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Komunitní plán sociálních služeb
a souvisejících aktivit
ve městě Ostrava
na období 2019–2022

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590).
Tento projekt je financován z prostředku ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu SMO.

Toto je zjednodušená komunikační verze střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících
aktivit ve městě Ostrava. Kompletní dokument 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících
aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022 včetně jeho akčního plánu a vyhodnocení
v jednotlivých letech a dalších materiálů naleznete na www.kpostrava.cz.
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vize
Jaké chceme mít město v oblasti
sociální péče v roce 2022.

Ostrava nabízí
vysokou kvalitu
života pro všechny
generace.

Občané žijí
s pocitem bezpečí
a vědomím, že jim
v případě potřeby bude
poskytnuta adekvátní
pomoc.

Občané mají
k dispozici adresné
a kvalitní sociální
služby.
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Čím se řídíme při
plánování sociálních
služeb a aktivit?
• sociální služby a aktivity
plánujeme od roku 2003
a používáme k tomu metodu
komunitního plánování, což
znamená, že dodržujeme určité
principy a zásady, z nichž pro
nás nejdůležitější je spolupráce
s poskytovateli sociálních
služeb, uživateli služeb
a veřejností
• plánování sociálních služeb
je legislativně ukotveno
v zákoně o sociálních službách,
který nám umožňuje vytvářet
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, kde se odrážejí
potřeby obyvatel našeho území
v určitém čase
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• potřeby a priority rozvoje
sociálních služeb a aktivit
definujeme společně s lidmi,
kteří v Ostravě žijí
• zkvalitňování sociálních
služeb a aktivit považujeme
za důležitou součást
politiky města
• vycházíme z přesvědčení
o jedinečnosti, hodnotě,
vrozené důstojnosti a právu
na sebeurčení každého
uživatele sociálních
služeb a aktivit

• provazujeme veškeré
související činnosti
a předáváme informace
mezi samosprávou,
státní správou a neziskovým
sektorem i napříč resorty
• jako každá obec se staráme
o sociální oblast ve městě,
pečujeme o potřeby
občanů a chráníme
veřejný zájem

V čem jsou přínosy
komunitního plánování?
HLAVNÍ VÝHODY VIDÍME PŘEDEVŠÍM V:
•

 astavené dlouhodobé spolupráci a partnerském
n
přístupu, které nám umožňují nacházet účinná
a rychlá řešení problémů

•

 ožnosti odborného řízení sociálních služeb
m
a souvisejících aktivit na území města

•

možnosti vytvářet vlastní síť sociálních služeb, která
odpovídá zjištěným potřebám a průběžně reaguje na změny

•

 ajištění dostupných služeb, a to místně,
z
časově i finančně

•

 ožnosti, že veřejnost může skutečně
m
ovlivňovat dění v obci

•

poskytování služeb, které přistupují k člověku s respektem

•

 ožnosti dopřát uživatelům ústavní péče bydlení,
m
které více odpovídá běžným podmínkám

•

možnosti spolupráce uživatelů při zpracování plánu a jeho realizaci

•

 ajištění přenosu informací mezi samosprávou,
z
poskytovateli a uživateli služeb

•

s tabilitě spolufinancování provozu služeb a možnosti
víceletého financování

•

 fektivním, hospodárném a účelném využití finančních
e
prostředků z veřejných zdrojů
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Jak velká je nabídka
sociálních služeb?

176
sociálních služeb
• Ostravští občané mohou
využívat 176 sociálních
služeb, z toho je 136 zajišťováno neziskovými organizacemi,
15 městskými obvody a jejich
příspěvkovými organizacemi a
25 příspěvkovými organizacemi
statutárního města Ostravy
• služby jsou zajišťovány jako
sociální poradenství
(20 služeb), služby sociální
péče (75 služeb) a služby
sociální prevence (81 služeb)
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1,4
miliard Kč
• náklady na zajištění chodu
těchto služeb byly v roce
2017 téměř 1,4 mld. Kč
• v sociálních službách
je zaměstnáno více než
4000 osob na více než
2 500 pracovních úvazků,
k tomu jim pomáhají
zabezpečit služby další
zaměstnanci na dohody,
kterých je více než 450

30 000
lidí
• každý rok využívá sociálních
služeb přibližně 30 000 lidí
• související aktivity zahrnují
nabídku podpůrných činností,
které nejsou sociální
službou dle zákona, ale
síť sociálních služeb
vhodně doplňují
• na území města Ostravy
se každoročně realizuje
více než 200 aktivit a jejich
náklady jsou cca ve výši
76 mil Kč.

Jak funguje síť
sociálních služeb?
• p
 ovinnost vytvářet síť služeb je uložena
kraji v těsné spolupráci s obcemi
• 	naše síť je definována od roku 2016
• každá
	
sociální služba zařazená do sítě je pověřena
k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu
• město
	
Ostrava je veřejným zadavatelem
či spoluzadavatelem služeb v ostravské síti
• vstup
	
sociálních služeb do sítě je podmíněn
vyjádřením potřebnosti obce a přijetím veřejného
závazku ve formě spolufinancování provozu služby
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Struktura procesu
komunitního plánování
– kdo se na procesu podílí?

Rada a zastupitelstvo města

PS1
Senioři

Komise města

Manažerský tým
PS2
Občané s duševním
onemocněním
a psychosociálními
obtížemi
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PS3

PS4

Občané se zrakovým
postižením

Občané se sluchovým
postižením

PS5
Občané s mentálním,
tělesným
a kombinovaným
postižením

PS6
Děti a rodina

PS7
Občané ohroženi
sociálním vyloučením
a sociálně vyloučení

PS8
Romské
etnikum

PS9
Prevence
kriminality

PS10
Protidrogová
prevence
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Zpracovatelský tým
dokumentu 5. KP

Na tvorbě
dokumentu
se podíleli:

Analytické podklady
a zdrojové materiály
zpracovávali:

• 10 pracovních skupin
komunitního plánování,
respektive jejich 255 členů

• zástupci dodavatelské
firmy SocioFactor s.r.o.

• členové manažerského týmu
– manažeři pracovních skupin,
kontaktní osoby a další
zástupci Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Magistrátu
města Ostravy včetně koordinátora komunitního plánování
• metodik a facilitátor jednání
pracovních skupin
• oponent procesu přípravy
komunitního plánu
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• zástupci dodavatelské
firmy Nonverba, z.ú.
• Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta,
Katedra demografie
a geodemografie

Dokument byl vytvořen
v rámci projektu „Společné
plánování udržitelné sítě
sociálních služeb v Ostravě“
(reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/1
6_063/0006590) financovaného z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
2014–2020, státního rozpočtu
a rozpočtu statutárního
města Ostravy.

Společné cíle
v letech 2019–2022:

Cíle zahrnují
zejména:

Co chceme?

• společná a přesahová témata,
která řeší více než jedna cílová
skupina, a jejich řešení je
společným zájmem

• pokračovat v procesu komunitního plánování sociálních služeb
a plánovat ostravskou síť

• podporovat zaměstnávání osob
se sníženým pracovním uplatněním a rozvoj sociálního podnikání

• udržet kapacitu stávající sítě
sociálních služeb a souvisejících
aktivit včetně jejího efektivního
financování

• zajistit informovanost laické
i odborné veřejnosti včetně
mezioborové spolupráce a spolupráce s městskými obvody

• podporovat transformaci ústavní
péče v pobytových sociálních
službách na péči komunitní

• vytvořit místo prvního kontaktu –
Sociopoint – za účelem poskytování informací ze sociální oblasti
pro veřejnost

• systémová témata určená
ke spolupráci mezi různými
resorty státní správy

• humanizovat pobytové sociální
služby pro seniory, individualizovat péči a podporovat nové metody práce s osobami s demencí

• podporovat dobrovolnictví
a umožnit jeho rozvoj

• přispívat k naplňování Koncepce sociálního bydlení včetně
dostupnosti bydlení s doprovodným sociálním programem
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SENIOŘI

Co chystáme?

•

navýšení kapacity pobytových sociálních
služeb pro seniory i osoby se specifickými
potřebami (např. s Alzheimerovou nemocí
či jinými typy demence, ve vigilním
kómatu, s umělou plicní ventilací aj.),

•

navýšení kapacity terénních sociálních
služeb tak, aby sociální služby, které jsou
poskytovány v domácím prostředí, byly
dostupné/dostupnější,

•

vzdělávání pracovníků v sociálních
službách i pečujících osob pro zajištění
kvalitnější péče.

Stáří je spojováno s úbytkem
fyzických, psychických i sociálních
kompetencí. Mezi rizika spojená se
stářím patří věková diskriminace,
pokles soběstačnosti, osamělost, ztráta
možnosti rozhodnout se, větší výskyt
nemocí apod., která jsou pro seniory
velmi závažná. Na zajištění péče
o seniory se kromě rodinných příslušníků podílejí příspěvkové organizace
zřizované statutárním městem Ostrava
a nestátní neziskové organizace.
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OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI
Lidé s duševním onemocněním velmi
často kvůli své nemoci ztrácí rodinu
a přátele, nejsou schopni dokončit

Co chystáme?

studium nebo pracovat tak, jako dříve.
Mohou se dostávat do dluhové pasti
či závislosti na návykových látkách
nebo alkoholu. V mnoha případech

•

navýšení kapacity sociálních služeb
zaměřených na podporu soběstačnosti,
zaměstnatelnosti a trávení volného času,

•

 avýšení kapacity sociálních služeb
n
v oblasti bydlení,

•

 astavení spolupráce mezi zdravotnickým
n
a sociálním sektorem při transformaci
psychiatrické péče,

•

 odporu pracovního uplatnění
p
lidí s duševním onemocněním
na trhu práce.

jsou nuceni dlouhodobě a opakovaně
pobývat v psychiatrických nemocnicích,
mnohdy přicházejí o bydlení.
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OBČANÉ SE ZRAKOVÝM
POSTIŽENÍM
Osoby se zrakovým postižením
jsou lidé s vážným oslabením
zraku nebo jeho ztrátou.

Co chystáme?

Jsou to ti, kterým ani nejsilnější
brýle nepomohou s překážkami
v běžném životě, např. při samostatné
chůzi nebo péči o sebe a o rodinu,

•

 zdělávání a informovanost pedagogických
v
pracovníků, sociálních pracovníků v jiných
sociálních službách, úředníků, zdravotnického
personálu i široké veřejnosti o potřebách
a vhodném přístupu ke zrakově
postiženým lidem,

•

zpřístupnění veřejného prostoru tak,
aby z něj byly odstraněny bariéry
/ překážky v pohybu (např. špatné vodící
linie, překážky – vývěsky, květináče,
mobiliář aj.).

v komunikaci (čtení, psaní).
Jsou to lidé nevidomí, prakticky
nevidomí a silně slabozrací.

14

OBČANÉ SE SLUCHOVÝM
POSTIŽENÍM
Sluchové postižení na rozdíl
od jiných nevidíme na první pohled.
Sluchově postižený člověk se

Co chystáme?

setkává ve svém každodenním
životě s velkým množstvím
překážek a úskalí, neboť postižení
sluchu s sebou přináší mnoho

•

navýšení kapacity sociálních služeb
zaměřených na komunikaci a dorozumívání
lidí se sluchovým postižením s okolím,

•

 odporu chybějících aktivit pro slyšící
p
děti neslyšících rodičů a starší děti
se sluchovým postižením,

•

 výšení informovanosti o problematice
z
lidí se sluchovým postižením.

specifik v samotné komunikaci,
ve způsobu a v možnostech
vzdělávání a získávání informací,
ale i v celé osobnosti jedince.
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OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM
A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Co chystáme?

•

navýšení kapacity sociálních služeb
zaměřených na podporu soběstačnosti,
bydlení a trávení volného času,

•

 avýšení kapacity pobytových sociálních
n
služeb pro lidi s autismem a atypickým
chováním,

•

 odporu a pomoc rodinám pečujících
p
o osoby se speciálními potřebami

•

 přístupnění kvalitního trávení volného
z
času lidem se zdravotním postižením,

•

snižování bariér ve městě.

Osoby s kombinovaným
postižením tvoří velmi
heterogenní skupinu osob,
u nichž je nezbytný individuální
přístup a poskytnutí pomoci
a podpory „na míru“.
Patří zde lidé s mentálním,
tělesným a kombinovaným
postižením včetně lidí s poruchou
autistického spektra a dalšími
degenerativními onemocněními.
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DĚTI A RODINA

Rodina je tím nejcennějším,
co máme a měla by tvořit celek,
provázaný systém. Rodina má

Co chystáme?

nenahraditelnou hodnotu a hluboký
význam pro každého svého člena.
Do této skupiny patří nejen rodiny
s dětmi, ale i děti žijící mimo rodinu
a mladí dospělí, kteří opouští
dětské domovy, výchovné ústavy
či pěstounské rodiny po dosažení

•

 zdělávání sociálních pracovníků
v
v terapeutických dovednostech,

•

vznik krizové pomoci pro rodiny s dětmi,

•

s polupráci při naplňování Koncepce
rodinné politiky,

•

 žší spolupráci odborníků
u
při práci s rodinou.

zletilosti.
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OBČANÉ OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ
Do této skupiny patří jednotlivci,
rodiny či komunity, kteří jsou vnímáni
většinovou společností negativně,

Co chystáme?

protože nemají např. stálou práci
a bydlení, dostatek financí, dokončené
vzdělání, mají velké dluhy, jsou
dlouhodobě nezaměstnaní, žijí

•

 avýšení kapacity pobytových
n
a terénních služeb zohledňujících
zhoršený zdravotní stav uživatelů,

•

 avýšení kapacity pobytových a terénních
n
služeb zaměřených na pomoc při řešení
adekvátního a dostupnému bydlení,

•

podporu zvyšování zaměstnatelnosti,

•

informovanost veřejnosti o problematice
osob bez přístřeší.

na ulici apod.
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ROMSKÉ ETNIKUM

Romem je ten, kdo vypadá jako
Rom, kdo žije jako Rom, kdo se
hlásí k romství. Za Roma lze

Co chystáme?

považovat i toho, kdo se sám
za Roma pokládá, tzn. ten, kdo
se do romského prostředí začlenil
a žije v něm. Příslušníci romského
etnika tvoří většinu obyvatel sociálně
vyloučených lokalit a jsou postupně

•

navýšení kapacity služeb ve vyloučených lokalitách zaměřených na dospělé, děti a mládež,

•

 apomáhání dostupnosti zdravotních služeb
n
pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit,

•

s etrvání dětí a mládeže v systému vzdělávání
bez předčasného ukončení školní docházky,

•

 odporu komunitní práce ve vyloučených
p
lokalitách.

odsouváni na okraj společnosti,
vylučování (exkluze) z majoritního
společenství.
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PREVENCE
KRIMINALITY

Co chystáme?

Prevence kriminality obecně zahrnuje
aktivity, které se zaměřují na ovlivňování
rizikových podmínek, na potencionální
pachatele a potencionální i faktické
oběti trestné činnosti. Cílem preventivních
opatření je snížení míry a závažnosti
trestné činnosti a zvýšení pocitu
bezpečnosti občanů.
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•

rozvoj pomoci potenciálním obětem
trestné činnosti a obětem trestné
činnosti včetně obětí domácího násilí,

•

 odporu práce s osobami propuštěným
p
z výkonu trestu odnětí svobody a jejich
začlenění se do společnosti

•

snížení rizikového chování dětí a mládeže,

•

 výšení informovanosti občanů o nebezpez
čí ohrožení trestnou činností, o možnostech
ochrany před trestnou činností, v oblasti
finanční gramotnosti atd.

PROTIDROGOVÁ
PREVENCE
Do této skupiny patří každá osoba (dítě,
dospělý i senior), která se sama v životě
setkala s obtížnou situací spojenou

Co chystáme?

s užíváním legálních i nelegálních drog,
hraním na automatech, sázením nebo
jinou závislostí nebo je rodinným
příslušníkem takové osoby.

•

s nižování rizik spojených s užíváním
drog a hazardním hraním v oblasti
nočního života a zábavy,

•

 odporu vzniku služeb pro děti a mládež
p
závislé na návykových látkách včetně
alternativní nabídky trávení volného času,

•

r ozvoj aktivit na podporu rodiny
a blízkých osob se závislostí,

•

 ředávání informací veřejnosti
p
o protidrogové politice města.
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www.kpostrava.cz
socialnisluzby.ostrava.cz

