplně trávit volný čas.  

Smyslem služby je směřovat tyto děti a mládež k aktivitám, které povedou k jejich společenskému uplatnění, 

motivovat je k pozitivním změnám. Nabídnout pomoc a podporu v situacích, které jsou pro ně obtížné. 

Poskytnout bezpečné prostředí a přítomnost člověka, sociálního pracovníka, kterému důvěřují a je pro ně 

často jediným člověkem, kterému se mohou svěřit. Snaží se klientům zpestřit volný čas a nabídnout nové 

možnosti. 

Nízkoprahový klub Na Hraně je otevřen každý všední den od 14 do18 hodin. V období letních prázdnin od 

10 do 14 hodin. Služba je anonymní, bezplatná. Klienti mohou služby využívat dle vlastních potřeb, četnost 

jejich návštěv není nijak stanovena. Klientem se stává zájemce, který spadá do věkové kategorie a je pro 

něj služba potřebná. Důvodem uzavření smlouvy může být zdánlivě banální věc, jako je poskytnutí 

bezpečného prostoru, ale také konkrétní zakázka jako je pomoc při vyřizování záležitostí se školou či úřady, 

hledání zaměstnání, pomoc s přípravou do školy, řešení vztahových či rodinných problémů. 

V klubu platí pravidla, které musí každý příchozí respektovat. Netoleruje se například jakékoliv nevhodné, 

vulgární či agresivní chování, vstup pod vlivem návykových látek, neudržování pořádku v prostorách klubu 

či před budovou technických služeb. Pokud dojde k porušení těchto pravidel, je návštěvník či klient z klubu 

vykázán nebo mu je udělena sankce zákazu vstupu. 

V roce 2018 službu využilo 42 aktivních klientů. Bylo provedeno 1333 kontaktů a 359 intervencí. Službu 

využívají také klienti a návštěvníci. Zpravidla jde o bývalé klienty, sourozence či kamarády aktivních 

klientů.  

Hlavní témata roku 2018 

Nejčastějším tématem, na které pracovníci klubu reagují, je užívání návykových látek mezi mladistvými. 

Oproti roku 2017 se více vyskytuje užívání stimulantů, nejčastěji metamfetaminu. Rekreačně dochází 

k užívání MDMA, zpravidla v prostřední nočních klubů. Občasně se objevuje experimentování s farmaky, 

konkrétně jde o Ritalin a Rivotril.  

Naprosto tolerovanou návykovou látkou mezi mladistvými je marihuana. Tu užívá bohužel i velké procento 

klientů NZDM a v Hlučíně jde o zcela dostupnou látku. Užívání jiných kanabinoidů se vyskytuje velmi 



výjimečně. NZDM reagovalo také na výskyt syntetického kanabinoidů Bakiba. O této nebezpečné látce byli 

klienti v průběhu měsíce září denně informováni právě s důrazem na její nebezpečnost. Informace byly 

sdělovány prostřednictvím facebookové stránky, nástěnek v klubu či přímým kontaktem s klienty a 

návštěvníky. 

Běžné je také užívání cigaret a víkendové užívání alkoholu. První užití návykových látek klienti uvádějí 

okolo 12-14 let. U cigaret a alkoholu je tomu ještě dříve.   

Ke konci roku 2018 bylo velkým tématem odchod ze školy a následná nezaměstnanost. Klienti opouštěli 

střední školy, do kterých nově nastoupili, následně nenastoupili do zaměstnání ani nebyli evidování na 

Úřadu práce. Hlavní prací sociálních pracovníku bylo tak zjistit možnosti a motivaci k dalšímu nástupu do 

školy, případně pomoc s hledáním zaměstnání, s evidencí na Úřadu práce, se zaplacení dluhů na 

zdravotním pojištění, který jim po ukončení školní docházky vznikl. 

Mimo dluhy na zdravotním pojištění se často objevují dluhy u dopravních podniků, poskytovatelů 

telefonních služeb, při udělení pokuty Městskou policií či Policií ČR. S klienty je poté pracováno na jejich 

finanční gramotnosti. Protože v případech, kdy jsou schopni si peníze vydělat, je pro ně velkým problémem 

s nimi poté efektivně hospodařit. 

Prevence 

Činnost Nízkoprahového klubu se zaměřuje také na poli prevence. Preventivní programy jsou nejčastěji 

realizovány formou besed, promítáním dokumentárním snímků, preventivními materiály na nástěnkách 

v klubu. V roce 2018 se preventivní činnost týkala témat drogové závislosti, bezpečnosti na internetu, šikany 

a kyberšikany, letních rizik (noční zábava, alkohol, oheň, bezpečné koupání), tolerance (rasa, náboženství, 

zdravotní postižení, odlišnosti), nových drogový trendů (výskyt syntetických drog), finanční gramotnosti.  

Promítány byly dokumentární snímky: Prague Night, Drogy berou duši, Děti, které neunesly svůj život, 

Katka, Změna pohlaví, Živí mě sex, Drogy a.s., Severní Korea - život v uzavřeném světě, Vězněm v cizině. 

Volnočasové aktivity 

Klub svou otevírací dobou klientům a návštěvníkům nahrazuje čas, který děti a mládež většinou tráví svými 

zájmy, sportovními či kreativními kroužky. Proto se činnost NZDM orientuje také na volnočasové aktivity. 

V rámci této oblasti je pro klienty v klubu k dispozici stolní fotbálek, pingpong, deskové hry, výtvarné 

potřeby. Pracovníci připravují vědomostní soutěže, kreativní dílny, tematické týdny k události Velikonoc, 

Halloweenu, období Vánoc a adventu a jiným významným dnům. 

Snaží se klienty motivovat ke sportovním aktivitám. Čas mimo prostory klubu věnují fotbalu, basketbalu, 

badmintonu, frisbee, posilování na workoutových hřištích.  

Město Hlučín podpořilo organizace prostřednictvím dotace z rozpočtu města.  



Priorita R4. Startovací byty.  

Tato priorita se bude řešit od roku 2019. V nynější době město Hlučín disponuje sociálními byty, 

které jsou přidělovány lidem v těžké životní situaci na určitou dobu. K přidělení bytu se vyjadřuje 

sociální komise a přidělení bytu schvaluje Rada města Hlučína.  

Matky s dětmi z ORP Hlučínsko můžou využít možnost startovacích bytů v Domově sv. Eufrasie 

v Ludgeřovicích.  S touto sociální službou spolupracuje také OSPOD Hlučín.  

Startovací byty Domu sv. Eufrasie disponují 9 lůžky, které v roce 2018 využilo 6 rodin. Konkrétně se 

jednalo o 6 matek s celkem 12 dětmi. 1 matka byla ohrožena závislostí a 5 matek vedlo rizikový způsob 

života. Jedna z matek měla trvalý pobyt v rámci regionu Hlučínsko s návazností na OSPOD MěÚ Hlučín, 

5 matek bylo s trvalým pobytem z Ostravy. 

 

Priorita R5. Rodinné poradenství.  

Opatření 5. 1.: Zajištění rodinné terapie rodinám, které potřebují pomoci s rodičovstvím.  

Opatření 5. 2.: Zajištění mediačních aktivit pro rozvedené rodiče, či rodiče před rozvodem.  

Opatření 5. 3.: Zajištění asistovaných kontaktů pro rozvedené rodiče v rámci předávání děti.  

EUROTOPIA.CZ, o.p.s 

Asistenční, mediační a terapeutické centrum 

EUROTOPIA.CZ, o.p.s nabízí jako jediná organizace v regionu Opavska asistence, mediace a rodinné 

terapie zajišťované zkušenými profesionály. Zaměřuje se na poskytování komplexních služeb rodinám 

s dětmi v rozvodové, rozchodové nebo obdobné krizové situaci. Spolupracuje s OSPODy v regionu, které 

jim  přeposílají své klienty nebo s nimi konzultují klientské kauzy, dále s Okresním soudem v Opavě apod.  

Služby asistenční a mediační terapie (dále jen „AMT“) centra jsou bezplatné a jsou poskytovány 

v prostorách centra i terénní formou. Cílem je zlepšení kvality života dětí a rodin, poskytování podpory 

v krizových situacích, vytváření pozitivního vztahu mezi rodiči a dětmi, zvýšení odpovědnosti rodičů jako 

předpokladu pro harmonický vývoj dětí.  

Nabízí sociální poradenství, asistenci při předávání dítěte 

rodiči (při styku rodiče s dítětem), mediaci a rodinnou 

terapii.  

Cílem je:  

• zlepšení kvality života dětí a rodin, 

• poskytnutí podpory v krizových rodinných situacích (neshody mezi partnery, rodiči a dětmi apod.) 

tak, aby je rodina dokázala využit ke svému růstu, 



• vytváření pozitivního vztahu mezi rodiči a dětmi,  

• zvýšení odpovědnosti rodičů jako předpokladu pro harmonický vývoj dětí. 

 

V roce 2018 AMT centrum Opava poskytla služby 3 rodinám s 5 dětmi z Hlučína a okolí 

CENTRUM PSYCHOLOGICKÉ POMOCI, p. o.  

V roce 2018 poskytli služby 6 rodinám s dětmi z ORP Hlučínsko a všechny tyto případy spadaly do 

Opatření 5.1.: Zajištění rodinné terapie rodinám, které potřebují pomoci s rodičovstvím.  Jednalo se 

celkem o 20 klientů, z toho 10 rodičů a 10 dětí. 

Ze služeb můžou nabídnout i služby týkající se opatření 5.2 a 5.3. Nemají sice zapsaného mediátora, ale 

mají poradce s výcvikem v mediaci, takže můžou klientům nabídnout psychologické poradenství s prvky 

mediace. Odborné sociální poradenství nabízí dále v těchto oblastech: 

• Manželské a partnerské vztahy 
• Rodinné vztahy, výchovné problémy u 

dětí 

• Individuální poradenství 
• Krizové situace v rodině 
• Rozvodové a porozvodové situace 

 

Priorita R6. Volnočasové aktivity pro děti a mládež.  

Opatření: Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež.  

V městě Hlučíně jsou volnočasové aktivity převážně zabezpečovány Domem dětí a mládeže, p. o., který 

navštěvují děti nejen z Hlučína, ale i z celého ORP.  Dále v celém ORP funguje mnoho spolků a 

organizací, které dětem a mládeži nabízejí možnosti jak využít aktivně svůj volný čas. Například FC 

Hlučín, florbalový kroužek, KST-KD Hlučín (které má taneční kroužky po celém ORP), mažoretky 

Paprsky a Ballarismimo, sbory dobrovolných hasičů a mnoho dalších.  

Dům dětí a mládeže Hlučín, p. o.  

Plnil cíl zapojit co nejširší okruh dětí, mládeže i dospělých do nabízených aktivit v pravidelných, 

příležitostných i táborových činnostech. Hlavními prostředky k dosažení tohoto cíle byla a bude kvalita  

a odborné vedení zájmových kroužků a  akcí. Důraz byl kladen na kvalitu a odbornost pedagogické práce 

jak interních, tak externích pracovníků. 

Zachovali tradiční a osvědčené aktivity, jejich formy a metody v jednotlivých činnostech. Podařilo se 

uskutečnit i nové, moderní, zajímavé a přitažlivé aktivity. Vytvořili pro všechny účastníky zájmových  

a vzdělávacích aktivit takové prostředí, aby se v něm cítili nejen dobře, ale aby pro ně bylo  

i zdrojem zábavy, výchovy a poučení. 

Dům dětí a mládeže Hlučín je organizací poskytující zájmové vzdělávání pro děti, mládež, rodiče s dětmi, 

dospělé a ostatní. Činnost DDM Hlučín je rozdělena do 4 základních bloků a to: 



  a) pravidelné zájmové vzdělávání 
 b) příležitostné aktivity 
 c) pobytové akce 
 d) spontánní činnost 

 Mezi ostatní činnosti, které DDM nabízí, patří spontánní aktivity, poradenství, metodika, akce pro 

organizace, krátkodobé kurzy, zážitková pedagogika.  

 Pravidelná činnost 

Ve školním roce 2017/2018 nabídlo DDM celkem 45 útvarů s 512 účastníky zájmového vzdělávání v roce 

2018/2019 v prvním pololetí nabídli celkem 47 kroužků, s 498 účastníky – od druhého pololetí (tj. leden 

2019) nabízí dalších 4-5 kroužků. 

K propagaci zájmových útvarů využívají Hlučínské noviny, vývěsky, webové stránky a facebook Města 

Hlučín, vlastní webové stránky a facebook organizace, náborové akce na jednotlivých školách a také osobní 

konzultaci se zákonnými zástupci. 

Činnosti kroužků začíná prvního října a končí posledního května. Pohyblivost naplnění kroužků je 

každoroční dle aktuálních trendů. Nabídku se snaží aktualizovat dle zájmu i během školního roku. 

Mezi novinky školního roku 2018/2019 patří bezpochyby nově otevřené kroužky Znakujeme pro radost, 

Dračí doupě, Deskové hry, Pohybové hry v Bobrovníkách.  

Od podzimu roku 2018 se dohodli na spolupráci se ZŠ Darkovičky a Bobrovníky, kde rozšířili nabídku 

zájmových činností. Je to především proto, že obě ZŠ se nacházejí v odlehlejších částech města Hlučína a 

dojezd pro menší děti je složitý. Spolupráce prozatím funguje velmi dobře a cílem pro další roky bude tohle 

schéma udržet. 

Každoroční nabídka pravidelné činnosti se řídí konkrétními možnostmi zařízení, prostorovými kapacitami, 

ochotou a schopnostmi externích pracovníků, materiálně technickými možnostmi atd. Z velké části se 

podaří nabídku realizovat, protože mapuje trendy a poptávku dětí a mládeže. Stále častěji poptávají rodiče 

činnost pro své malé děti již od 2 let a předškolní děti.  Starší děti preferují sport, bojové umění – judo, 

výtvarné činnosti, tanec. V některých případech, pokud je o daný kroužek opravdu minimální zájem, se 

neotevře a děti se snaží motivovat kroužkem podobného zaměření. 

Pravidelná činnost probíhá také na ZŠ Hať, ZŠ a MŠ  Borovníky, ZŠ a MŠ Darkovičky, ZŠ a MŠ Vřesina, 

ZŠ OKD-Hornická  a v menší míře i na ZŠ Rovniny .  

Školy jsou zapsány v Rejstříku škol jako odloučená pracoviště Domu dětí a mládeže Hlučín, příspěvková 

organizace a jsou s nimi sepsány Dohody o bezplatném pronájmu prostor (tělocvičen) pro činnost 

v kroužcích. 

Příležitostné akce 

DDM pravidelně připravuje akce, z nichž mnohé se staly již tradičními. Jsou určeny nejen pro děti ze 

zájmových kroužků, ale i pro širokou veřejnost. Akce jsou uskutečněny pro speciální skupiny, věkové 



kategorie nebo pro celou širokou veřejnost. Jedná se o zážitkové činnosti: kulturní a společenské, 

přírodovědné, sportovní, turistické, rukodělné, výtvarné a jiné aktivity. 

Ve školním roce 2017/2018 uskutečnilo DDM 85 akcí, kterých se zúčastnilo přes 4200 účastníků. V prvním 

pololetí 2018 se podařilo uspořádat již 37 příležitostných akcí s přibližně 1500 účastníky.  

Mezi tradiční příležitostné akce patří velká taneční soutěž Hlučínský talent, poté velmi úspěšné u rodičů 

s menšími dětmi Odemykání a Zamykání lesa, dále pohárové rybářské soutěže a soustředění, Zlatá udice, 

judo soutěže a soustředění, různé výtvarné dílničky zaměřené podle ročního období či svátků, turnaje ve 

stolním tenise, Mikulášská nadílka, Den dětí, potáborové srazy, recitační soutěž, Hlučínský slavíček aj. 

V průběhu školního roku připravují různé druhy programu sportovního, zábavného i naučného charakteru, 

které jsou určeny jak pro účastníky zájmového vzdělávání, tak také pro širokou veřejnost z Hlučína a okolí. 

 

 Pobytové akce – prázdninová činnost 

Tábory organizují v době prázdnin – především jarní a letní. V roce 2018 DDM Hlučín uspořádal 

příměstský tábor v době jarních prázdnin, dva příměstské tábory během hlavních prázdnin (jeden 

s noclehem a jeden bez), rybářský tábor v Břeclavi, a dva 14 denní turnusy na vlastní táborové základně ve 

Sloupu v Moravském Krasu. Všechny tábory byly plně obsazené a celkově se jich zúčastnilo 395 dětí.  

Velkému zájmu se těší tábory a pobytové akce v době školních prázdnin pro děti především z 1. stupně ZŠ. 

Na tuhle poptávku budou v následujících letech reagovat rozšířením nabídky akcí i na pololetní a podzimní 

prázdniny a přidáním dvou příměstských táborů v měsíci červenci. 

 

 Spontánní činnost 

Spontánní aktivity jsou v zařízení nabízeny také. Rodiče využívají především možnost zahrát si stolní tenis 

se svými ratolestmi nebo se scházejí za různými účely – např. dílničky pro děti, stolní fotbal, knihovna, 

využití místnosti Školička, apod. Často je využívaná tělocvična i staršími žáky k individuálním tréninkům. 

 

  



Osoby ohrožené sociálním vyloučením a prevence kriminality.  

Priorita O1. Podpora azylového domu.  

Opatření: Podpora provozu azylového domu pro muže opouštějící nápravné zařízení a další 

muže bez domova.  

 Azylový dům Nová šance, se nachází v areálu bývalých kasáren v Ostravě - Koblově. Kapacita je 20 míst, 

pokoje jsou 2 - 4 lůžkové.  

Rovněž v průběhu roku 2018 činnost azylového domu Nová šance korespondovala s uveřejněným veřejným 

závazkem. Činností organizace je zaměřit se zejména na osoby po výkonu trestu odnětí svobody (VTOS)  

a v případě volné kapacity také mužů bez domova. Pomocí metod sociální práce se snaží o jejich integraci 

a resocializaci zpět do společnosti.  

Mezi aktivity krom činnosti, které jim ukládá zákon o sociálních službách, patří také nabídka pracovní 

činnosti, a to jak v keramické, zámečnické, tak i ve stolařské dílně. Uživatelé využili nabídky vzdělávacích 

kurzů, které byly realizovány ve školící místnosti NŠ. Tyto kurzy se zaměřovaly na oblast zaměstnanosti, 

bydlení, dluhového poradenství a komunikace. Tato témata jsou pro uživatele stěžejní a sami je považují za 

přínosné. Rovněž v tomto sledovaném období několik uživatelů bylo natolik úspěšných, že se jim podařilo 

najít práci, a tím také vhodné bydlení.  

Stejně jako v minulých letech, tak i v tomto roce přijmuli několik návštěv z Prahy. Kromě návštěvy z 

Agentury pro sociální začleňování jich navštívila také delegace z ředitelství Probační a mediační služby v 

Praze, ale hlavně měl zájem o jejich práci samotný pan ministr spravedlnosti p. Pelikán, který se velmi 

zajímal o činnost, prohlédl si dílny a svoji návštěvu ukončil společným sezením s uživateli Nové šance  

a jejich zaměstnanci. Těm také poděkoval za jejich práci.  

V rámci dobrých vztahů s jinými organizacemi poskytli v měsíci září 2018 prostranství areálu ke 

slavnostnímu žehnání několika desítek (32) osobních automobilů pro 11 oblastních Charit působících v 

Moravskoslezském kraji a na území Jesenicka. Tyto automobily byly vysvěceny biskupem Františkem 

Václavem Lobkowiczem. Této události se zúčastnil také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje  

a ředitel Diecézní charity Mgr. Lukáš Curylo. Nedílnou součástí aktivit a prezentace organizace jsou 

samotní uživatelé, ale také zaměstnanci Nové šance. Ti se podílí na mnoha veřejných aktivitách, například: 

svoz židlí na připravovaný benefiční koncert Marie Rottrové, pomoc s nákupy a drobnými pracemi Sestrám 

matky Terezy, pomoc obci Šilheřovice v akci ,,Ukliďme Česko“, pomoc panu Manu Chilaudovi, jednomu 

ze zakladatelů projektu ,,Iglú,, (pro lidi bez přístřeší) s děrováním komponentů potřebných k montáži iglú.  

V průběhu roku 2018 sociální službu využilo celkem 44 uživatelů, přičemž 9 bylo z Hlučínska. 

Město Hlučín podporuje sociální službu prostřednictvím dotace z rozpočtu města.  

 

 

 



Priorita O2. Terénní programy.  

Opatření: Podpora terénního programu.   

Prevenci v Hlučíně a jeho okolí zajišťuje Renarkon, o.p.s. Jeho zástupci dojíždějí do Hlučína v pravidelných 

intervalech nebo vždy dle potřeby na základě podnětu. Především nabízejí služby vycházející z Harm 

reduction a pomoc v rámci bezplatného základního sociálního poradenství.  

 

Terénní práce v Hlučíně probíhá na základě smlouvy mezi městem Hlučín a Renarkon, o.p.s.  

od 1. 7. 2008.  

Naprostá většina kontaktů s uživateli návykových látek probíhá na otevřené scéně (na veřejných 

prostranstvích).  

V roce 2018 byla terénní práce vykonávána kmenovými zaměstnanci programu Bc. Nikol Peclovou spolu 

s Marcelem Balážem. Terénní práce probíhala pravidelně dvakrát týdně a to v úterý a pátek v dopoledních 

hodinách, s kterými jsou klienti seznámeni.  

V Hlučíně jsou v pravidelném kontaktu s uživateli pervitinu ve fázi problémového užívání a také s uživateli 

alkoholu. Cílem kontaktů s nimi je nejčastěji poskytnout služby Harm reduction a sociálního poradenství. 

Někteří uživatelé využívají výměnný servis převážně pro svou vlastní potřebu, druhou skupinou osob, která 

zde služby programu využívá, jsou klienti, kteří využívají tzv. „sekundární výměny“ – mění najednou větší 

množství materiálu a ten poté zprostředkovávají uživatelům, kteří jsou pracovníkům programu neznámí. 

Uživatelé alkoholu využívají především zdravotní servis. K těmto kontaktům dochází díky pravidelné 

přítomnosti pracovníků v daném čase na daném místě nebo po předchozí telefonické domluvě pracovníků 

s klienty.  

Terénní pracovníci aktivně oslovují potencionální klienty a informují širokou veřejnost o činnosti terénního 

programu. Terénní program Ostrava pracoval v roce 2018 tak, aby v maximální možné míře zabránil 

identifikaci klientů jako uživatelů drog širokou veřejností. Právo na anonymitu je všem klientům Terénního 

programu Ostrava vždy garantováno. 

 

Kritické zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů 

V průběhu roku 2018 se podařilo zkontaktovat nové klienty, z nichž někteří byli v minulosti skryti pod tzv. 

„sekundární výměnou“ jiných klientů nebo o službě vůbec nevěděli. Někteří klienti službu využívají 

pravidelně každý měsíc, jiní si vymění větší počet injekčních setů najednou a službu využijí jednou za 2 

měsíce. Díky stabilitě pracovníků, která se v tomto roce podařila nastavit, klienti získávají větší důvěru a 

začínají být otevřenější pro další sociální práci. 
 

Statistická data  
 V roce 2018 využilo služeb terénního programu v Hlučíně 22 klientů (19 mužů a 3 ženy), uskutečněno 

bylo 104 kontaktů a vydáno 5 921 sterilních injekčních setů. 
 



Priorita O3. Sociální rehabilitace.  

Opatření: Podpora sociální rehabilitace.  

Služby Dobrého Pastýře poskytují dvě služby sociální prevence: službu azylový dům a službu startovací 

byty, které byly v daném roce financovány z rozpočtu MPSV, Statutárního města Ostravy a města Hlučína. 

O těchto službách se píše u jednotlivých priorit tohoto monitoringu.  

Služby Dobrého Pastýře dále v roce 2018 realizovaly spektrum odborných činností, aktivit a vzdělávacích 

či kulturních programů, které měly za cíl rozvíjet osobnost matek a jejich dětí a dospět v zodpovědné 

občany. Velmi přínosným byl několikadenní Kurz o sociálním bydlení pořádaný organizací. 

Město Hlučín podporuje organizaci dotací z rozpočtu města.  

 

Priorita O4. Preventivní programy na školách.  

Opatření 4. 1. Zpracování analýzy preventivních programů pro zajištění jejich úspěšnosti a 

dopadů na cílové skupiny.  

Každým rokem se prostřednictvím Zdravého města účastníme kampaní, které mají různé tematické 

zaměření, především k patologickým jevům. Každým rokem se zapojujeme do Dnů bez úrazu a dnů Zdraví. 

V rámci těchto kampaní probíhají přednášky ve vzdělávacích zařízeních v Hlučíně.  

Dále doporučujeme jednotlivým zástupcům vzdělávacích zařízení o navázání spolupráce s organizací 

Renarkon o. p. s, která v ORP Hlučínsko vykonává terénní službu s osobami závislými na drogách  

a alkoholu. Tato organizace zajišťuje také preventivní programy a přednášky pro studenty.  

V rámci týdne mobility, který se koná každým rokem v září, město Hlučín apeluje na všechny účastníky 

provozu, aby více využívali alternativní dopravní prostředky. A pokud tomu tak není, aby dbali na silniční 

provoz. Každým rokem rozdáváme občanům města reflexní pásky pro zvýšení jejich bezpečnosti.  

Co dva roky sestavujeme akční plán v rámci prevence kriminality.  

 

Opatření 4. 2. Realizace interaktivních preventivních programů.  

Snažíme se realizovat interaktivní programy a akce pro studenty, seniory a všechny občany.  Již 

několikátým rokem se pořádaná akce „Den s IZS“. Tato akce má za cíl prostřednictvím reálných ukázek 

přiblížit žákům, studentům a široké veřejnosti práci záchranných složek. Dále spolupracujeme s Českým 

červeným křížem, který ve školách a v místních klubech vede přednášky k první pomoci včetně praktického 

vyzkoušení.   

 

 



Priorita O5. Aktivity pro osoby bez přístřeší.  

Opatření: Zajištění hygienické pomoci a výdeje šatstva.  

Sběr a výdej šatstva realizuje Charita Hlučín. Každý měsíc (kromě letních prázdnin) mohou lidé přinést 

obnošené, ale čisté a použitelné oděvy i boty. Šatstvo je vždy nejprve vytříděno. Nejpoužitelnější a 

nejkvalitnější části oblečení jsou ve spolupráci s Odborem sociálních věcí MěÚ Hlučín použity jako pomoc 

pro lidi bez domova z Hlučína a okolí. Část dámského ošacení je nabízena Azylovému domu sv. Eufrasie v 

Ludgeřovicích. Zbylé oděvy předává Charita Armádě spásy. Průměrně se každý měsíc vybere cca 500 kg 

různého materiálu. Za rok to čítá 5 000 kg! 

V roce 2018 byla v provozu v areálu TS Hlučín sanitární buňka, kde se mohli lidé bez domova jedenkrát 

v týdnu zdarma osprchovat. Hygienická buňka v areálu TS Hlučín byla pro klienty otevřena vždy v úterý v 

pracovní dny od 9 do 11 hodin. Charita Hlučín zajišťovala personál, šatstvo, potraviny a hygienické 

potřeby. Díky tomu měli lidé bez domova možnost se osprchovat a převléci se do čistého oblečení v teple. 

V průměru docházeli do sprchy 3- 4 klienti. 

  



Průřezové aktivity: 

Priorita P1. Osobní asistence.  

Opatření: Podpora a rozvoj osobní asistence Charity Hlučín  

Díky osobní asistenci Charity Hlučín setrvalo v roce 2018 ve svém přirozeném prostředí celkem 28 klientů, 

z toho 24 klientů z ORP Hlučín. Celkem dojížděly asistentky do 1 města a 7 obcí Hlučínska a také 2 

městských částí Ostravy.  

V roce 2018 se podařilo zajistit dva nové automobily Škoda. Jeden automobil byl pořízen díky podpoře 

Moravskoslezského kraje, druhý z Integrovaného regionální operačního programu v úzké spolupráci  

s Diecézní Charitou Ostravsko-opavskou. Tím se zásadně zvýšila mobilita pracovnic a efektivita práce.  

V druhé polovině roku 2018 bylo požádáno o změnu v Krajské síti sociálních služeb, a to o navýšení úvazku 

sociálního pracovníka s platností od 1. 1. 2019. Vzhledem k poptávce klientů Charita Hlučín požádala o 

změnu, aby tato služba mohla být rozvíjena. Moravskoslezský kraj tuto změnu schválil. 
 

Osobní asistence je finančně podporována městem Hlučín i dalšími obcemi Hlučínska. 
 

Priorita P2. Odlehčovací služba.  

Opatření 2. 1.: Podpora odlehčovací služby v Domově pod Vinnou Horou.  

Odlehčovací služba je v domově poskytována již 5 rok. Kapacita je 1 lůžko. Jednolůžkový pokoj má vlastní 

sociální zařízení, součástí vybavení je TV. Klienti se mohou zapojovat do všech aktivit domova, pokud jim 

to jejich zdravotní stav dovolí. Odlehčovací služba se osvědčila jen oproti roku 2017 byla obsazenost 70% 

a v roce 2018 to bylo jen 55%, což nám ukazuje, že kapacita je dostačující.  

Služba je využívána občany Hlučín, ORP Hlučín i občany Ostravy.  

Zřizovatelem služby je město Hlučín. 

 

Opatření 2. 2.: Vznik terénní odlehčovací služby.  

V městě Hlučíně je poskytována mobilní odlehčovací služba, kterou zajištuje organizace Mobilní hospic 

Ondrášek. Tuto organizaci můžou využít dle své potřeby všechny obce v ORP. V roce 2018 nebyl prostor 

pro vytvoření této služby. O rozšíření či zavedení této služby budou zástupci jednotlivých obci jednat 

v následujících letech. 

 

 

 

 



Priorita P3. Informovanost  

Opatření 3. 1.: Informace v místních zpravodajích.  

Komunitní plánování Hlučínska ve spolupráci se Zdravým městem Hlučín hojně využívá Hlučínských novin, 

ve kterých informuje občany o plánovaných i proběhlých akcích. V rámci Hlučínských novin, byla tři krát 

během roku 2018 vložena speciální dvojstránka, která byla věnována právě komunitnímu plánování  

a Zdravému městu Hlučín. Pokud chce organizace nebo spolek zveřejnit svou akci, může článek s žádostí  

o zveřejnění zaslat do redakce Hlučínských novin. Informace z našeho ORP jsou také zmiňováno 

v Opavsko-Hlučínském deníku.  

Vedení konkrétních obcí si samo volí vhodné prostředky propagace akcí v rámci své obce. Důležitá je také 

propagace prostřednictvím oficiální stránek jednotlivých obcí a sociálních sítí.  

 

Opatření 3. 2.: Využití regionální televize.  

Regionální televizi využívají všechny obce ORP. Konkrétní akci stačí nahlásit v rámci systému  

a kameraman v den akce dorazí udělat reportáž. Aktuálně jsou reportáže dělané zpětně a proběhlou akci 

rekapitulují.  

Regionální televize zpracovává také akce, které proběhly v sociálních službách.  

 

Opatření 3. 3.: Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit.  

Během pravidelných setkávání pracovních skupin byla na konci roku 2018 zmíněná aktualizace katalogu 

poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Realizace tohoto opatření se přesunula do roku 

2019. V první řadě se musí vytvořit vhodné finanční zajištění tohoto projektu.  

 

Opatření 3. 4.: Cílená propagace aktivit.  

Cílená propagace již v našem ORP probíhá několik let. Komunitní plánování má své logo, které je vždy 

součástí plakátu k připravované akci. Komunitní plánování má také své bannery. Dle druhu uskutečněné 

akce je propagace více podporovaná v rámci cílové skupiny.  

 

Priorita P4. Rozvoj dobrovolnictví.  

Opatření 4. 1.: Osvěta dobrovolnictví.  

Městský úřad Hlučín byl zapojen do projektu „Dobrovolnictví ve veřejné správě“, kdy tento projekt 

probíhal během celého roku 2018 a jeho ukončení je plánováno na květen 2019. Tento projekt napomáhá 

zajišťovat dobrovolnictví v celém ORP Hlučínsko. Sociální služby dostaly informace o probíhajícím 

projektu, do kterého se mohli zapojit. Například Charita Hlučín sháněla dobrovolníky na účast 



v potravinové sbírce, které se také zaměstnanci úřadu Hlučín účastnili. Další zaměstnanci úřadu pletly 

chobotničky pro předčasně narozené děti ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Dobrovolnictví se snažíme 

podporovat na 100%.  

 

Opatření 4. 2.: Zajištění dobrovolnictví.  

Jak již bylo zmíněno v textu výše, v našem ORP se dobrovolnictví snažíme zajištovat. Pro koordinaci 

dobrovolnictví je vyčleněn jeden zaměstnanec městského úřadu Hlučín, konkrétně na odboru rozvoje. Tento 

koordinátor shromažďuje poptávky po dobrovolnících a následně je rozesílá mezi zaměstnance úřadu, do 

příspěvkových organizací, školních zařízení apod.  

 

Priorita P5. Bezbariérovost  

Opatření 5. 1. Zajištění bezbariérovosti v objektech, které jsou v majetku obcí ORP pro 

zajištění snadného přístupu občanů.  

Toto opatření je průběžně naplňováno během celého roku v konkrétních obcích ORP.  

Opatření 5. 2.: Zajištění bezbariérovosti na přístupných komunikacích – chodníky.  

Opatření je naplňováno během celého roku. Občané obcí můžou podávat různé upozornění, kterým se 

věnujeme.  

 

Priorita P6. Právní poradna  

Opatření: Rozvoj a podpora Právní poradny.  

Bezplatné právní poradenství v současnosti nabízí zdarma Charita Hlučín přímo ve svém sídle U Bašty 

275/3, Hlučín. Poradna probíhá každý poslední čtvrtek v měsíci od 15:00 hod. Poradenství poskytuje 

dobrovolnicky bez nároku na odměnu od září 2018 advokát Mgr. Petr Křížák, MBA, LL.M. Služba je 

anonymní. Aktuální kapacita je cca 100 osob ročně. Poradna je plně vytížena. Do budoucna se plánuje 

zřízení registrované sociální služby odborné sociální poradenství (součástí by mohlo být např. dluhové 

poradenství, poradenství pro zdravotně postižené apod.)  

 

Priorita P7. Mobilní hospicová péče.  

Opatření: Podpora mobilní hospicové péče.  

Mobilní hospic Ondrášek poskytl v roce 2018 mobilní hospicovou péči  6 nevyléčitelně nemocným občanům 

Hlučína a jejich rodinám a umožnil jim tak zůstat do konce života doma. Pacienti a rodiny obdrželi 



multidisciplinární péči zajištěnou lékaři, zdravotními sestrami, sociálními pracovníky, psychology i 

duchovními.  

Náklady na jednoho pacienta v roce 2018 byly průměrně 68 000,-Kč. 

Náklady na činnost v roce 2018: 13 576630,- Kč 

Zdroje financování: 

Zdravotní pojišťovny 15% 

Státní správa a samospráva (MZČR, MSK, města a 
obce) 32% (toho město Hlučín 15 000,-) 

Nadace 13% 

Dary individuálních dárců 20% 

Dary firemních dárců 20% 

 

Priorita P8. Potravinová pomoc.  

Opatření: Podpora potravinové pomoci.  

Organizace SAS Elimp Opava v průběhu celého roku 2018 spolupracuje s Potravinovou bankou Ostrava, 

kdy potřebným klientům byly předávány sociální pracovnicí SAS potravinové balíčky. Potravinová pomoc 

byla poskytnuta také dalším osobám na základě doporučení pracovnic úseku sociálně-právní ochrany dětí. 

Zásadou služby SAS Elim Opava je rozdělovat potraviny na základě potřebnosti a zároveň tak, aby 

nedocházelo ke snižování motivace klientů/příjemců řešit svou situaci. Pro poskytnutí potravinové pomoci 

musí mít rodina či občan doporučení od OSPODU Hlučín.  

Charita Hlučín je členem Potravinové banky Ostrava. Díky tomu může být koordinátorem Národní 

potravinové sbírky, která proběhla 10. listopadu 2018 v Bille Hlučín. Jde o největší potravinovou sbírku v 

ČR. V Hlučíně se podařilo získat 520 kg potravin a drogistického zboží, které bylo poskytno Domu  

sv. Eufrazie v Ludgeřovicích, Apoštolské církvi v Hlučíně a Nové šanci v Koblově. Část potravin byla 

poskytnuta přímo lidem bez domova v Hlučíně. Sbírka je založena na pomoci dobrovolníků. V roce 2018 se 

jich zúčastnilo 18 a byli mezi nimi mimo jiné i studenti Gymnázia Jana Kainara z Hlučína.  

 

Priorita P9. Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit  

Opatření 9. 1.: Pravidelní monitoring plánu KP.  

Pravidelný monitoring plánu KP probíhá v rámci setkávání pracovních skupin. Výstupy z pracovních 

skupin jsou předkládány vedení města. Jednou ročně je prováděny monitoring naplňování Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Hlučínska (dále jen „střednědobý plán“). Tento 

monitoring je sestavován ve spolupráci s organizacemi a sociálními službami. Následně je zaslán 

k připomínkám všem obcím ORP Hlučínsko. Za monitoring KP zodpovídá koordinátor komunitního 

plánování. Střednědobý plán je vytvářen na čtyřleté období.  

 



Opatření 9. 2.: Pravidelné setkávání realizátorů KP.  

V roce 2018 probíhali setkání pracovních skupin především z důvodu sestavování nového střednědobého 

plánu, případně dle potřeby. Od roku 2019 byl nastavený nový systém. Setkávání pracovních skupin bude 

probíhat co 3 měsíce, případně dle potřeby nebo vzniklého problému.  

 

Opatření 9. 3.: Aktualizace plánu a zpracování akčního plánu.  

Akční plány jsou zařazeny do realizace v roce 2019. Aktualizace střednědobého plánu probíhá v rámci 

každoročního monitoringu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala Bc. Sabina Lorencová, koordinátorka komunitního plánování, květen 2019. 


