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Monitoring byl vytvářen v průběhu měsíce ledna a února 2020 a následně 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 2019 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 

(Bělá, 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 tří stran  

 princip rovnosti  

 princip skutečných potřeb  

 princip dohody  

 princip „vše je veřejné“  

 princip dosažitelnosti řešení  

 princip cyklického opakování  

 princip kompetence účastníků.  

 

  



SENIOŘI  

Priorita S1. Domov pro seniory  

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

Domov pro seniory i jeho okolí je zcela bezbariérové. V domě jsou velmi využívané prostory v přízemí, kde 

se nachází bufet a „Koutek s krbem“. Domov žije velmi aktivně akcemi, které sám pořádá, či kterých se 

účastní. V roce 2019 nově Domov pod Vinnou horou navázal spolupráci s Domovem Sluníčko v Ostravě-

Zábřehu a začal Projekt: „Jednodenní výměnné pobyty seniorů“. Projekt se setkal s velkým ohlasem, 

senioři se těší na klienty ze spřáteleného domova, navazují kontakty a spolupráci, účastní se aktivit ve 

spřáteleném domově. Výměnný pobyt také přináší srovnání s jinou velkou organizací města Ostravy, 

dochází ke sbližování a radost z něčeho nového, jiného. Senioři v domovech žijí trochu jinak než 

v domácnostech, ale život má přece mnoho podob.  

Služba je využívaná občany Hlučína a ORP Hlučín.  

 

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

 

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

Charitní domov sv. Mikuláše má kapacitu 30 lůžek a byl v průběhu roku 2019 plně obsazen.  

V roce 2019 proběhly v domově rozsáhlé opravy. Kompletně byly vyměněny páteřní rozvody vody, které 

byly v havarijním stavu. Generální opravou prošla také kotelna domova. V rámci projektu byly vyměněny 

zdroje tepla a také část rozvodů a elektroinstalace. Na opravu kotelny se podařilo získat dotaci z prostředků 

Moravskoslezského kraje a obce Ludgeřovice. Na opravu rozvodů vody přispěla dotací obec Ludgeřovice. 

Probíhala postupná výměna osvětlení v jednotlivých částech domova.   

V rámci zvyšování kvality služeb byl prodloužen úvazek tzv. aktivizačního pracovníka a je připravována 

spolupráce s nutričním specialistou. Pracovníci v sociálních službách absolvovali navazující kurz bazální 

stimulace v rozsahu 16 hodin. Proškoleni byli všichni zaměstnanci, kteří se již účastnili základního kurzu v 

roce 2018, který zahrnoval 24 hodin a získali na něj dotaci z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. V 

druhé části kurzu pracovníci získali nové informace o nástavbových prvcích v konceptu bazální stimulace, 

biografické anamnéze a diametrální stimulaci. Kurz byl završen závěrečným testem, po jehož úspěšném 

absolvování obdrželi účastníci certifikát, akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce 

a sociálních věcí. 

Díky projektu „Ke kvalitě v Charitě II“ proběhl v domově třídenní cvičný audit kvality simulující obvyklou 

inspekci kvality sociálních služeb prováděnou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Výsledky auditu jsou 

důležitým podkladem pro další zlepšování kvality služeb.  



Klienti domova se zúčastnili mnoha akcí, jejich počet meziročně vzrostl. Bez nároku na honorář vystoupila 

v domově Heidi Janků nebo Ostravský smíšený sbor, jehož vystoupení proběhlo v rámci projektu Českého 

rozhlasu Ježíškova vnoučata. Klienti se vydali na vystoupení Josefa Zimy do Domova pod Vinnou horou, 

kterému děkuji za pozvání, či na pořad Sejdeme se na Cibulce. Uskutečnily se i pravidelné akce, jako např. 

adventní Jarmark či návštěva Vánočních trhů v Ostravě a rozsvícení vánočního stromu v Ludgeřovicích. 

Pokračovala velmi dobrá spolupráce se ZŠ Ludgeřovice v podobě vystoupení dětí v domově. Klienti se 

scházejí v rámci tzv. „kavárniček“. Pravidelně za klienty docházela dobrovolnice na duchovní čtení. 

V roce 2019 bylo provedeno pravidelné dotazníkové šetření spokojenosti u klientů, zaměstnanců, rodinných 

příslušníků klientů a studentů. Šetření neukázalo žádné negace či stížnosti.  

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.  

V roce 2020 bude celá služba nově vybavená speciálními lůžky, které mohou být mimo jiné sníženy až na 

30 cm a jsou určeny právě pro klienty Domova se zvláštním režimem. Zvýší se tím bezpečnost a komfort 

klientů.  

Služba je využívána občany města Hlučína a OPR Hlučín.  

Zřizovatelem služby je město Hlučín. 

 

Priorita S3. Pečovatelská služba  

Opatření: Podpora pečovatelské služby.  

Prostřednictvím Charitní pečovatelské služby v roce 2019 pomohli 210 klientům v 13 obcích, 2 městech a 

4 městských obvodech Ostravy. V rámci ORP Hlučín byla pomoc poskytnuta 201 klientům. Kapacita služby 

zařazené v Krajské síti sociálních služeb byla k 31. 12. 2019 ve výši 7,6 přepočtených úvazků v přímé péči.  

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

Charita Hlučín byla v roce 2019 finančně podpořená městem Hlučín částkou 1 020 000,- Kč. 

 

 



Priorita S4. Ošetřovatelská služba  

Opatření: Podpora ošetřovatelské služby.  

Domácí zdravotní péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry Charity Hlučín. V roce 2019 pomohly 666 

klientům, z toho 603 bylo z oblasti ORP Hlučín. Zdravotní sestry poskytly klientům přes 7330 hodin péče a 

ujely přes 62 tis. kilometrů. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Charita Hlučín má uzavřenou 

smlouvu s šesti největšími pojišťovnami. V roce 2019 byla Charitou ČR vyvolána akce Doma je doma na 

záchranu domácí zdravotní péče. S pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví se díky této aktivitě podařilo 

vyjednat lepší podmínky pro poskytovatele zdravotní péče, která by měla v následujících letech stabilizovat 

segment a zabránit odchodům sester do jiných zařízení.   

Charita Hlučín byla v roce 2019 finančně podpořená městem Hlučín částkou 1 020 000,- Kč. 

  

Priorita S5. Centrum denních služeb 

Opatření 5. 1. Zřízení denního centra pro seniory.  

Město Hlučín se již několik let snaží vybudovat denní centrum pro seniory. Bohužel nenachází vhodné 

prostory pro tuto službu. V úvahu přichází objekt bývalého kina Mír, v roce 2020 má být zadán projekt na 

možnou přestavbu na multifunkční prostory, které by mohly splňovat také kritérium denního centra pro 

seniory.  

 

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 seniorů 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.  

Město Hlučín v roce 2019 finančně podpořilo jednotlivé kluby:  

Svaz tělesně postižených Hlučín – 12 000,- Kč 

Klub seniorů Hlučín – Darkovičky – 20 000,- Kč 

Klub seniorů Hlučín – Bobrovníky – 15 000,- Kč 

Klub seniorů Hlučín – 15 000,- Kč 

Klub seniorů Vrablovec – 11 000,- Kč 



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, která 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, případně si jen popovídat s přáteli, zatančit si apod.  

Současně v rámci komunitního plánování je seniorům poskytováno několik přednášek každý rok v každém 

Hlučínském klubu. V loňském roce se uskutečnila přednáška fyzioterapeutky, Českého červeného kříže, ale 

také interaktivní přednáška na trénování paměti, cizojazyčné kurzy, počítačové kurzy apod. 

Město Hlučín také pořádá za spolupráce s Mgr. Dudkem zájezdy pro seniory, které jsou velmi zajímavé.  

Pro seniory z celého ORP Hlučín byl v minulém roce uspořádán druhý ročník sportovní akce „Den senior 

legionář“.  

 

Priorita S7. Senior taxi  

Opatření: Podpora a rozvoj senior taxi.  

I v roce 2019 mohli senioři z Hlučína a příměstských částí hojně využívat služby senior taxi. Tato služba je 

určená pro občany starších 70 let s trvalým bydlištěm v Hlučíně. Senior zaplatí za jednu jízdu 15,- Kč a 

služba je 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 2019 realizovala 251 výpůjček, v drtivé většině v oblasti ORP Hlučín. Půjčovna 

disponuje 18 elektricky polohovatelnými lůžky, 16 invalidními vozíky a 65 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. 

V roce 2019 bylo investováno 100 tis. Kč z výtěžku Tříkrálové sbírky na pořízení nových postelí, 

antidekubitních matrací a další vybavení půjčovny. 

Charita Hlučín byla v roce 2019 finančně podpořená městem Hlučín částkou 1 020 000,- Kč. 



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.  

V březnu 2019 započaly v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením stavební úpravy. Během 

šesti měsíců se podařilo vybudovat nový bezbariérový chodník, rozšířit stávající chodníky, nové 

odpočinkové zóny (sluneční terasu, pergolu, hřiště na ruské kuželky) a především balkóny a dvě terasy, 

které umožnily imobilním lidem snadnější přístup ven z domova. Stavební práce byly ukončeny do konce 

srpna 2019.  Zároveň probíhaly v domově postupné rekonstrukce koupelen, které měly za cíl odstranění 

bariér, cekem bylo přestavěno 5 koupelen. Za zmínku stojí také rekonstrukce terapeutické místnosti 

Snoezelen a získání certifikátu v této oblasti. Na podzim roku 2019 proběhla ve službě celková výměna 

elektrické požární signalizace, která přispěla k vyššímu bezpečí nejen klientů, ale také pracovníků 

organizace.  

Ve druhé polovině roku organizace Fontána dohlížela na dostavbu řadového domu v Hlučíně, který byl 

zakoupen Moravskoslezským krajem a předán do užívání organizaci. Zde naleznou nový domov 4 klienti 

služby Chráněné bydlení. Dopracována byla studie na rekonstrukci objektu na ulici Okrajová v Hlučíně, 

během podzimu byl vybrán zhotovitel rekonstrukce objektu na Hynaisově ulici v Ostravě. Po realizaci 

těchto stavebních úprav by mohla být kapacita služby Chráněné bydlení navýšena o celkem 18 klientů.   

 



Obě pobytové sociální služby i v roce 2019 spolupracovaly s externími pracovníky a odborníky v oblasti 

alternativní a augmentativní komunikace, sexuality osob s postižením nebo atypickými projevy chování.  

Velmi úspěšně lze hodnotit také spolupráci s organizací JINAK, o.p.s. při nastavování plánu přechodu 

klientů do služby Podpora samostatného bydlení. Cca 10 klientů s mentálním postižením a s nižší mírou 

podpory nalezlo nový domov v běžné bytové zástavbě.    

 

Město Hlučín podpořilo sociální službu prostřednictvím dotace z rozpočtu města částkou 3.000,- Kč. 

 

Priorita Z3. Sociálně-terapeutická dílna.  

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

Službu Sociálně terapeutické dílny Ludgeřovice Charity Hlučín využilo v roce 2019 celkem 40 klientů. Z 

tohoto počtu bylo 35 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 16 klientů. Jedná se o doplnění odpoledního provozu dílen. V této době 

podporujeme klienty s vyšší mírou podpory. Ti k nám dojíždějí z Fontány, p. o.  

Jejich dlouhodobým klientům se snaží rozšiřovat činnosti i mimo pracovní terapii v dílnách. Spolupracují 

s Charitním domovem sv. Mikuláše, kde jsou klienti nápomocni v kuchyni nebo při údržbě budovy. V roce 

2019 byli díky projektu „Poznávej a uč se“ získány prostředky z programu Moravskoslezského kraje na 

nákup audiovizuální techniky. Klientům nyní oživují tematické besedy o zprávy z Hlučína a jeho okolí, např. 

s využitím videí Televize Hlučínska Regionálního zpravodajství. Pro klienty byla zorganizována řada akcí 

a terapeutických dnů mimo prostředí dílny. Např. exkurze do výrobního družstva Slezská tvorba v Opavě, 

sportovní den, Vánoční besídka v Sálu obecního domu Ludgeřovice nebo průběžně návštěvy dočasných i 

stálých expozic Muzea Hlučínska.  

 

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

Ludgeřovice. 

 

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

Realizace tohoto opatření je pozastavena. Město Hlučín hledá vhodné prostory, kde by mohlo vzniklou 

multifunkční komunitní centrum, jehož součástí by mohla být také zmiňovaná sociálně-terapeutická dílna.   

 

 

 

 

 



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

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

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

V roce 2019 byla odborná ambulantní péče poskytována 24 dětem s různým typem postižení (děti se 

zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým, ve většině kombinovaným postižením). Celkově službu 

využívalo 10 dětí z Hlučína, 2 z Darkoviček a 12 dětí z okolních obcí, a to 1 z Ludgeřovic, 1 z Hati, 1 

z Markvartovic, 1 z  Kozmic, 1 ze Šilheřovic, 1 z Vřesiny, 1 ze Závady, 2 z Bohuslavic a 3 z Ostravy-

Polanky. Jmenované obce poskytly finanční podporu na provoz této ambulantní služby. Zájem o službu 

dlouhodobě převyšuje možnosti poskytovatele. Základem poskytované péče jsou individuální intervence 

v efektivních metodách, které jsou zaměřeny na rozvoj motoriky, senzorickou integraci, rozvoj komunikace 

a kognitivně-percepčních funkcí. 

Provoz Dětské rehabilitace je financován z  rozpočtu zřizovatele – město Hlučín, dotace pro poskytovatele 

soc. služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje, vlastní činností, z Nadačních fondů a od sponzorů.  Dětská 

rehabilitace je zařazena do základní Sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Jedna místnost spolu 

se soc. zařízením je stále pronajímána Centru sociálních služeb Ostrava o.p.s., kde poskytují sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi z Hlučína a okolních obcí. 

Žádost o podporu do výzvy IROP č. 81 - "Rozvoj sociálních služeb II", a to na akci „Kompletní rekonstrukce 

II.NP Dětské rehabilitace se stavebním rozšířením a bezbariérovým přístupem, včetně vybavení“ byla 

úspěšná a projekt byl podpořen. Předpokládaný termín otevření rozšířené služby pro děti s postižením 

starší 7 let je rok 2023. 

Zřizovatelem služby je město Hlučín. 

 

Priorita Z5. Komunitní bydlení pro zdravotně znevýhodněné.  

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

Realizace této priority byla odložená z důvodu, že není občany vyhledávána. V městě není aktuálně ani 

možnost tuto službu vybudovat, jelikož nejsou k dispozici vhodné prostory.  

 

Priorita Z6. Samostatné bydlení osob se zdravotním postižením. 

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

V průběhu roku 2019 uzavřelo smlouvu o poskytování sociální služby Podpora samostatného bydlení 

JINAK Hlučín celkem 12 osob, z nichž 10 se do vlastního bytu přestěhovalo (či se na tuto životní změnu 

připravuje) ze služby chráněného bydlení. 2 lidé se na poskytovatele obrátili přímo z terénu. 11 lidí jsou 

občany Hlučína, 1 osoba žije v přilehlé obci.  



K 31. 12. 2019 službu využívalo 11 osob, z toho 9 osob již žije ve své domácnosti (případně v domácnosti 

sdílené s dalšími členy rodiny). Poskytována podpora směřovala zejména do těchto oblastí:  

- samostatné rozhodování o záležitostech běžného života,  

- uvědomění si a naplňování vlastních práv a související odpovědnosti za svá rozhodnutí,  

- hospodaření s penězi,  

- nakupování,  

- příprava jídla a vaření,  

- starost o domácnost a osobní věci, zacházení s domácími spotřebiči,  

- orientace ve městě a cestování,  

- seberealizace a smysluplné vyplnění volného času dle volby každého člověka,  

- vyřizování osobních záležitostí (lékař, úřady, apod.),  

- péče o zdraví,  

- vztahy s druhými lidmi,  

- orientace v nových životních situacích.  

Lidé žijící ve vlastní domácnosti využívali dle svých potřeb službu pravidelně, většinou každý pracovní den 

a jeden den o víkendu, obvykle v rozsahu 1 – 2 hodiny. Řádný chod služby zajištují čtyři pracovníci (2 

sociální pracovníci, 2 pracovníci v sociálních službách).  

Z průběžného vnímají životních příběhů jednotlivých lidí využívajících službu Podpory samostatného 

bydlení JINAK Hlučín je jednoznačně zřejmé, že se po přestěhování značně zvýšila kvalita jejich života. 

Oni sami svůj život ve vlastní domácnosti hodnotí jako svobodnější, oceňují větší nezávislost a možnost 

rozhodovat o svých každodenních záležitostech tak, jako každý jiný občan Hlučína.  

Financování služby bylo zajištěno primárně dotací z Programu na podporu poskytování sociálních služeb 

pro rok 2019 z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. V souladu s platnou legislativou je služba pro její 

klienty zpoplatněna, přičemž dle platného ceníku služby klienti platí úhradu maximálně do výše přiznaného 

příspěvku na péči.  

Město Hlučín podpořilo službu prostřednictvím dotace z rozpočtu města částkou 9.000 Kč.   

  



Rodina, děti a mládež  

Priorita R1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

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

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi CSS Ostrava, o. p. s.  

Organizace v loňském roce pokračovala v realizaci projektu Sociálně aktivizační služby na Hlučínsku, 

který je finančně zabezpečen z rozpočtu ESF, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost. Jde o tříletý 

projekt, probíhající od počátku roku 2018 do konce roku 2020. Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi CSS Ostrava, o.p.s. mají pobočku ve městě Hlučín, svoji činnost služba realizuje v úzké spolupráci 

s odborem Sociálních věcí, úsek OSPOD. Službu zajišťuje sociální pracovnice a pracovnice v sociálních 

službách, které poskytují podporu zejména rodinám z Hlučína a blízkého okolí. Intenzivní spolupráce 

probíhá také s azylovým domem pro matky s dětmi v Ludgeřovicích (AD Sv. Eufrasie). Cílem projektu je 

poskytovat podporu rodinám či jednotlivcům pečujícím o nezletilé dítě či děti při aktivním řešení jejich 

nepříznivé sociální situace – jde zejména o posilování rodičovských kompetencí, o podporu rodin při 

jednání na úřadech a v institucích, při zajišťování náležité zdravotní péče pro členy rodiny, při hledání a 

udržení zaměstnání a bydlení apod.  

 Projekt poskytl v roce 2019 podporu celkem 30 uživatelům (tj. rodinám či rodičům - samoživitelům) 

z Hlučínska. Za dobu své realizace podpořil celkem 50 rodin. 

Město Hlučín podpořilo sociální službu prostřednictvím dotace z rozpočtu města částkou 60.000,- Kč. 

 

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. 

V roce 2019 tlumočnická služba poskytla službu v Hlučíně, Bohuslavicích, Kozmicích, Ludgeřovicích a 

Vřesině. Jedná se o službu sociální prevence, a proto s klienty z našeho regionu strávili 24, 9 hodin 

prevence.  

Kontaktů do 29 minut bylo v minulém roce 5. Delší intervence poskytly v následujícím počtu:  

- 30  - 59 minut – 7 intervencí,  

- 60 – 89 minut – 10 intervencí,  

- nad 120 minut – 32 intervencí. 



4 klientům z našeho regionu bylo poskytnuto 49 intervencí s největším poměrem intervalem nad 

120 minut.   

 

Priorita R2. Azylový dům pro matky s dětmi.  

Opatření: Podpora azylového domu.  

Kapacita azylového Domu sv. Eufrasie v Ludgeřovicích byla ve sledovaném roce 26 lůžek v rámci 8 pokojů 

a jednoho bytu, který je určený pro početnější rodinu tj. pro matku a až 5 dětí. V roce 2019 tuto sociální 

službu využilo 38 matek se 73 nezletilými dětmi. Nejčastější důvody, pro které matky čerpaly danou službu, 

byla ztráta bydlení, vztahové problémy, dlouhodobá nezaměstnanost s následnou chudobou, zadlužování, 

špatná platební morálka či závislosti. Výše uvedené důvody pak ve většině případů mají za následek 

dlouhodobé narušení funkčnosti rodiny s následným dopadem na péči a výchovu dětí.  

Trvalým pobytem převažovaly rodiny z města Ostravy a okolí – 23 rodin, 14 rodin bylo ze vzdálenějších 

částí ČR a 1 rodina byla trvalým pobytem z Hlučína. 

Azylový dům v roce 2019 poskytoval především činnosti zaměřené na obnovení funkcí rodiny, na rodinné 

vztahy, na rozvíjení rodičovských kompetencí, na školní přípravu a doučování dětí, na finanční 

hospodaření, na zodpovědnou platební morálku, na bytovou otázku či zajištění práce. 

Služby Dobrého Pastýře realizovaly v roce 2019 spektrum volnočasových aktivit, které měly za cíl rozvíjet 

osobnostní rysy klientů, osvojovat si vhodné rodičovské kompetence či motivovat klientky k zodpovědnosti 

a pozitivnímu chování. V domově jsou pravidelné mše svaté. 

V oblasti materiálního zázemí byla v roce 2019 vybavena zahrada novými dětskými zahradními prvky, které 

zejména předškolní děti s velkým nadšením uvítaly.  

Město Hlučín podpořilo sociální službu prostřednictvím dotace z rozpočtu města částkou 105.000,- Kč 

 

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 

2010 registrovanou sociální službou dle § 62 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Cílovou skupinou 

služby jsou děti a mládež ve věku od 11 do 20 let, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, 

jsou ohroženi rizikovými jevy, nemají dostatečnou podporu rodiny, nevědí,  jak smysluplně trávit volný čas.  

Posláním nízkoprahového klubu Na Hraně je poskytovat bezpečné zázemí dětem a mladým lidem, jejichž 

způsob života může být pro ně ohrožující, poskytovat podporu a pomoc v situacích, které jsou pro ně 

obtížné. Směřovat klienty k aktivitám, které povedou k jejich společenskému uplatnění, motivovat je 

k pozitivním změnám. Poskytnout bezpečné prostředí a přítomnost člověka, sociálního pracovníka, kterému 



důvěřují a je pro ně často jediným člověkem, kterému se mohou svěřit. Snažíme se našim 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. Netolerujeme například jakékoliv nevhodné, 

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

či před budovou Technických služeb, ve které je služba provozována. V případě, kdy dojde k porušení těchto 

pravidel, je návštěvník či klient z klubu vykázán, nebo mu je udělena sankce zákazu vstupu. 

V roce 2019 využívalo službu na základě dohody o poskytování sociální služby 41 klientů. Službu využívají 

také zájemci o službu a návštěvníci. Zpravidla jde o bývalé klienty, sourozence či kamarády klientů. V roce 

2019 bylo provedeno 1670 kontaktů a 484 intervencí. 

NZDM Na Hraně s ohledem na princip anonymity neshromažďuje o klientech informaci o jejich bydlišti. 

Každý z klientů má ale k městu Hlučín konkrétní vztah. Nejčastěji jde o bydliště trvalé či přechodné nebo 

docházku do základní či střední školy. V menší míře jde o klienty, kteří do Hlučína přijíždějí za kamarády, 

případně zde školu v minulosti navštěvovali. 

Hlavní témata roku 2019 

Nejčastějším tématem, se kterým klienti služby přicházejí, je stejně jako v minulém roce užívání návykových 

látek. Ve velké míře jde o alkohol, cigarety a marihuanu. V menším počtu případů se jedná o další návykové 

látky, zpravidla metamfetamin, LSD, extáze. Tyto zmíněné látky jsou v okolí klientů velmi dostupné. Mimo 

prostředí víkendové zábavy, ve kterém je například nákup extáze naprosto běžný, jsou schopni si většinu 

těchto látek obstarat přímo v Hlučíně.  

Užívání marihuany je v prostředí klientů velmi tolerované. Mnoho z nich nemá ostych tuto látku užívat na 

veřejných místech, v odpoledních hodinách nebo během školní výuky. S užíváním marihuany se setkáváme 

už u klientů ve věku 12 let. 

Dalšími častými nepříznivými sociálními situacemi klientů služby jsou „Špatný školní prospěch“, „Pasivní 

trávení volného času“, „Konflikty v rodině“, „Záškoláctví“, „Neúplná rodina“, „Nezaměstnanost“, 

„Drobná kriminalita“. 

Oproti minulému roku s klienty, ve větší míře, řešili dluhy a problémy s financemi. Dluhy jsou často 

zapříčiněny předčasným ukončením střední školy a následné nenastoupení do zaměstnání či  nehledání 



zaměstnání a neevidování na Úřadu práce. Klientům tak vzniká dluh na zdravotním pojištění, o jehož 

existenci a fungování často nemají žádné informace.  

Prevence 

Preventivní aktivity jsou realizovány atraktivní formou, která je klientům blízká. Zpravidla se jedná o 

promítání dokumentárních snímků s následnými diskuzemi a vědomostní kvízy na daná témata. 

V prostorách klubu jsou umístěny preventivní nástěnky a klientům jsou předávány letáčky či brožury. 

V roce 2019 promítali ve velké míře dokumenty o bezdomovectví a životě na ulici nebo na squatu, které 

navazovali na téma finanční gramotnosti a dluhů. Například snímek "V osmnácti na ulici" a "Sbohem 

děcáku". Stálým tématem je šikana a kyberšikana, jejíž důsledky jsou popsány v pořadu Pološero a dílu 

"Děti, které nezvládly život", které byly klientů, také promítnuty. 

Ke konci září proběhl ve spolupráci s Renarkonem preventivní program na téma návykových látek a 

drogové závislosti. Pracovníci Renarkonu představili klientům práci terénních pracovníků a klientky 

terénního programu vyprávěly klientům NZDM svůj životní příběh o jejich zkušenostech s drogovou 

závislostí. 

Projektem, jehož cílem bylo ukázat klientů hodnotu peněz a fakt, že peníze je nutné vydělat a neleží jen tak 

na ulici, byla výroba koupelových solí pro prodej na Vánočním stánku Elimu Opava. Z vydělaných peněz 

byla klientům do klubu pořízena desková hra a nakoupeny drobné vánoční dárky. O způsobu nakládání 

s vydělanými penězi rozhodli sami klienti. 

Volnočasové aktivity 

Mezi činnosti NZDM Na Hraně patří také nabídka volnočasových aktivit, které jsou stěžejní pro klienty, 

kteří netráví svůj volný čas zájmy, sportovními či kreativními kroužky. Snažíme se tak klientům nabídnout 

alternativu k jejich denní rutině, která se často skládá z posedávání na autobusovém nádraží, náměstí či 

parcích města.  

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, k jiným významným dnům. V teplých dnech se věnujeme sportovním aktivitám. Čas mimo 

prostory klubu tak věnujeme fotbalu, basketbalu, badmintonu, frisbee, posilování na workoutových hřištích 

nebo slacklinu. 

V průběhu roku 2019 se klienti zúčastnili akce „Ukliďme Česko“ a společně s pracovníky uklízeli prostor 

v okolí vlakového nádraží v Hlučíně. 

Za podpory HC VÍTKOVICE RIDERA navštívili klienti v listopadu 2019 hokejové utkání a prohlídku celého 

areálu Ostravar Arény. 



Limity práce 

Jelikož je služba NZDM Na Hraně službou, která je provozována ambulantně a ne terénní formou, není 

možné, aby v letních měsících, zejména v období letních prázdnin, probíhal provoz zpravidla venku, kde 

tráví čas většina klientů. Návštěvnost klientů je tak v létě daleko menší. Limitem práce je tedy nepřítomnost 

zahrady, která by mohla být pro letní provoz vhodně využita. 

Činnost NZDM zásadně ovlivňují také prostory klubu. Jde o 2 místnosti o rozloze 40 a 20 m². Tyto prostory 

jsou nedostačující hlavně v zimních měsících, kdy je návštěvnost klubu vyšší kvůli nepříznivému počasí. 

Kvůli nedostatku finančních prostředků je řada vybavení klubu zastaralá, nefunkční, nebo zcela chybí. 

Město Hlučín podpořilo sociální službu prostřednictvím dotace z rozpočtu města částkou 60.000,- Kč. 

 

Priorita R4. Startovací byty.  

Sociální rehabilitaci – startovací byty poskytují Služby Dobrého Pastýře již od roku 2010 zpočátku ve třech 

bytech s celkovou kapacitou 9 lůžek a nově od 9/2019 ve čtyřech bytech s celkovou kapacitou 15 lůžek.  

V roce 2019 tuto sociální službu využilo 8 matek s 15 nezletilými dětmi. 

Službu se podařilo rozšířit na základě Komunitního plánu Města Hlučína z roku 2018 a ve spolupráci 

s městem Hlučínem. Byt, jen je nově využívaný v rámci dané sociální služby, se nachází v Hlučíně, na ulici 

Zahradní, je o velikosti 2 + 1 a disponuje 6 lůžky, v plném provozu je od měsíce 11/2019. Poskytovatel 

služby byt vybavil nezbytným nábytkem včetně základních elektrospotřebičů jako je automatická pračka a 

sporák, což zájemcům o tuto službu umožňuje okamžité nastěhování.  

Od listopadu 2019 využívá byt matka samoživitelka se třemi dětmi, která dříve čerpala službu azylový dům. 

Klientka velmi dobře spolupracuje při řešení své nepříznivé sociální situace. Kromě ubytování klientka i 

s dětmi čerpá aktivizační, výchovné a vzdělávací činnosti, které probíhají na půdě Domu sv. Eufrasie.  

Služby Dobrého Pastýře realizovaly v roce 2019 spektrum volnočasových aktivit společně pro službu 

azylový dům i startovací byty, které měly za cíl rozvíjet osobnostní rysy klientů, osvojovat si vhodné 

rodičovské kompetence, či motivovat klientky k zodpovědnosti a pozitivnímu chování.  

 

  



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 využít ke svému růstu, 

 vytváření pozitivního vztahu mezi rodiči a dětmi,  

 zvýšení odpovědnosti rodičů jako předpokladu pro harmonický vývoj dětí. 

 

V roce 2019 AMT centrum Opava poskytla služby 4 rodinám s 4 dětmi z Hlučína a okolí 

 

CENTRUM PSYCHOLOGICKÉ POMOCI, p. o.  – Rodinná a manželská poradna Opava 

Rodinná a manželská poradna Opava nabízí odborné sociální poradenství v oblastech – manželských a 

partnerských vztahů, rodinné vztahy, výchovné problémy u dětí, individuální poradenství, krizové situace 

v rodině, rozvodové a porozvodové situace. Jedná se o krajské zařízení. Jelikož klienti této organizace 

nejsou povinni sdělovat poradně své bydliště, nemůže organizace zmapovat přesný počet klientů z ORP 

Hlučín.  

 



CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA, o. p. s.  

Organizace CCS Ostrava, o. p. s. realizuje opatření 5. 3.: Zajištění asistovaných kontaktů pro rozvedené 

rodiče v rámci předání dětí. Projekt Asistence při realizaci kontaktů dětí s rodiči se v roce 2019 realizoval 

v rámci podpory rodičů po rozvodu či rozchodu a jejich nezletilých dětí. Projekt si především kladl za cíl 

zabezpečit, aby se nezletilé děti v dané situaci mohly i nadále stýkat s oběma rodiči a aby nebyly 

vzájemnými kontakty stresovány. K asistencím se obecně přistupuje v případech, kdy rodiče při předávání 

dítěte či dětí spolupracují jen s obtížemi nebo vůbec, a dále v případech, kdy nezletilé děti kontakt s jedním 

z rodičů odmítají. Koncepce služby asistovaných kontaktů vycházela vstříc jak požadavku na zklidnění 

situace v rodině, tak požadavku na preventivní působení v narušeném rodinném systému (například 

předcházení syndromu zavrženého rodiče). Loňský projekt navazoval na projekt předchozí, s totožnou 

náplní. Při realizaci projektu jsme úzce spolupracovali s orgánem SPOD MěÚ Hlučín. V roce 2019 v rámci 

projektu podpořili celkem 6 rodin z Hlučínska.     

 

Priorita R6. Volnočasové aktivity pro děti a mládež.  

Opatření: Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež.  

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, p. o.  

Zařízení splňuje účel a poslání, pro které bylo zřízeno, tj. výchova, zájmová činnost a rekreace dětí a 

mládeže, případně dospělých zájemců v době mimo vyučování a v době školních prázdnin. 

Dům dětí a mládeže Hlučín (dále jen DDM Hlučín) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Je 

příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Hlučín. Posláním DDM 

Hlučín je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro 

volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže. Nepřetržitě nabízí každý den 

volnočasové aktivity dětem, mládeži a v posledních letech i dalším zájemcům bez ohledu na věk. 

DDM Hlučín zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých - vytváří 

podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a 

přírodních věd po společensko-vědní obory. 

Našich zájmových aktivit se mohou účastnit děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci a další osoby 

(rodiče s dětmi, kolektivy, senioři apod.) a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. 

DDM Hlučín plnil cíl, který si dal, a to 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 jim 

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.  

a) Pravidelná činnost 

Ve školním roce 2018/2019 nabídlo DDM celkem 47 útvarů s 498 účastníky zájmového vzdělávání v roce 

2018/2019 jsme v prvním pololetí nabídli celkem 50 kroužků, s 511 účastníky – od druhého pololetí 

nabízíme další nové otevřené kroužky. 

K propagaci zájmových útvarů využívájí 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 začínají prvního října a končí posledního května. Pohyblivost naplnění kroužků je 

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

Mezi novinky školního roku 2019/2020 patří bezpochyby nově otevřené kroužky Od zátiší k portrétu, 

Programování s ozoboty, Velcí a malí dobrodruhové, zájmové útvary pro děti se speciálně vzdělávacími 

potřebami – Hlína je prima, Hravá pastelka, judo přípravka, 3D - tisk.  

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

zájmových činností. A spolupráce nadále pokračuje. Je to především proto, že obě ZŠ se nacházejí 

v odlehlejších částech města Hlučína a dojezd pro menší děti je složitý.  

Naše 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 snažíme motivovat kroužkem podobného zaměření. 

Pravidelná činnost probíhá také na ZŠ a MŠ  Borovníky, ZŠ a MŠ Darkovičky, ZŠ  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. 

b) 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 2018/2019 uskutečnilo DDM 92 akcí, kterých se zúčastnilo přes 5900 účastníků. V prvním 

pololetí 2019/2020 se podařilo uspořádat již 42 příležitostných akcí. Díky získání dotačního titulu ze Šablon 

II jsou některé akce pro zájemce zdarma. 

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, táborové 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. 

c) Pobytové akce – prázdninová činnost 

Tábory organizujeme v době prázdnin – především jarní a letní. 

V roce 2018/19 DDM Hlučín uspořádal příměstský tábor v době jarních prázdnin, čtyři příměstské tábory 

během hlavních prázdnin (tři s noclehem a jeden bez), a dva 14 denní turnusy na vlastní táborové základně 

ve Sloupu v Moravském Krasu. V roce 2019/2020 nově uspořádal tábor o podzimních prázdninách 

zaměřený na tématiku Harryho Pottera. Všechny tábory byly plně obsazené a celkově se jich zúčastnilo 

424 dětí.  

d) Spontánní činnost 

Spontánní aktivity v našem zařízení jsou nabízeny. Rodiče využívají především možnosti 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 využívají naši tělocvičnu i starší žáci k individuálním tréninkům. 

Organizace je zřízená městem Hlučín.  

 

  



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 azylového 

domu je 20 míst, pokoje jsou  2 – 4 lůžkové. Sociální službu s názvem „Resocializace mužů po výkonu 

trestu“ podporuje Magistrát města Ostravy, Moravskoslezský kraj, město Hlučín a MPSV.  

Činnost azylového domu je určena zejména mužům po výkonu trestu odnětí svobody, kteří po propuštění 

nemají zajištěno bydlení. V rámci poskytování sociální služby je uživatelům nabízena možnost zapojit se do 

aktivit a činnosti ve cvičných dílnách (keramická, zámečnická a stolařská), kde mají možnost získat či si 

obnovit pracovní návyky a dovednosti. Rovněž v roce 2019 činnost azylového domu Nová šance 

korespondovala s uveřejněným veřejným závazkem. Pomocí metod sociální práce se snaží o jejich integraci 

a resocializaci zpět do společnosti. Uživatelé využili nabídky vzdělávacích kurzů, které byly realizovány ve 

školící místnosti Nové šance. Tyto kurzy se zaměřovaly na oblast zaměstnanosti, bydlení, dluhového 

poradenství a komunikace. Tento projekt v prosinci 2019 skončil, a dle statistik vyhodnocení měl 169 % 

úspěšnost. I tento rok udělali hodně práce a to nejen s jejich uživateli, ale i s neziskovými a charitativními 

organizacemi, které v jejich areálu sídlí. Co se týká těchto organizace, tak mají radost z toho, že 

organizace, které působí v jejich areálu a v budovách, které jim byly zdarma nabídnuty pro jejich činnost, 

jakou jsou např. Diecézní charita, Charita Hrabyně nebo Kola pro Afriku, i nadále rozvíjejí své projekty. 

Jsou rádi, že tyto budovy nejsou prázdné a našli pro ně další využití. Rovněž pokračuje možnost vykonání 

alternativního trestu formou obecně prospěšných prací v areálu sdružení.  

Doposud uživatelé pomáhali svou účastí na veřejných aktivitách, například: pomoc s nákupy a drobnými 

pracemi Sestrám matky Terezy, pomoc obci Šilheřovice v akci „Ukliďme Česko“, pomoc na výletě 

s vozíčkáři z Hrabyně a pomoc s jejich osobní asistencí na této akci (doprovázení, jídlo, toaleta).  

Nová šance je jedním ze zakladatelů nově vzniklé organizace – Asociace organizací v oblasti vězeňství, 

která byla založena v Praze 19. září 2019. Cílem asociace je spoluvytváření systému, který úspěšně 

začleňuje lidi po výkonu trestu zpět do běžného života, zohledňuje potřeby obětí a zvyšuje bezpečnost v celé 

společnosti. Prioritou asociace je, aby měli lidé po propuštění z vězení šanci na reintegraci a aby byli na 

život na svobodě také připraveni. Výše recidivy v Česku je totiž velmi vysoká – do vězení se vrací sedm 

z deseti propuštěných. Snížení recidivy by znamenalo nejen zvýšení bezpečnosti ve společnosti, ale i úsporu 

nákladu daňových poplatníků na policii, justici, či vězeňství.  

V minulém roce se podařilo najít nemalé finanční prostředky z jejich rozpočtu a zrealizovali několik 

investičních akcí na azylovém domě, kde bydlí jejich uživatelé. Největší investiční akce v roce 2019 byla 

výměna střešní krytiny a okapových svodů na azylovém domě. Na podzim minulého roku byly uživatelům 

vymalovány pokoje a nakoupili dřevěné obložení ke všem postelím, aby nedocházelo k neustálému 

znečišťování zdí u postelí. Jsou rádi, že se tímto vyřešil další velký problém a pokoje mohou být tímto 



řešením udržovány a stále pěkné a čisté. V areálu Nové šance v loňském roce vytvořili několik květinových 

okrasných skalek, dále také vysadili stromy, nově vymalovali vrátnici a ve spolupráci s věznicí Heřmanice 

zrealizovali dvě třetiny plotu u jejich zvířat.  

V závěru je vhodné zmínit, že Nová šance je i nadále jediným pobytovým zařízením v ČR, které se snaží 

pomáhat mužům, kteří se vrátili z výkonu trestu. I v minulém roce se zde uskutečnili významné návštěvy a 

to z Agentury pro sociální začleňování, Generálního ředitelství Vězeňské služby, tak i z Probační a 

mediační služby v Praze atd. Od všech těchto návštěv dostali velmi kladné hodnocení a to je povzbudilo do 

další činnosti.  

V průběhu roku 2019 sociální službu využilo celkem 48 uživatelů, přičemž 5 bylo z Hlučínska.  

Město Hlučín podpořilo sociální službu prostřednictvím dotace z rozpočtu města částkou 55.000,- Kč 

 

Priorita O2. Terénní programy.  

Protidrogovou prevenci v Hlučíně a jeho okolí zajišťuje Renarkon, o.p.s. od roku 2008. Pracovníci 

Terénního programu Ostrava dojíždějí do Hlučína pravidelně 2x týdně, a to v úterý a pátek v dopoledních 

hodinách, s kterými jsou klienti seznámeni. Především nabízejí služby vycházející z Harm reduction a 

pomoc v rámci bezplatného základního sociálního poradenství. 

V Hlučíně jsou pracovníci v kontaktu s uživateli pervitinu a také s uživateli alkoholu. 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 (obvazy, náplasti, masti na drobné poranění), kontaktní práci 

a základní sociální poradenství.  

K těmto kontaktům dochází díky pravidelné přítomnosti pracovníků v daném čase na daném místě nebo po 

předchozí telefonické domluvě pracovníků s klienty. Naprostá většina kontaktů s uživateli návykových látek 

probíhá na otevřené scéně (na veřejných prostranstvích). Terénní pracovníci aktivně oslovují potencionální 

klienty a informují širokou veřejnost o činnosti terénního programu.  

V roce 2019 navázali spolupráci s NZDM Na Hraně, kde měli besedu pro klienty o činnosti Terénního 

programu a nebezpečí užívání návykových látek. Beseda byla užitečná nejen pro klienty NDZM, ale také 

pro jejich pracovníky.  

V roce 2019 využilo služeb terénního programu v Hlučíně 20 klientů (18 mužů a 2 ženy), z toho 14 

injekčních uživatelů drog, uskutečněno bylo 89 kontaktů a vydáno 6 610 sterilních injekčních setů.  

Město Hlučín podpořilo organizaci v roce 2019 finančním darem ve výši 49.000,- Kč. 

 

 

 



Priorita O3. Sociální rehabilitace.  

Opatření: Podpora sociální rehabilitace.  

Sociální rehabilitaci ve formě startovacích bytů poskytuje Služba Dobrého Pastýře již od roku 2010, 

zpočátku ve třech bytech s celkovou kapacitou 9 lůžek a nově od 9/2019 ve čtyřech bytech s celkovou 

kapacitou 15 lůžek.  V roce 2019 tuto sociální službu využilo 8 matek s 15 nezletilými dětmi. 

Službu se podařilo rozšířit na základě Komunitního plánu Města Hlučína z roku 2018 a ve spolupráci 

s městem Hlučínem. Byt, jež je nově využívaný v rámci dané sociální služby se nachází v Hlučíně, na ulici 

Zahradní, je o velikosti 2 + 1 

Město Hlučín podporuje organizaci dotací z rozpočtu města, viz. Azylový dům pro matky s dětmi.  

 

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 roce 2019 bylo prostřednictvím organizace Renarkon o. p. s. poskytnuto 15 besed – ZŠ Tyršova: 2 besedy, 

ZŠ Rovniny: 9 besed a na místním gymnáziu proběhly 4 besedy.  

V roce 2019 byl také sestaven nový plán prevence kriminality na následující 4 roky. Do tohoto plánu bylo 

zahrnuto několik opatření, které mají přispět k zmírnění, případné eliminaci růstu kriminality u 

mladistvých.  

 

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.  Městská policie Hlučín navštěvuje školy a kluby seniorů v rámci celého ORP, kde s účastníky 

hovoří o problematice kriminality a snaží se preventivně působit.  



Mezi interaktivní preventivní programy bych také zařadila forezní značení jízdních kol, koloběžek, elektro 

kol a invalidních vozíků. Toto značení neprobíhá pouze v městě Hlučíně, ale také v okolních vesnicích, vždy 

po předchozí domluvě vedení dané obce s Městskou policií Hlučín.  

 

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. 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 2019 byla areálu TS Hlučín ukončena činnost sanitární buňky pro lidi bez domova. Důvodem byl 

nulový zájem ze strany lidí bez domova.  

Charita Hlučín byla v roce 2019 finančně podpořená městem Hlučín částkou 1 020 000,- Kč. 

  



Průřezové aktivity: 

Priorita P1. Osobní asistence.  

Opatření: Podpora a rozvoj osobní asistence Charity Hlučín  

Registrovaná sociální služba Osobní asistence pomohla v roce 2019 45 klientům, z toho 22 klientům z ORP 

Hlučín. Asistentky dojížděly do 12 obcí a 2 měst Hlučínska a také do 3 městských obvodů Ostravy. 

V rámci služby došlo k posílení úvazku sociálního pracovníka a vedoucí. Byla zavedena fakultativní služba, 

díky které můžeme přepravit klienty např. k lékaři, na úřad, za kulturou apod.  V roce 2019 zaznamenala 

služba obrovský nárůst žádostí ze strany zájemců, který služba nebyla schopná při stávající kapacitě pokrýt. 

V rámci poskytovaných úkonů osobní asistence došlo k nárůstu zájmu ze stran klientů o aktivizační činnosti. 

K 1. 1. 2020 schválil Moravskoslezský kraj navýšení kapacity v krajské síti sociálních služeb z 3,8 na 5,0 

přep. úvazků v přímé péči.  

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

Charita Hlučín byla v roce 2019 finančně podpořená městem Hlučín částkou 1 020 000,- Kč. 

 

Priorita P2. Odlehčovací služba.  

Opatření 2. 1.: Podpora odlehčovací služby v Domově pod Vinnou horou, p. o.  

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. Odlehčocí služba v roce 2019 měla 45 % obsazenosti. 

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

Zřizovatelem služby je město Hlučín. 

 

Opatření 2. 2.: Vznik terénní odlehčovací služby.  

Vznik terénní odlehčovací služby v Hlučíně a okolí není v plánu. Jelikož zde perfektně funguje Charita 

Hlučín, které pokrývá velkou škálu sociálních služeb a zajišťuje odbornou pomoc občanům, kteří se doma 

starají o rodinného příslušníka, který potřebuje pomoc druhého. Dále oblast Hlučínska pokrývá mobilní 

hospic Ondrášek, který je specializovaný na paliativní péči a svou práci odvádí perfektně. Třetí oblast, 

která již v Hlučíně funguje, je odlehčovací služba v rámci Domova pod Vinou horou, p. o, kterou můžou 

využívat rodiny z ORP Hlučínska.  

 

 

 



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 třikrát 

během roku 2019 vložena speciální dvojstránka, která byla věnována právě komunitnímu plánování  

a Zdravému městu Hlučín a MA21.  

Pokud chce organizace nebo spolek zveřejnit svou akci, může článek s žádostí  

o zveřejnění zaslat do redakce Hlučínských novin, které od poloviny roku 2019 spravuje nově zřízený úsek 

tiskového mluvčího města Hlučín. Informace z našeho ORP jsou také zmiňovány 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 2019 zmíněná aktualizace katalogu 

poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Realizace tohoto opatření se přesunula do roku 2020 

v případě získání finančních projektů. Bylo také navrhnuto, aby nový katalog poskytovatelů byl vytvořen 

v elektronické podobě.  

 

Opatření 3. 4.: Cílená propagace aktivit.  

Cílená propagace již v našem ORP probíhá několik let. Komunitní plánování má své logo, který 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“, tento projekt byl ukončen 

v květen 2019. Projekt napomáhá k 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 pletli chobotničky pro předčasně narozené děti ve Fakultní nemocnici v Ostravě. 

Dobrovolnictví se snažíme podporovat na 100%. A dobrovolnictví se promítá také do naších škol a 

školských zařízení. V prosinci minulého roku si děti z družiny ZŠ Hlučín – Rovniny chtěli zahrát na 

Ježíškova vnoučata a obdarovat potřebné. Vybrali si domov pro seniory, útulek, ale také seniory z řad 

veřejnosti.  

 

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 a 

školství. 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 různá 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.) 

Charita Hlučín byla v roce 2019 finančně podpořená městem Hlučín částkou 1 020 000,- Kč. 

 

Priorita P7. Mobilní hospicová péče.  

Opatření: Podpora mobilní hospicové péče.  

Mobilní hospic Ondrášek poskytl v roce 2019 mobilní hospicovou péči 10 nevyléčitelně nemocným 

občanům Hlučína a jejich rodinám a umožnil jim tak zůstat do konce života doma.  

Celkem z oblasti Hlučínska bylo v péči 23 dospělých a 1 dítě. (Bohuslavice 1, Darkovice 1, Děhylov 0, 

Dobroslavice 0, Dolní Benešov 1 dítě, Hať 1, Hlučín 10, Kozmice 1, Ludgeřovice 2, Markvartovice 3, 

 Píšť 1, Šilheřovice 1, Vřesina 2  a Závada 0) 

Pacienti a rodiny obdrželi multidisciplinární péči zajištěnou lékaři, zdravotními sestrami, sociálními 

pracovníky, psychology i duchovními.  

Náklady na jednoho pacienta v roce 2019 byly průměrně 82 000,-Kč.  

Náklady na činnost v roce 2019: 17.299644,- Kč  

 

Zdroje financování:  

Zdravotní pojišťovny 23%  

Státní správa a samospráva (MZČR, MSK, města a obce) 25,5% (toho město Hlučín 20 000,-)  

Nadace 11,2%  

Dary individuálních dárců 18,5 %  

Dary firemních dárců 19 %  

Hospodářská činnost 2,8 % 

 

Priorita P8. Potravinová pomoc.  

Opatření: Podpora potravinové pomoci.  

Charita Hlučín je členem Potravinové banky Ostrava. Díky tomu může být koordinátorem Sbírky potravin, 

která probíhá vždy na jaře a na podzim. Jde o největší potravinovou sbírku v ČR. V Hlučíně se podařilo 

získat přes tunu 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 2019 se jich zúčastnilo přes 30 a byli mezi 

nimi mimo jiné i studenti Gymnázia J. 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 prováděn 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 2019 byl nastavený nový systém. Setkávání pracovních skupin probíhalo co 3 měsíce, případně dle 

potřeby nebo vzniklého problému. V loňském roce se také v druhé polovině roku začal sestavovat nový Plán 

prevence a kriminality pro město Hlučín. Z tohoto důvodu byl zvýšen počet setkání pracovních skupin KP 

– prevence kriminality a rodina, děti a mládež.  

 

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

V roce 2019 nebyla zajištěna realizace akčních plánů. Pro rok 2020 je opět navázána spolupráce města 

Hlučína a MSK kraje na podporu rozvoje komunitního plánování. V rámci spolupráce by měla proběhnout 

realizace akčních plánů, příprava nového střednědobého plánu, případná aktualizace stávajícího plánu dle 

potřeby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala Bc. Sabina Lorencová, koordinátorka komunitního plánování, březen 2020.  


