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Úvod
Komunitní plánování je nedílnou součástí dobře fungujícího systému sociálních a souvisejících služeb.
Zahrnuje správnou koordinaci všech zúčastněných složek a aktérů vstupujících do komunitního
plánování. Povinnosti plánování rozvoje sociálních služeb pro samosprávy v České republice vyplývají
ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Kraje mají povinnost zpracovávat střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb a to ve spolupráci s obcemi na území daného kraje. Zjišťují se potřeby
poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob v území.
Obce tuto povinnost nemají, ale střednědobý plán rozvoje sociálních služeb mohou zpracovávat ve
spolupráci s krajem a ostatními aktéry komunitního plánování dané obce. Pomohou tak nastínit kraji
potřeby ve svém území a použít je jako podklad pro jednání o sociální síti ve zkoumaném území
a způsobu jejího financování s příslušným krajem. Povinností obcí je zjišťování potřeb poskytování
sociálních služeb na svém území.
MAS Jablunkovsko je nositelem projektu s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP
Jablunkov“, společně se dvěma partnery, Městem Jablunkovem a Sdružením obcí Jablunkovska.
Projekt byl realizován od 1. 2. 2020 za finanční podpory ESF EU, Operačního programu Zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
Jelikož komunitní plánování je cyklickým procesem, navazuje tento projekt MAS Jablunkovska na
komunitní plán pro ORP Jablunkov, který byl zpracován Dobrovolným svazkem obcí Sdružením obcí
Jablunkovska na období 2019-2023 a také na komunitní plán pro území Města Jablunkov, který byl
zpracován na období 2013-2017.
Tento dokument střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb se týká celého ORP Jablunkov,
zahrnuje tedy plánování pro 12 obcí, patřící do působnosti obce s rozšířenou působností Jablunkov,
jmenovitě se jedná o obce: Hrčava, Mosty u Jablunkova, Bocanovice, Horní Lomná, Dolní Lomná, Návsí,
Jablunkov, Bukovec, Písek, Písečná, Hrádek, Milíkov. Největší důraz byl kladen na práci s potřebami
všech aktéru komunitního plánování, tj. poskytovatelů, zadavatelů, občanů a veřejnosti. Potřeby byly
zjišťovány kvalitativní i kvantitativní metodou. Osloveni byli zástupci všech cílových skupin vstupujících
do komunitního plánování v území ORP Jablunkov.
Komunitní plánování, jak již bylo výše uvedeno, je cyklickým procesem, proto nestačí vytvoření
jednoho plánu, ale důležitá je jeho neustálá aktualizace a pokračování ve zjišťování a naplňování potřeb
občanů, což níže uvedený dokument splňuje. Je důležité v tomto procesu neustále pokračovat
a postupně tak naplňovat potřeby občanů k jejich spokojenosti.
Projekt byl ukončen k 31. 3. 2022, vznikal v době, kdy byla Česká republika nejvíce zasažena pandemii
COVID 19 a došlo ze strany vlády České republiky k vyhlášení nouzového stavu s omezeným pohybem
osob. Tato skutečnost samozřejmě měla vliv i na realizaci projektu, týkalo se to především oblasti
zjišťování potřeb občanů. Kvůli zamezení osobního kontaktu osob v době pandemické situace, muselo
být zjišťování potřeb přesunuto do online prostředí, což bylo časově a organizačně náročnější, nicméně
tuto překážku se podařilo zdárně překonat.
Projekt se netýká pouze jedné obce, ale celého území ORP Jablunkov, čili 12 obcí daného území.
Plánování pro větší území je pro malé obce vhodnějším a efektivnějším způsobem k naplánování
a k plnění potřeb občanů a služeb v území.
Ke zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov byla použita analýza
potřeb poskytovatelů, zadavatelů, uživatelů a veřejnosti všech obcí území ORP Jablunkov (12 obcí),
a data ze sociodemografické analýzy území ORP Jablunkov.
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Cíl a časová působnost plánu
MAS Jablunkovsko má ve svých řadách kromě obcí i poskytovatele sociálních služeb, zná region
a komunitně plánuje v dalších oblastech, proto bylo po prodiskutování s provozovateli sociálních
služeb v regionu a dalšími zainteresovanými subjekty komunitního plánování na začátku roku 2019
rozhodnuto, o zastřešení plánování sociálních a návazných služeb na Jablunkovsku právě organizací
MAS Jablunkovsko. Cílem tohoto projektu je aktualizace stávajících dokumentů a jejich sjednocení do
jednoho Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov. Postupná implementace,
naplňování strategických cílů a jednotlivých opatření ve spolupráci jednotlivých obcí, poskytovatelů
sociálních služeb a návazných aktivit a občanů v území. Příprava tohoto plánu je koordinovaná
s plánem sociálních služeb Moravskoslezského kraje a je zpracován na období 2022 – 2024.

Schválení dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP
Jablunkov
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov na období let 2022 – 2024 byl projednán
a schválen dne 25. 3. 2022 Řídící skupinou projektu.

Vize komunitního plánování celého území ORP Jablunkov











Zlepšení koordinace a plánování v poskytování sociálních a souvisejících služeb pro občany
celého území ORP Jablunkov.
Uspokojení zvýšené potřeby sociálních služeb a návazných aktivit v obcích ORP Jablunkov.
Plánování, které bude akceptovat potřeby všech aktérů vstupujících do komunitního plánování
(triáda – kde jsou si všichni rovni).
Zajištění komplexních informací o možnostech a kapacitách sociálních služeb v regionu
konečným uživatelům sociálních služeb a návazných aktivit.
Zvyšování kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb a návazných služeb podporujících
sociální začleňování.
Vytvoření systému aktivit v souladu s místními specifiky a potřebami občanů.
Aktivní zapojení obcí a ostatních subjektů v oblasti sociálních a souvisejících služeb.
Pružná reakce území na poptávku a potřeby občanů.
Podpora a zavádění potřebných služeb v území.
Rozvoj potenciálu obcí a jejich občanů.

Organizační struktura „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
ORP Jablunkov“.
Na tvorbě komunitního plánu se podíleli zaměstnanci kanceláře MAS Jablunkovsko, řídící skupina,
pracovní skupiny, metodici komunitního plánování Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb působících či majících zájem působit na území ORP
Jablunkov, starostové a starostky obcí ORP Jablunkov a také občané a široká veřejnost žijící na území
ORP Jablunkov.
Celý proces tvorby a zpracování dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP
Jablunkov, místní akční skupinou MAS Jablunkovsko byl kontrolován a korigován dvěma metodiky
krajského úřadu paní Mgr. Hanou Drábkovou Sobkovou Ph.D. a paní Mgr. Martinou Duškovou.
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Obrázek 1 je grafické znázornění organizační struktury projektu „Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb ORP Jablunkov“. Nejvyšším a zaštiťujícím orgánem plánu je organizace MAS
Jablunkovsko. Rozhodovacím a schvalovacím orgánem je řídící skupina, která je tvořena ze zástupců
partnerů projektu, zástupců obcí, zástupců neziskových organizací poskytujících sociální služby
a zástupců neziskových organizací zabývajících se návaznými službami. Členem řídící skupiny může být
pouze fyzická osoba, která je k členské organizaci v postavení statutárního zástupce nebo je
statutárním zástupcem zmocněna k zastupování.
Důležitou součástí komunitního plánování je koordinátor, který komunikuje a předává informace jak
směrem nahoru k nejvyššímu orgánu, tak směrem dolů k pracovním skupinám komunitního plánování.
V rámci tohoto Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov vznikly 3 pracovní
skupiny, které byly definovány na základě zjištěných potřeb. Členy pracovních skupin jsou zástupci
zadavatelů obcí ORP Jablunkov, poskytovatelů sociálních a návazných aktivit a zástupci občanů mnoha
cílových skupin (senioři, OZP, pečující osoby, rodiče, mládež, spolky).
Celá tvorba střednědobého plánu byla kontrolována a korigována metodiky KÚ MSK.

Obrázek 1 Schéma organizační struktury

MAS Jablunkovsko

Řídící skupina

Koordinátor SPRSS

Pracovní skupina
Dostupnost a
udržitelnost služeb

Zdroj: vlastní zpracování
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Pracovní skupina
Komunitní život

Pracovní skupina
Informovanost,
komunikace a
poradenství

Při tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb byly respektovány a dodržovány základní
principy komunitního plánování jako jsou:
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princip rovnosti,
princip triády,
princip dohody,
princip „Vše je veřejné“,
princip skutečných potřeb,
princip „Bez uživatelů není komunitní plán“,
princip dosažitelnosti řešení,
princip cyklického opakování,
princip kompetence účastníků,
princip přímé úměry.
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Sociodemografická analýza území ORP Jablunkov
Důležitou součásti tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je sociodemografická
analýza, která je přehledem vývoje zkoumaných ukazatelů různých oblastí v území. Statistická data
napomáhají a jsou doplňujícími informacemi především pracovním skupinám ke správnému nastavení
a vytváření cílů a opatření k uspokojení zjištěných potřeb.
Data do sociodemografické analýzy byly získávány z ČSÚ (Českého statistického úřadu), České správy
sociálního zabezpečení, Úřadu práce, mapy exekucí, Policie ČR, zástupců jednotlivých obcí,
poskytovatelů sociálních a návazných služeb.
V sociodemografické analýze tohoto dokumentu jsou většinou srovnávány údaje za 4 leté období,
konkrétně za roky 2017-2020. Statistické údaje za rok 2021 v době tvorby dokumentu „Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov“ nebyly k dispozici.
Ukazatelé obsažené v sociodemografické analýze jsou v tomto dokumentu zaměřeny především na
mapování a popis kategorií s přímou vazbou na potřeby občanů, zadavatelů a poskytovatelů v rámci
podpory sociálního a komunitního života.

Specifikace území
Území ORP Jablunkov je součástí území MAS Jablunkovska a nachází se v nejvýchodnější části České
republiky v části okresu Frýdek-Místek. Všechny obce ORP Jablunkov jsou zároveň sdruženy v DSO
„Sdružení obcí Jablunkovska“. Území ORP Jablunkov zahrnuje 12 obcí o celkové rozloze 176,1 km2.
Obce v tomto území jsou z pohledu rozlohy, počtu obyvatel či hustoty zalidnění značně rozdílné.
Obrázek 2 Mapa území ORP Jablunkov

Zdroj: mapy.cz, online, vlastní zpracování
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K 1. 1. 2021 bylo na území ORP Jablunkov evidováno celkem 22 676 obyvatel. Mezi obce s počtem
obyvatel více jak 3 500 patří Jablunkov, Mosty u Jablunkova a Návsí. Čtyři obce spadají do kategorie
méně než 1000 obyvatel, jmenovitě Bocanovice, Dolní Lomná, Horní Lomná a Hrčava.
Hustota zalidnění celého území činí 128,8 obyvatel/km2, což je ve srovnání s celým Moravskoslezským
krajem (hustota obyvatel MSK 221,07obyvatel/km2) nižší hodnota a území se řadí ke středně osídlené
oblasti.
Obce s největší rozlohou jsou Mosty u Jablunkova, Dolní Lomná a Horní Lomná, naopak nejmenšími
obcemi jsou Písečná, Hrčava a Bocanovice. Obec Písečná je sice nejmenší obcí území ORP Jablunkov,
ale s počtem obyvatel na km2 se řadí na druhé místo v území hned za městem Jablunkov. Obec
s nejnižším počet obyvatel na km2 je Horní Lomná. Detailně tyto údaje zobrazuje Tabulka 1.
Tabulka 1 Přehled vybraných ukazatelů v území ORP Jablunkov k 1. 1. 2021
Obec

Bocanovice
Bukovec
Dolní Lomná
Horní Lomná
Hrádek
Hrčava
Jablunkov
Milíkov
Mosty u
Jablunkova
Návsí
Písečná
Písek
ORP Jablunkov

Počet
obyvatel
k 1.1.2021
491
1374
923
374
1894
247
5445
1386
3781

Rozloha
km2

Počet
obyvatel/km2

3,8
17,1
27
24,7
9,8
2,9
10,4
9,1
33,8

Rozloha z
celkového
území %
2,2 %
9,7 %
15,3 %
14,0 %
5,6 %
1,6 %
5,9 %
5,2 %
19,2 %

129,2
80,4
34,2
15,1
193,3
85,2
523,6
152,3
111,9

Počet obyvatel
z celého území
%
2,2 %
6,1 %
4,1 %
1,6 %
8,4 %
1,1 %
24,0 %
6,1 %
16,7 %

3850
1027
1884
22 676

19,6
2,4
15,5
176,1

11,1 %
1,4 %
8,8 %
100 %

196,4
427,9
121,5
128,8

17,0 %
4,5 %
8,3 %
100 %

Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ, online

Struktura obyvatel ORP Jablunkov
Tato část sociodemografické analýzy je zaměřena na vývoj počtu obyvatel území ORP Jablunkov. Data
byly získávány prostřednictvím Českého statistického úřadu. Počet obyvatel v jednotlivých obcích OPR
Jablunkov v letech 2017-2020 podrobně zobrazuje Tabulka 2 a Graf 1. Rok 2018 na území ORP
Jablunkov zaznamenal největší počet obyvatel (22 703 obyvatel). V roce 2019 došlo k poklesu
o 39 obyvatel v území ORP Jablunkov. V roce 2020 se počet obyvatel v území zvýšil o 12 osob.
V obcích Bocanovice, Dolní Lomná, Hrádek, Milíkov, Písečná a Písek došlo ve sledovaném období
k nárůstu obyvatel. Úbytek obyvatel je zaznamenán v obcích Bukovec, Horní Lomná, Hrčava, Jablunkov,
Mosty u Jablunkova a Návsí.
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Tabulka 2 Přehled počtu obyvatel v obcích ORP Jablunkov v období 2017-2020
Obec
Bocanovice
Bukovec
Dolní Lomná
Horní Lomná
Hrádek
Hrčava
Jablunkov
Milíkov
Mosty u Jablunkova
Návsí
Písečná
Písek
ORP Jablunkov

2017

2018

2019

2020

447
1 388
906
378
1 863
262
5 571
1347
3 785
3 886
1 005
1 848
22 686

462
1 372
917
381
1 874
260
5 547
1 357
3 799
3 874
1 003
1 857
22 703

477
1 384
922
381
1 879
252
5 474
1 370
3 788
3 865
1 009
1 863
22 664

491
1 374
923
374
1 894
247
5 445
1 386
3 781
3 850
1 027
1 884
22 676

Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ, online

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2017-2020
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Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ, online

Díky ukazatelům přirozeného (Tabulka 3), migračního (Tabulka 4) a celkového přírůstku (Tabulka 5),
můžeme sledovat pohyb obyvatel v území. Přirozeným přírůstkem obyvatel rozumíme rozdíl v počtu
narozených a zemřelých osob. Migrační přírůstek zaznamenává rozdíl pohybu osob přistěhovaných
a vystěhovaných. Celkovým přírůstkem obyvatel je tedy součet přirozeného přírůstku/úbytku
a migračního přírůstku/úbytku.
Na území ORP Jablunkov za období 2017-2020 počet narozených osob převýšil počet zemřelých osob,
znamená to tedy, že přirozený přírůstek je za toto čtyřleté období celkem plus 8 osob. Migrační
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přírůstek je za období 2017-2020 mínus 38 osob, došlo tedy k převýšení odstěhovaných osob z území
ORP Jablunkov nad přistěhovanými. Celkový přírůstek obyvatel v ORP Jablunkov za období 2017-2020
je tedy mínus 30 osob. Tento úbytek 30 osob za sledované čtyři roky je především ovlivněn vyšším
stěhováním osob z území ORP Jablunkov.
Rok 2020 se nesl v České republice ve znamení pandemie COVID19, toto ovlivnilo ukazatel přirozeného
přírůstku, kdy došlo k většímu nárůstu zemřelých osob.
Tabulka 3 Přirozený přírůstek ORP Jablunkov za období 2017-2020
Obec
Bocanovice
Bukovec
Dolní Lomná
Horní Lomná
Hrádek
Hrčava
Jablunkov
Milíkov
Mosty u Jablunkova
Návsí
Písečná
Písek
ORP Jablunkov

2017

2018

2019

2020

0
18
2
-1
2
1
-12
-4
-3
6
5
1
15

-4
-3
-1
0
9
-3
-9
6
-11
1
7
9
1

5
9
5
-4
11
-5
-18
-1
-5
2
9
4
12

-1
2
-7
0
13
-2
-12
3
-6
-11
2
-1
-20

Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ, online

Tabulka 4 Migrační přírůstek ORP Jablunkov v letech 2017-2020
Obec
Bocanovice
Bukovec
Dolní Lomná
Horní Lomná
Hrádek
Hrčava
Jablunkov
Milíkov
Mosty u Jablunkova
Návsí
Písečná
Písek
ORP Jablunkov
Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ, online
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2017

2018

2019

2020

21
-3
4
-2
12
0
-41
13
-1
-45
9
-2
-35

19
-13
12
3
2
1
-15
4
25
-13
-9
0
16

10
3
0
4
-6
-3
-55
14
-6
-11
-3
2
-51

15
-12
8
-7
2
-3
-17
13
-1
-4
16
22
32

Tabulka 5 Celkový přírůstek obyvatel ORP Jablunkov za období 2017- 2020
Obec

2017

2018

2019

2020

21
15
6
-3
14
1
-53
9
-4
-39
14
-1
-20

15
-16
11
3
11
-2
-24
10
14
-12
-2
9
17

15
12
5
0
5
-8
-73
13
-11
-9
6
6
-39

14
-10
1
-7
15
-5
-29
16
-7
-15
18
21
12

Bocanovice
Bukovec
Dolní Lomná
Horní Lomná
Hrádek
Hrčava
Jablunkov
Milíkov
Mosty u Jablunkova
Návsí
Písečná
Písek
ORP Jablunkov
Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ, online

Průměrný věk obyvatel ORP Jablunkov
Trendy věkového složení obyvatel se odráží v ukazateli průměrného věku. Graf 2 znázorňuje vývoj
věkového průměru obyvatel v letech 2017 – 2020, který se rok od roku zvyšuje a to
v Moravskoslezském kraji, okrese Frýdek Místek i v území ORP Jablunkov. V roce 2020 dosáhl
průměrný věk na území ORP Jablunkov 41,5 let a v Moravskoslezském kraji 43 let.
Graf 2 Přehled průměrného věku občanů ORP Jablunkov, MSK, okres FM

43

42,9
42,6

42,4

41,5

40,7

2017

41,6

41,7

40,9

41

2018

2019

ORP Jablunkov
Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ, online
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42,6

Okres Frýdek – Místek

41,5

2020
MSK

Graf 3 je přehledem průměrného věku osob v jednotlivých obcích ORP Jablunkov k 1. 1. 2021. Občané
s nejvyšším věkovým průměrem 44 let jsou v obci Hrčava a 43,7 let v obci Horní Lomná. Obec
s nejnižším věkovým průměrem 38,2 let je Bukovec a obec Písečná s průměrným věkem obyvatel
38,6 let.

Graf 3 Průměrný věk v obcích ORP Jablunkov k 1. 1. 2021

44

43,7

42,7
41,2
39,1

41,9

42,5

40,9

41,4
40,2
38,6

38,2

Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ, online

Srovnání věkového průměru (k 1. 1. 2021) v jednotlivých obcích ORP Jablunkov u mužů a žen nabízí
Tabulka 6. Pouze v obci Dolní Lomná je nižší průměrný věk u žen. V Obci Hrčava je věkový průměr obou
pohlaví shodný. V ostatních obcích průměrný věk žen převyšuje průměrný věk mužů.
Tabulka 6 Průměrný věk v jednotlivých obcích ORP k 1. 1. 2021
Obec

Průměrný věk celkem

Průměrný věk muži

Průměrný věk ženy

39,1
38,2
41,2
43,7
40,9
44
42,7
41,9
42,5
41,4
38,6
40,2

38,9
36,3
41,6
40,6
39,4
44
40,8
41,1
41,4
39,6
37,9
39

39,4
40,3
40,8
47,7
42,3
44
44,5
42,8
43,6
43,1
39,2
41,3

Bocanovice
Bukovec
Dolní Lomná
Horní Lomná
Hrádek
Hrčava
Jablunkov
Milíkov
Mosty u Jablunkova
Návsí
Písečná
Písek
Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ, online

Věkové složení obyvatelstva ORP Jablunkov
Tabulka 7 zobrazuje podrobně vývoj počtu obyvatel v letech 2017-2020 na území ORP Jablunkov,
rozdělený dle věkových kategorií a to 0-14 let; 15-64 let; 65 a více let. V roce 2020 v ORP Jablunkov
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věková kategorie 0-14 let představovala 16,8 % z celkového počtu obyvatel ORP Jablunkov, věková
kategorie 15-64 let činila 65,4 % z celkového počtu obyvatel sledovaného území a věková kategorie
nad 65 let představovala 17,8 % z celkového počtu obyvatel v území ORP Jablunkov.
Přehled celkového počtu osob území ORP Jablunkov rozdělený dle jednotlivých věkových kategorií
v letech 2017 - 2020 zobrazuje Graf 4. Je zde zřetelně vidět celkový úbytek osob ve věkové kategorii
15-64 let a přírůstek ve věkové kategorii 0-14 let. Tato statistika zobrazuje, že dochází ke stárnutí
populace, což klade důraz na potřeby obyvatel skupiny seniorů. Zároveň také dochází k nárůstu osob
ve věkové kategorii 0-14 což se odráží na potřebách dětí a rodičů s dětmi.
Graf 4 Přehled rozdělení obyvatel ORP Jablunkov v letech 2017-2020 dle věkových kategorií

4 031

2020

14 840
3 805
3 972

2019

14 946
3 746
3 826

2018

15 099
3 746
3 743

2017

15 257
3 686

65+

15–64

0–14

Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ, online

V území ORP Jablunkov za poslední 4 roky došlo k nárůstu o 288 osob ve věkové kategorii 65+, jedná
se tedy o nárůst seniorů. Pohyb osob věkové kategorie 65+ v jednotlivých obcích zobrazuje Graf 7.
Vývoj počtu osob věkové kategorie 15-64 let v jednotlivých obcích, od roku 2017 do roku 2020, kde
došlo k celkovému úbytku 417 osob, je zobrazen viz
Graf 6. Jedná se o značný úbytek osob ve věkové kategorii 15-64 let, což jsou ekonomicky aktivní a
produktivní osoby. Z dat stoupajícího průměrného věku a také z dat nárůstu osob ve věkové kategorii
65+ je zřejmé, že dochází v ORP Jablunkov ke stárnutí populace. Pozitivní je, že se ve sledovaném
období zvýšil počet osob (+119 obyvatel) ve věkové kategorii 0-14 let. Je tedy důležité zaměřit se na
potřeby nejen seniorů, ale i na potřeby cílové skupiny rodin s dětmi v ORP Jablunkov. Zvyšování počtu
osob v kategorii 0-14 let (Graf 5) bude mít za následek snížení průměrného věku obyvatel v území ORP
Jablunkov a také k postupnému růstu ekonomicky aktivních a produktivních osob věkové kategorie
15 – 64 let v dalších letech. Právě díky této věkové kategorii 15-64 let může dojít ke zlepšení
ekonomické i sociální situace v území ORP Jablunkov.
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Tabulka 7 Rozdělení obyvatel jednotlivých obcí ORP Jablunkov dle věkových kategorií v letech 2017-2020
Obce

2017

2018

2019

2020

0–14

15–64

65+

0–14

15–64

65+

0–14

15–64

65+

0–14

15–64

65+

Bocanovice

71

314

62

74

323

65

84

325

68

88

337

66

Bukovec

273

923

192

264

910

198

265

916

203

263

903

208

Dolní Lomná

159

592

155

163

585

169

164

584

174

161

585

177

Horní Lomná

47

258

73

53

257

71

57

251

73

53

246

75

Hrádek

307

1 255

301

311

1 256

275

332

1 229

318

352

1 219

323

Hrčava

35

182

45

34

182

44

30

183

39

29

181

37

Jablunkov

843

3 722

1 006

854

3 655

1 038

826

3 583

1 065

853

3 529

1 063

Milíkov

198

920

229

212

909

236

207

913

250

219

909

258

Mosty u
Jablunkova
Návsí

569

2 563

653

580

2 560

659

569

2 534

685

580

2 495

706

672

2 585

629

689

2 534

651

698

2 507

660

693

2 486

671

Písečná

198

671

136

197

661

145

204

657

148

202

679

146

Písek

314

1272

262

315

1267

275

310

1264

289

312

1 271

301

3 686

15 257

3 743

3 746

15 099

3 826

3 746

14 946

3 972

3 805

14 840

4 031

ORP Jablunkov

Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ, online
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Graf 5 Přehled obyvatel v obcích ORP Jablunkov ve věkové kategorii 0-14 let v období let 2017-2020

2017

2018

2019

2020

Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ, online

Graf 6 Přehled obyvatel v obcích ORP Jablunkov ve věkové kategorii 15-64 let v letech 2017-2020

2017
Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ, online
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Graf 7 Přehled obyvatel obcí ORP Jablunkov věkové kategorie 65+ za období 2017-2020

2017

2018

2019

2020

Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ, online

Genderové rozdělení obyvatel
Všeobecný trend, dožívání se vyššího věku u žen, platí i na území ORP Jablunkov. Graf 8 je populační
pyramidou, která zobrazuje genderové rozložení osob v území ORP Jablunkov k 1. 1. 2021. Celkový
počet žen je 11 395 a mužů je 11 269, žen je tedy celkem o 126 více. Porovnání jednotlivých věkových
kategoriích ukazuje vyšší počet mužů ve věkové kategorii 0-4 let a 10-59 let. Žen je více ve věkové
kategorii 5-9 let a ve věkových kategoriích nad 60 let. Je tedy zřejmé, že ženy se v území ORP Jablunkov
dožívají mnohem většího věku nežli muži.
Graf 8 Populační pyramida obyvatel ORP Jablunkov k 1. 1. 2021

85+
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4
ženy

Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ, online
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muži

Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti je dalším ukazatelem sociodemografické analýzy tohoto dokumentu. V roce
2017 bylo v ORP Jablunkov 397 nezaměstnaných osob, v roce 2018 počet nezaměstnaných osob klesl
na 338. V roce 2019 počet nezaměstnaných osob vzrostl na 344. Rok 2020 byl ovlivněn pandemickou
situací v ČR, což nejspíš ovlivnilo i nárůst uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce, oproti
předchozímu roku vzrostl počet nezaměstnaných v ORP Jablunkov o 104 osob, celkem tedy v roce 2020
bylo 448 nezaměstnaných osob. Ukazatel nezaměstnanosti je zmapován i za rok 2021, kdy došlo
k poklesu nezaměstnaných osob na 428. Tento vývoj zobrazuje Obrázek 3.
Obrázek 3 Vývoj nezaměstnanosti v letech 2017 - 2021

397

428

338
448

344
2017

2018

2019

2020

2021

Zdroj: vlastní zpracování, Úřad práce kontaktní pracoviště Jablunkov

Podrobnější informace o nezaměstnanosti v ORP Jablunkov byly dostupné díky statistikám Úřadu práce
Ostrava, kontaktnímu pracovišti Jablunkov i za rok 2021. Tabulka 8 nabízí přehled počtu uchazečů
o zaměstnání rozdělených podle věkových kategorií. Nejvíce osob (169 osob) je v evidenci úřadu práce
ve věkové kategorii 25-49 let. Vysoký počet je také ve věkových kategoriích 55-59 let (80 osob) a nad
60 let (84 osob). V evidenci úřadu práce k 1. 1. 2022 bylo nejméně nezaměstnaných osob ve věkové
kategorii do 19 let.
Tabulka 8 Počet uchazečů o zaměstnání ORP Jablunkov dle věkových kategorií k 1. 1. 2022
Obec
Bocanovice
Bukovec
Dolní Lomná
Horní Lomná
Hrádek
Hrčava
Jablunkov
Milíkov
Mosty u Jablunkova
Návsí
16

UoZ do
19 let
0
1
2
0
1
0
3
1
2
2

UoZ 2024 let
2
2
1
0
3
0
6
5
5
7

UoZ 25 49 let
1
9
11
4
9
3
41
10
29
30

UoZ 5054 let
1
2
1
1
4
0
7
3
11
9

UoZ 5559 let
3
3
3
2
10
2
16
4
13
12

UoZ nad
60 let
1
4
4
1
10
3
24
4
9
12

Písečná
Písek
ORP Jablunkov

0
0
12

3
7
41

9
13
169

2
1
42

4
8
80

1
11
84

Zdroj: vlastní zpracování, Úřad práce kontaktní pracoviště Jablunkov

Následující Graf 9 znázorňuje přehled uchazečů o zaměstnání dle vybraných cílových skupin.
Ohroženými cílovými skupinami, které mají vstup na trh práce obtížnější, jsou ženy, uchazeči se
základním vzděláním, OZP, dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči (nad 12 měsíců) a absolventi. Největší
podíl tvoří cílová skupina žen 43%. Příčinou vysoké nezaměstnanosti žen je především problém se
skloubením pracovního a rodinného života s péči o dítě. Počet dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů
je 22%. Vysoký podíl nezaměstnaných tvoří i cílová skupina osob se zdravotním postižením 19%.
Graf 9 Přehled nezaměstnaných osob dle cílových skupin
Absolventi
6%
Nad 12 měsíců
22%

Ženy
43%

Základní vzdělání
10%

OZP
19%
Zdroj: vlastní zpracování, Úřad práce kontaktní pracoviště Jablunkov

Sociální vyloučení
V této kapitole se sociodemografická analýza zaměřuje na ukazatele státní sociální podpory, hmotné
nouze a příspěvku na péči. Tyto příspěvky jsou poskytovány osobám, které se ocitly mimo běžný život
společnosti a nemají možnost zapojit se do života. Sociální vyloučení ovlivňuje např. bydlení, sociální
kontakty, vzdělání, zaměstnání, bezpečnost, psychické zdraví a další oblasti života. Důvody sociálního
vyloučení mohou být ekonomické, sociální, kulturní, patologické jevy aj.
Stát tyto nepříznivé sociální situace pomáhá občanům řešit v podobě dávek, příspěvků, peněžitou a
materiální pomocí.
Jedním z příspěvků je příspěvek na živobytí, sloužící k pokrytí potřeb, které zabezpečují základní životní
podmínky zahrnující především stravu, ošacení, obuv, hygienické pomůcky. Příspěvek je posuzován
z hlediska příjmů, sociální a majetkové situace všech osob, které jsou společně posuzovány. Tyto
příspěvky jsou vypláceny osobám v hmotné nouzi. Příspěvek na živobytí je rozdílem příjmu
17

a přiměřenými náklady posuzované osoby. Graf 10 zobrazuje přehled počtu vyplácených příspěvků
v ORP Jablunkov za roky 2017-2020 v jednotlivých obcích. V roce 2020 došlo oproti roku 2019 k nárůstu
příspěvků na živobytí v obcích Hrádek, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova a Návsí. V obcích
Bukovec, Hrčava a Písečné v roce 2020 příspěvek na živobytí nebyl vůbec vyplácen.
Dalším příspěvkem je doplatek na bydlení pomáhajícím s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na tuto
dávku vzniká, pokud posuzované osobě/rodině nezůstává po uhrazení odůvodněných nákladů na
bydlení dostatek prostředků na pokrytí částky na živobytí. Přehled příspěvků na bydlení v jednotlivých
obcích ORP Jablunkov zobrazuje Graf 11. V obci Hrádek a Mosty u Jablunkova došlo v roce 2020
k nejvyššímu nárůstu tohoto příspěvku. O příspěvek na bydlení v roce 2020 nebylo požádáno v obcích
Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Hrčava a Písečná.
Graf 10 Přehled příspěvků na živobytí ORP Jablunkov v letech 2017-2020

2017

2018

2019

Zdroj: vlastní zpracování, Úřad práce kontaktní pracoviště Jablunkov
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Graf 11 Přehled příspěvků doplatků na bydlení ORP Jablunkov v letech 2017-2020

2017

2018

2019

2020

Zdroj: vlastní zpracování, Úřad práce kontaktní pracoviště Jablunkov

Graf 12 je přehledem příspěvků mimořádné okamžité pomoci, které byly poskytnuty občanům ORP
Jablunkov v letech 2017-2020. Příspěvkem okamžité pomoci může být pomoc v nepříznivých situacích
mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. Poskytnutí příspěvku
mimořádné okamžité pomoci je stanoveno v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Rok 2020 mimořádná
okamžitá pomoc nebyla vyplacena v obcích Bocanovice, Dolní Lomná, Hrčava, Milíkov a Písečná. V obci
Jablunkov došlo k poměrně vysokému nárůstu vyplácení příspěvku mimořádné okamžité pomoci.
Graf 12 Přehled příspěvků mimořádné okamžité pomoci ORP Jablunkov v letech 2017-2020
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Zdroj: vlastní zpracování, Úřad práce kontaktní pracoviště Jablunkov
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Invalidita, příspěvky na péči
Osoby mladší 65 let s poklesem pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu v rozsahu minimálně o 35 % mají nárok na přiznání invalidního důchodu I. Stupně, při poklesu
pracovní schopnosti o více jak 50 % II. Stupně a při poklesu pracovní schopnosti minimálně o 70 % se
jedná o invaliditu třetího stupně.
Invalidní důchodci, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné
fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb dle stupně postižení, mají nárok na vyplácení
příspěvku na péči.
Příspěvek na péči je posuzován posudkovými lékaři Okresní správy sociálního zabezpečení ve čtyřech
úrovních. Jednotlivé stupně postižení mají jinou výši dávek u osob mladších 18 let a osob nad 18 let.
Přiznání příspěvku na péči je závislé na posouzení zvládání specifikovaných 10 životních potřeb:
Mobilita; Orientace; Komunikace; Stravování; Oblékání a obouvání; Tělesná hygiena; Výkon
fyziologické potřeby; Péči o zdraví; Osobní aktivity a Péči o domácnost. Počet životních potřeb, které
posuzovaná osoba nezvládá sama bez pomoci jiné osoby, určí stupeň její závislosti Tabulka 9 Stanovení
stupně závislosti u Příspěvku na péči.
Tabulka 9 Stanovení stupně závislosti u Příspěvku na péči
Stupeň závislosti
I. Lehká
II. Středně těžká
III. Těžká
IV. Úplná

Do 18 let
Počet životních potřeb
3
4 až 5
6 až 7
8 až 10

Nad 18 let
Počet životních potřeb
3 až 4
5 až 6
7 až 8
9 až 10

Zdroj: vlastní zpracování, MPSV, online

Graf 13 je přehled o počtu dávek vyplácených příspěvků v jednotlivých obcích ORP Jablunkov za období
2017-2020. Nejvíce příspěvků bylo vyplaceno v roce 2020 v obci Jablunkov a Mosty u Jablunkova.
Nejmenší počet dávek bylo v roce 2020 vyplaceno v obci Bocanovice.
Graf 13 Přehled počtu vyplácených dávek příspěvků na péči v ORP Jablunkov za roky 20017-2020

2017

2018

2019

Zdroj: vlastní zpracování, Úřad práce kontaktní pracoviště Jablunkov
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2020

Tabulka 10 zobrazuje údaje o počtu osob, které jsou v území ORP Jablunkov evidovány s různým
stupněm postižení. Celkově je v ORP Jablunkov 1042 osob, jež mají přiznán příspěvek na péči, což činí
4,6 % z celkového počtu obyvatel v území. Tyto osoby jsou závislé na pomoci jiných osob. Největší
počet osob, kterým je přiznán příspěvek na péči se nachází v obcích Jablunkov, Mosty u Jablunkova,
Návsí, jedná se také o obce s největším počtem obyvatel. Nejméně osob je v obcích Bocanovice
a Hrčava. Údaje v této tabulce jsou obzvlášť důležité, protože zobrazují přehledně počet osob, kterým
jsou vypláceny dávky na základě různých stupňů postižení. Jednou velkou potřebou, která vzešla
z analýzy potřeb v území, bylo téma komplexní péče pečujících osob. Uvedené počty osob
v jednotlivých obcích ORP Jablunkov tuto potřebu potvrzují. Procentuálně nejvyšší počet osob se stupni
závislostí na jiné osobě jsou Hrčava a Horní Lomná. Nejméně procent je zastoupeno v obcích Písečná
a Písek. Tyto data neukazují kolik osob je v invalidním důchodu, ale jedná se o údaj, který ukazuje
osoby, které mají přiznán některý stupeň závislosti na jiné osobě.
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Tabulka 10 Přehled osob dle stupně postižení v roce 2021

I. Lehká
Obec

Do 18
let

II. Středně těžká

Nad 18
let

Do 18
let

III. Těžká

Nad 18
let

Do 18
let

IV. Úplná

Nad 18
let

Do 18
let

Nad 18
let

Celkem

Počet
obyvatel

Procentní
vyjádření počtu
osob s
postižením

Bocanovice

0

4

0

4

0

10

0

3

21

491

4,3%

Bukovec

0

8

2

25

1

16

0

3

55

1374

4,0%

Dolní Lomná

3

10

1

11

0

13

1

3

42

923

4,6%

Horní Lomná

0

8

1

6

0

8

0

3

26

374

7,0%

Hrádek

1

12

3

24

1

26

0

10

77

1894

4,1%

Hrčava

0

1

0

6

1

9

0

2

19

247

7,7%

Jablunkov

3

55

2

94

2

87

4

45

292

5445

5,4%

Milíkov

0

12

0

23

0

23

1

9

68

1386

4,9%

Mosty u
Jablunkova
Návsí

3

48

4

57

2

47

4

18

183

3781

4,8%

4

34

4

42

5

44

1

21

155

3850

4,0%

Písečná

1

7

0

10

0

7

1

6

32

1027

3,1%

Písek

1

17

0

22

3

16

0

13

72

1884

3,8%

16

216

17

324

15

306

12

136

1042

22 676

4,6%

ORP Jablunkov

Zdroj: vlastní zpracování, Úřad práce kontaktní pracoviště Jablunkov
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Sociální služby na území ORP Jablunkov
V zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je definováno 33 druhů sociálních služeb. Na území
ORP Jablunkov přímo působí 11 registrovaných sociálních služeb. Přehled registrovaných sociálních
služeb v okresu Frýdek Místek ve srovnání s počtem služeb v ORP Jablunkov - Graf 14. Nabídka
sociálních služeb na území ORP Jablunkov není dostačující, schází zde některé služby např. raná péče,
odborné sociální služby a poradenství.

Počet služeb v okresu Frýdek Místek

Zdroj: vlastní zpracování, MPSV, online
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Počet služeb v ORP Jablunkov

Tlumočnické služby

Týdenní stacionáře

Tísňová péče

Terénní programy

Terapeutické komunity

Sociální rehabilitace

Telefonická krizová pomoc

Sociálně aktiv. sl. pro…

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně aktiv. sl. pro…

Raná péče

Služby následné péče

Průvodcovské a…

Pečovatelská služba

Podpora sam. bydlení

Osobní asistence

Odlehčovací služby

Noclehárny

Odborné sociální…

Nízkoprahová zařízení…

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní centra

Kontaktní centra

Intervenční centra

Chráněná bydlení

Domy na půl cesty

Domovy pro seniory

Domovy pro osoby se ZP

Denní stacionáře

Azylové domy

Centra denních sl.

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Domovy se zvláštním…

Graf 14 Registrované sociální služby na území ORP Jablunkov

Registrované sociální služby se sídlem na území ORP Jablunkov
Denní stacionář


je zajišťován Charitou Jablunkov, zařízení Denní stacionář sv. Josefa na ulici Bukovecká 479,
v Jablunkově. Služby jsou poskytovány ambulantní formou a cílovou skupinou jsou osoby od
16 let věku s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, se zdravotním postižením
a se zrakovým postižením.

Domovy pro seniory




poskytovatel ALZHEIMER HOME z.ú., zařízení ALZHEIMER HOME Jablunkov na ulici Bezručova
497, v Jablunkově. Jedná se o pobytové služby, pro cílovou skupinu osoby s chronickým
duševním onemocněním starších 65 let.
poskytovatel Konvent sester alžbětinek v Jablunkově, zařízení Domov sv. Alžběty ulice
Bezručova 395, v Jablunkově. Pobytové sociálních služby, pro cílovou skupinu klientů: osoby
s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři. Ve věkové kategorii
27 a více let.

Domov se zvláštním režimem


ALZHEIMER HOME z.ú., zařízení ALZHEIMER HOME Jablunkov ulice Bezručova 497,
v Jablunkově. Forma poskytování těchto sociálních služeb je pobytová. Cílová skupina klientů:
osoby s chronickým duševním onemocněním, ve věkové kategorii nad 40 let.

Odlehčovací služba


zastoupena poskytovatelem Slezská diakonie, zařízení TABITA Jablunkov, odlehčovací služby
ulice Dukelská 108, Jablunkov. Služby jsou poskytovány terénní formou pro cílové skupiny:
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby
s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením osoby se zdravotním
postižením, osoby se zrakovým postižením a senioři. Služby jsou poskytovány pro osoby
od 18 let.

Osobní asistence


poskytuje na území ORP Jablunkov Slezská diakonie, zařízení TABITA Jablunkov, osobní
asistence na ulici Dukelská 108, v Jablunkově ve formě terénních služeb. Cílovou skupinou jsou
osoby starší 18ti let s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním,
osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se
zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři.

Pečovatelská služba
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poskytovatel Charita Jablunkov, zařízení Charitní pečovatelská služba ulice Školní 1234,
Jablunkov. Služby poskytovány terénní formou pro cílovou skupinu osoby se zdravotním
postižením, rodiny s dětmi, senioři.
poskytovatel Obec Dolní Lomná, zařízení Chráněné byty - Dolní Lomná, okr. Frýdek-Místek,
Dolní Lomná 291. Formy poskytování sociálních služeb jsou terénní pro cílovou skupinu osob
se zdravotním postižením a seniorů. Věková kategorie klientů je od 27 let.



poskytovatel Obec Návsí, zařízení Dům s pečovatelskou službou Návsí 217. Tato sociální služba
je také poskytována terénní formou a cílovou skupinou jsou: osoby s chronickým
onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením a senioři.
Věková kategorie klientů majících možnost využívat tyto služby začíná na 27 letech.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


poskytovatelem je Slezská diakonie, zařízení SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov, Návsí 650. Tato
služba je poskytována terénní formou pro cílovou skupinu rodiny s dítětem/dětmi.

Rozvodovost Graf 15 Přehled rozvodů v ORP Jablunkov v letech 2017-2020 zachycuje celkový počet
rozvodů v ORP Jablunkov v časové ose od roku 2017 – 2020. Rok 2020 je ve sledovaném období
z hlediska počtu rozvodů na nejnižší hodnotě. Největší počet rozvodů je v roce 2020 zaznamenám
v obcích Jablunkov a Návsí, naopak obec Bocanovice nemá evidován ani jeden rozvod a to dokonce ve
všech sledovaných letech.
Graf 15 Přehled rozvodů v ORP Jablunkov v letech 2017-2020

2020
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2018
2018
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2020

Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ, online

Nežádoucí patologické jevy
V ORP Jablunkov dochází k nárůstu sociopatogenních jevů jako je zadlužení, kriminalita, přibývají osoby
závislé na alkoholu, omamných látkách, ale také se zvyšuje závislost na hazardních hrách či
počítačových hrách. Je to především důsledek nástrah moderního světa, kterým některé osoby díky
nedostatečné znalosti a zralosti, dané problematiky velmi rychle podlehnou.
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Kriminalita
Zajímavou statistikou je i přehled kriminality v jednotlivých obcích ORP Jablunkov viz Graf 16. V roce
2020 došlo k poklesu kriminality v území ORP Jablunkov, pokles je zaznamenám
ve všech obcích. Tento pokles mohl být způsoben omezeným pohybem osob,
který byl nařízen vládou České republiky a to hned několikrát v roce 2020,
ke zmírnění pandemické situace COVID 19.

Graf 16 Přehled kriminality v obcích ORP Jablunkov za období 2017-2020

2017
Zdroj: vlastní zpracování, Policie ČR, online
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2018

2019

2020

Následující Graf 17 je přehledem celkového počtu jednotlivých přestupků v ORP Jablunkov. V roce
2020 došlo především k nárůstu toxikománie a podvodů. Počet krádeží se v roce 2020 podstatně snížil.
Graf 17 Podrobný přehled přestupků v ORP Jablunkov za roky 2018- 2020

2018

2019

2020

Zdroj: vlastní zpracování, Policie ČR, online

Přehled exekucí
Dalším patologickým jevem je zadlužení, které u mnohých osob končí exekucemi. Občané mnohdy svou
tíživou finanční situaci řeší nevhodným způsobem, nebankovními úvěry nebo ignorováním problémů
s narůstajícími dluhy, což vede velmi často k neschopnosti splácet své závazky a poté již je jen krůček
k exekucím. Data pro přehled exekucí v době finalizace dokumentu Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb ORP Jablunkov byly pouze za rok 2019 a průměrná jistina byla dostupná pouze za rok
2017, proto Graf 18 zobrazuje vývoj exekucí právě v těchto dvou letech.
V ORP Jablunkov ve srovnání těchto dvou let celkový počet exekucí mírně vzrostl. Nárůst, byl
zaznamenán v obcích Bukovec, Horní Lomná, Hrádek, Návsí a Písek. Pokles exekucí byl v roce 2019
v obcích Bocanovice, Dolní Lomná, Jablunkov, Milíkov a Mosty u Jablunkova.
Tabulka 11 zobrazuje průměrnou jistinu na osobu v roce 2017 (další roky nebyly dostupné)
v jednotlivých obcích ORP Jablunkov. V obcích Písek a Návsí se průměrná jistina pohybuje v částce cca
1 milion korun. Celkově je území ORP Jablunkov zatíženo průměrnou jistinou 4 210 327 Kč.
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Graf 18 Přehled exekucí v obcích ORP Jablunkov v letech 2017 a 2019
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Zdroj: vlastní zpracování, mapaexekucí, online

Tabulka 11 Přehled průměrné jistiny v obcích ORP Jablunkov v roce 2017
Obec
Bocanovice
Bukovec
Dolní Lomná
Horní Lomná
Hrádek
Hrčava
Jablunkov
Milíkov
Mosty u Jablunkova
Návsí
Písečná
Písek
ORP Jablunkov

2017
675 729
273 161
352 552
102 604
243 927
117 443
226 075
373 924
219 449
931 005
287 232
1 007 226
4 810 327

Zdroj: vlastní zpracování, mapaexekucí, online

Podpora bydlení v obcích ORP Jablunkov
Některé obce území ORP Jablunkov disponují obecními byty a také sociálně podporovanými byty, tyto
informace byly zjišťovány přímo na jednotlivých obcích ORP Jablunkov. Téma obecních či
podporovaných bytů bylo probíráno na většině fokusních skupin. Naráželo se na nedostatek tohoto
způsobu bydlení, špatně cílený výběr kritérií pro přidělení jednotlivých bytů v obcích apod. Graf 19 je
přehledem počtu bytů v jednotlivých obcích k 1. 1. 2021. Obecními byty nedisponují obce Bocanovice,
Písečná a Písek. Sociálně podporovanými byty nedisponují obce Bocanovice, Bukovec, Hrádek, Mosty
u Jablunkova, Písečná, Písek. Tyto údaje byly poskytnuty jednotlivými obecními úřady ORP Jablunkov.
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Graf 19 Grafické znázornění přehledu obecních a sociálně podporovaných bytů v obcích ORP Jablunkov
k 1. 1. 2021
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Zdroj: vlastní zpracování, zastupitelé obcí ORP Jablunkov
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Sociálně podporované byty

Financování sociálních služeb
Financování sociálních služeb je vícezdrojovým způsobem financování. Zajišťováno je z velké části
veřejnými prostředky ze státních zdrojů, obecních zdrojů, zdrojů samotných uživatelů, úhrady od
zdravotních pojišťoven za vykázané zdravotní výkony při poskytování zdravotní péče. Dalšími zdroji
jsou příspěvky nadací, fondů, sbírek, strukturálních fondů EU. Osoby pobírající příspěvek na péči
z hlediska závislosti na jiné osobě si samy hradí poskytované sociální služby.
Nejdůležitější částí financování je příspěvek obcí a měst a krajské dotace ze státního rozpočtu na
podporu sociálních služeb (kapitola 313 státního rozpočtu).
Poskytnutí příspěvku z krajské dotace poskytovatelům, závisí na splnění několika podmínek:





registrace sociální služby (dle zákona 108/2006 Sb.),
pověření obcí, krajem nebo státem pro výkon aktivit ve veřejném zájmu,
nabídka aktivit, které nemohou s ohledem na cílovou skupinu a její potřeby být ziskové
a zároveň jsou uznány natolik potřebnými, že mohou být podpořeny z veřejných prostředků,
musí být členem krajské sítě sociálních služeb (nástroj pro kontrolu a plánování poskytování
sociálních služeb).

Sečtením příspěvků od uživatelů služeb, darů, peněz z individuálních projektů, dotací od obcí lze žádat
dotaci formou tzv. vyrovnávací platby. Vyrovnávací platbou je provozovateli uhrazen rozdíl mezi
maximální možnou výši uznatelných nákladů a penězi získaných z jiných prostředků. Při převýšení
maximálních výdajů, se musí vrátit dotace MSK (kapitoly 313 státního rozpočtu).
Financování sociálních služeb na území ORP Jablunkov naráží na nejednotnost a rozdílnost v přístupu
jednotlivých obcí. Mimo obec Hrčavu, všechny obce ORP Jablunkov finančně podporují poskytovatele
sociálních a návazných služeb. Finanční podpora jednotlivých obcí se neřídí společnou metodikou,
proto některé obce přispívají více a některé obce méně.
Většina financí míří především do oblasti služeb pro seniory. Většina obcí přispívá pobytovým
i terénním službám z vlastních rozpočtů. Některé obce přispívají pouze v případě, že v domovech pro
seniory jsou umístěni jejich občané.
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Zjišťování potřeb
Stěžejní části tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb byla analýza a zjišťování potřeb
poskytovatelů, zadavatelů, občanů a veřejnosti z území ORP Jablunkov. Kvalita zjištění potřeb je
základem pro kvalitní návrh komunitního plánu, proto zjišťování potřeb bylo věnováno nejvíce času.
Tato fáze tvorby dokumentu byla značně ovlivněna pandemickou situací COVID 19. V České republice
byl vyhlášen dlouhodobý nouzový stav a došlo k zákazu setkávání osob, toto omezení narušilo možnost
vzájemné interakce skupin obyvatel, který je podstatou metody zjišťování potřeb - fokusní skupiny.
Plánovaný způsob kvalitativní metody zjišťování potřeb fokusními skupinami, byl proto pozastaven
a přistoupilo se ke kvantitativní metodě – dotazníkové šetření, které bylo určeno široké veřejnosti.
Starostky a starostové obcí ORP Jablunkov byli v době omezeného setkávání osob osloveni k zjištění
potřeb pomocí kvalitativní metody – řízených rozhovorů. S každým starostou či starostkou území ORP
Jablunkov byl realizován polostrukturovaný rozhovor na předem připravené otázky. Na základě
nepříznivé predikce vývoje pandemie COVID, bylo na konci roku 2020 přistoupeno k plánované metodě
zjišťování potřeb fokusními skupinami online formou.
Scénář fokusních skupin i otázky řízených rozhovorů byly připraveny metodiky Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
Všechny použité způsoby zjišťování potřeb přinesly důležitá data, z nichž bylo možné vytvářet
a formulovat potřeby poskytovatelů, zadavatelů a občanů žijících či působících na území ORP
Jablunkov.
Nejvyšší vypovídající hodnotu měly fokusní skupiny. Potřeby zjištěné pomocí dotazníkového šetření
a polostrukturovaných rozhovorů byly samozřejmě zohledněny v konečných myšlenkových mapách
potřeb jednotlivých zástupců triády vstupujících do komunitního plánování.
Pracovní skupiny tak měly dostatek podkladů k tvorbě cílů a opatření na základě vzniklých potřeb.

Metoda ohniskových skupin
Metoda fokusních skupin je založena na principu kulatých stolů, kdy se získávají data využitím
skupinové interakce probíhající v debatě na předem určené téma. Za průběh a řízení této skupiny
zodpovídá facilitátor, který skupinu moderuje. Touto metodou lze zkoumat potřeby, témata zahrnující
mnoho úrovní pocitů a zkušeností dotazovaných osob. Metoda fokusní skupiny je nejefektivnějším
a nejvíce vypovídajícím způsobem při tomto průzkumu.
Vzhledem k realizaci fokusních skupin v online prostředí, byli respondenti vybírání na základě rozdělení
podle cílových skupin.







poskytovatelé sociálních a návazných služeb působících či majících zájem působit na území ORP
Jablunkov,
starostové a starostky obcí ORP Jablunkov,
osoby pečující a osoby zdravotně znevýhodněné,
senioři,
rodiny s dětmi,
zástupci spolků, mládeže a veřejnosti.

Důraz při výběru občanů a veřejnosti byl kladen na zacílení a zastoupení všech cílových skupin, jichž se
komunitní plánování dotýká.
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V rámci ohniskových skupin probíhala skupinová diskuse formou polostrukturovaných skupinových
rozhovorů, připravených předem metodiky KÚ MSK.
Cílem ohniskových skupin bylo kvalitativní metodou zjistit potřeby poskytovatelů a obyvatel 12 obcí
ORP Jablunkov.
Diskuze byla facilitována metodiky Krajského úřadu nebo koordinátorem projektu. Výstupy z fokusních
skupin byly pod dohledem metodiků zpracovány koordinátorem projektu a schváleny Řídící skupinou
projektu.

Zkrácená zpráva z fokusních skupin
Fokusní skupiny za účelem zjišťování potřeb poskytovatelů, zadavatelů, občanů a veřejnosti byly
realizovány od prosince 2020 do července 2021. Za účelem zjišťování potřeb bylo realizováno
10 fokusních skupin, z toho 1 se starosty či starostkami obcí ORP Jablunkov, 1 s poskytovateli sociálních
a souvisejících služeb působících či majících zájem působit na území ORP Jablunkov, 8 fokusních skupin
bylo realizováno s občany obcí ORP Jablunkov. Fokusní skupiny s občany byly vždy zacíleny na určitou
cílovou skupinu, tak aby nebyla žádná cílová skupina vstupující do komunitního plánování opomenuta.
Celkem se fokusních skupin zúčastnilo 108 osob, z toho 25 mužů a 83 žen. Genderové vyvážení se
podařilo dodržet až na jednu cílovou skupinu rodin s dětmi, která byla zastoupena jen ženským
pohlavím. Vzhledem k tomu, že tento střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je pro celé území ORP
Jablunkov, účastníci byli vybírání tak, aby byl vždy zastoupen co největší počet obcí území ORP
Jablunkov.
Fokusní skupiny byly vzhledem k pandemii COVID 19 realizovány především v online formě
a účastníci byli diferencováni na základě cílových skupin:
2 FG se zástupci cílové skupiny senioři, 2 FG se zástupci osob se zdravotním postižením a osob
pečujících, 2 FG se zástupci rodin s dětmi, 2 FG se zástupci spolků, mládeže a široké veřejnosti.
Tabulka 12 zobrazuje přehled fokusních skupin rozdělených podle zástupců jednotlivých cílových
skupin, zachycen je celkový počet účastníků a genderové rozdělení v daných fokusních skupinách
a počet zastoupených obcí.
Tabulka 12 Přehled fokusních skupin dle CS
Cílová skupina

Počet účastníků

Zastoupené obce

Starostky a
starostové obcí
ORP Jablunkov
Poskytovatelé
sociálních a
souvisejících
služeb
Senioři
a seniorky z ORP
Jablunkov

6 účastníků
4 ženy
2 muži
17 účastníků
15 žen
2 muži

Mosty u Jablunkova, Písečná, Bukovec, Jablunkov,
Bocanovice, Písek

20 účastníků
17 žen
3 muži

6 obcí
Mosty u Jablunkova, Návsí, Písek, Písečná, Bukovec,
Jablunkov

OZP a osoby
pečující z ORP
Jablunkov

23 účastníků
20 žen
3 muži

9 obcí
Hrčava, Mosty u Jablunkova, Bocanovice, Hrádek, Návsí,
Písek, Písečná, Bukovec, Jablunkov
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Organizace působící či mající zájem působit na území
ORP Jablunkov

Rodiny s dětmi
z ORP Jablunkov

20 účastníků
20 žen

Veřejnost –
zástupci spolků,
mládeže z ORP
Jablunkov

22 účastníků
7 žen
15 mužů

10 obcí
Mosty u Jablunkova, Bocanovice, Milíkov, Hrádek, Návsí,
Dolní Lomná, Horní Lomná, Písek, Bukovec, Jablunkov
10 obcí
Bocanovice, Milíkov, Hrádek, Návsí, Dolní Lomná, Horní
Lomná, Písek, Písečná, Bukovec, Jablunkov

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 13 je přehledem podrobného rozdělení všech 10-ti realizovaných fokusních skupin, včetně
data, formy konání a počtu osob rozděleného podle pohlaví.
Tabulka 13 Podrobný přehled FG
Fokusní skupiny
FG 1 Poskytovatelé sociálních
a souvisejících služeb
FG 2 Starostové a starostky
obcí ORP Jablunkov
FG 3 Senioři a seniorky obcí
ORP Jablunkov

Termín
14. 12. 2021

9. 2. 2021

30. 4. 2021

FG 4 OZP a pečující osoby obcí
13. 5. 2021
ORP

FG 5 Rodiny s dětmi obcí ORP
Jablunkov

27. 5. 2021

FG 6 OZP a pečující osoby obcí
02. 6.2021
ORP Jablunkov

FG 7 Rodiny s dětmi obcí ORP
Jablunkov

FG 8 Senioři a seniorky obcí
ORP Jablunkov
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09. 6.2021

15. 6. 2021

Forma
Online

Počet osob
17 účastníků
15 žen
2 muži

Online

6 účastníků
4 ženy
2 muži

Online

10 účastníků
10 žen
4 zastoupené obce

Online

14 účastníků
12 žen
2 muži
6 zastoupených obcí

Online

14 účastníků
14 žen
6 zastoupených obcí

Online

9 účastníků
8 žen
1 muž
6 zastoupených obcí

Online

6 účastníků
6 žen
5 zastoupených obcí

Výletiště Písečná

10 účastníků
7 žen
3 muži
2 zastoupené obce

FG 9 Veřejnost – zástupci
místních spolků a mládeže
obcí ORP Jablunkov
FG 10 Veřejnost – zástupci
místních spolků, mládeže,
seniorů a seniorek ORP
Jablunkov

14. 7. 2021

MěÚ Jablunkovzasedací
místnost

10 účastníků
2 ženy
8 mužů
6 zastoupených obcí

27. 7. 2021

MěÚ Jablunkovzasedací
místnost

10 účastníků
2 ženy
8 mužů
6 zastoupených obcí

Zdroj: vlastní zpracování

Oslovování a výběr účastníků fokusních skupin/sestavování skupin
Výběr, oslovování a sestavování skupin účastníků fokusních skupin byl také ovlivněn pandemií COVID
19. Ke spolupráci při oslovování účastníků byli požádáni starostové a starostky jednotlivých obcí ORP
Jablunkov, zástupci spolků, nábor byl šířen také prostřednictvím sociálních sítí. Potenciální účastníci
fokusních skupin byli prostřednictvím koordinátora projektu seznámeni s účelem a cílem fokusních
skupin. Vzhledem k tomu, že fokusní skupiny probíhaly většinou online formou, došlo
k sestavení fokusních skupin, dle cílových skupin: senioři; OZP a osoby pečující; rodiny s dětmi.
V prezenční formě byly realizovány fokusní skupiny s veřejností, kterých se zúčastnili převážně zástupci
spolků, mládeže a další ekonomicky aktivní občané ORP Jablunkov.
Všechny fokusní skupiny probíhaly participativně, se zapojením občanů obcí ORP Jablunkov. Pro
starosty a starostky obcí ORP Jablunkov byla realizována jedna fokusní skupina. Poskytovatelé
sociálních služeb a návazných aktivit se také zúčastnili jedné fokusní skupiny. S občany rozdělených dle
cílových skupin bylo realizováno 8 fokusních skupin.
Všichni účastníci přišli na setkání dobrovolně, mnozí účastníci projevili zájem o aktivní zapojení do
pracovních skupin projektu. Téměř všichni účastníci měli zájem o výsledky šetření, které jim budou
představeny po jejich zpracování. Účastníci byli většinou komunikativní a aktivně se vyjadřovali
a zapojovali do diskuze. Všechny fokusní skupiny se nesly v pohodové atmosféře.
Diskuse s účastníky byla moderována na základě předem připraveného scénáře (připraven metodiky
KÚ MSK), a to formou polostrukturovaného skupinového rozhovoru. Cílem bylo zjistit potřeby
jednotlivých účastníků s ohledem na sociální témata – potřeby v této oblasti (sociální služby a návazné
aktivity). Fokusní skupiny trvaly přibližně 2 hodiny. Z každé fokusní skupiny byl pořízen zápis – což bylo
použito pro finální analýzu potřeb.
V úvodu každé fokusní skupiny byl účastníkům představen program, facilitátor (metodik KÚ MSK nebo
koordinátor projektu), projekt a způsob a forma diskuze. Účastníci byli také seznámeni s cílem setkání,
s tím, k čemu budou využity informace o potřebách, v čem je jejich zjišťování důležité a jak mohou
ovlivnit podobu připravovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Jednotliví účastníci se
vzájemně stručně představili, a poté již byli vyzývání k odpovědím na pokládané otázky.
Respondentům fokusních skupin byly pokládány např. tyto otázky:
 „Co byste potřebovali zlepšit, co by se mělo změnit, aby se Vám v obci žilo ještě lépe?“
 „Jaké jsou Vaše potřeby ve vztahu k sociální oblasti?“
 „S jakými bariérami se potýkáte v běžném životě?“
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 „Máte nějaké konkrétní potřeby/nápady?“
 „ Jsou nějaké sociální služby nebo návazné aktivity, které na území ORP Jablunkov chybí nebo
naopak přebývají?“ „Které to jsou?“
 „Co by Vám mohlo pomoci skloubit rodinný a pracovní život?“
 „Jak vnímáte potřeby obyvatel v obcích na území ORP Jablunkov z pohledu Vaší organizace?“
„S čím se na Vás občané obvykle obracejí?“
 „Máte informaci o potřebách obyvatel na území ORP Jablunkov, které nemůžete Vy nebo jiná
organizace uspokojit? Které to jsou a které obce se týkají?“
 „Co potřebujete Vy jako poskytovatelé sociálních služeb nebo návazných aktivit od
obcí/starostů/starostek na území ORP Jablunkov“ „Jak by optimálně měla vypadat spolupráce
se starosty a starostkami/obcemi na území ORP Jablunkov s Vámi, aby se Vám dobře na území
fungovalo“?
 „Máte nějaké konkrétní potřeby/nápady ohledně vzájemné spolupráce poskytovatelů
sociálních služeb a návazných aktivit?“
 „Jaké jsou potřeby Vás jako starostů a starostek s ohledem na sociální oblast?“
 „Jak probíhá spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a návazných aktivit? Jaké sociální
služby a návazné aktivity na Vašem území máte?“ Jak by tato spolupráce měla optimálně
vypadat?“
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Myšlenkové mapy
Tato kapitola je věnována výstupům analýzy potřeb, která probíhala v rámci tvorby dokumentu
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Jablunkov. Jak již bylo popsáno potřeby
byly získávány od poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb působících, či majících zájem působit
na sledovaném území, zástupců 12 obcí daného území a občanů napříč cílovými skupinami majícími co
dočinění se sociálním a komunitním životem území ORP Jablunkov. Zjištěné potřeby korespondují
s potřebami, které jsou obsahem již zpracovaných komunitních plánů na tomto území a to komunitního
plánu Města Jablunkov 2017 - 2019 a komunitního plánu Sdružení obcí Jablunkovska 2019 - 2023.
Data získané prostřednictvím fokusních skupin, dotazníkového šetření a řízených rozhovorů byly
zpracovány a vyhodnoceny, pod dohledem metodiků KÚ MSK. Výstupy jsou zobrazeny na následujících
stránkách v tzv. myšlenkových mapách, což je kreativní metoda vyznačující vizuálně vzájemné vztahy
a souvislosti kolem jednotlivých klíčových slov.
Do dokumentu byly zaneseny čtyři myšlenkové mapy, které přehledně graficky zobrazují nejdůležitější
potřeby triády (poskytovatelé, zadavatelé, občané a veřejnost) vstupující do komunitního plánování na
území ORP Jablunkov.
Obrázek 4 představuje potřeby získané od cílové skupiny zadavatelů sociálních a návazných služeb,
jednalo se o zástupce obcí území ORP Jablunkov. Obce byly především zastoupeny starosty
či starostkami případně sociálními pracovníky.
Obrázek 5 myšlenková mapa potřeb získaných od poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb.
Osloveni byli poskytovatelé sociálních a návazných aktivit působících či majících zájem působit na
území ORP Jablunkov. Zájem o účast na fokusních skupinách ze strany poskytovatelů byl vysoký.
Obrázek 6 je výsledkem potřeb, které byly zjištěny od občanů ORP Jablunkov a to v zastoupení cílových
skupin: senioři, rodiny s dětmi, OZP, pečující osoby, veřejnost, spolky, mládež. V jednotlivých fokusních
skupinách, které byly selektovány podle výše uvedených cílových skupin byly vyjádřeny potřeby, které
poté byly shrnuty do jedné myšlenkové mapy.
Poslední myšlenkovou mapou Obrázek 7 je souhrn všech potřeb, které byly zjištěny a obsaženy
v jednotlivých dílčích myšlenkových mapách.
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Obrázek 4 Myšlenková mapa potřeby Starostové obcí ORP Jablunkov
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Obrázek 5 Myšlenková mapa potřeb Poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v ORP Jablunkov
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Obrázek 6 Myšlenková mapa potřeb občanů obcí ORP Jablunkov
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Obrázek 7 Souhrnná Myšlenková mapa potřeb v ORP Jablunkov
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Pracovní skupiny
Definování cílů a potřeb pro vytvářený střednědobý plán rozvoje sociálních a návazných služeb bylo
v kompetenci tři pracovních skupin, které vznikly na základě zjištěných potřeb s přihlédnutím dat
sociodemografické analýzy v území.
Pracovní skupiny byly ustaveny na setkání, které bylo pod vedením metodiků Krajského úřadu paní
Hany Drábkové Sobkové a paní Martiny Duškové a také za pomoci facilitátora pana Jakuba Řeháčka.
Rozdělení bylo schváleno účastníky setkání, a poté Řídící skupinou projektu. Do těchto tři pracovních
skupin byli rozděleni účastníci na základě jejich vlastního rozhodnutí a preferencí. Pozice vedoucího
jednotlivých pracovních skupin byla obsazena demokratickým zvolením v rámci skupiny na prvním
setkání členů pracovních skupin.
Vedoucí pracovní skupiny je zodpovědný za výstupy pracovní skupiny ve spolupráci s ostatními členy.
Pracovní skupiny se vzájemně informovaly a spolupracovaly při tvorbě cílů a opatření tak, aby byly
pokryty všechny potřeby zjištěné v rámci analýzy potřeb. Finální výstupy byly konzultovány
a upraveny metodiky a následně představeny Řídící skupině projektu, která tyto výstupy v podobě cílů
a opatření schválila a jsou součástí tohoto dokumentu.
Členové pracovních skupin se setkávali prezenčně nebo v online prostředí a to dle potřeb minimálně
však jednou za měsíc. Jejich činnost byla zahájena 1. listopadu 2021 a ukončena byla
31. března 2022, kdy byl ukončen i projekt.
Při složení členů pracovních skupin byl kladen důraz na různorodost jednotlivých členů z pohledu
obsazení všech cílových skupin vstupujících do tvorby komunitního plánu. V jednotlivých pracovních
skupinách byli zástupci zadavatelů, poskytovatelů a také občanů různých cílových skupin (zástupci z řad
osob pečujících, OZP, rodičů s dětmi, seniorů, spolků, mládeže).
Pracovní skupina Komunitní život si jako vedoucí odhlasovala zástupce z cílové skupiny rodič s dětmi,
v této skupině jsou zástupci rodičů s dětmi, osob pečujících, senioři, osoby se zdravotním postižením
a zástupci poskytovatelů sociálních a návazných služeb.
Pracovní skupina Dostupnost a udržitelnost služeb si do funkce vedoucího vybrala zástupce
poskytovatele sociálních a návazných služeb se sídlem v Jablunkově. Ostatními členy v této skupině
jsou zástupci poskytovatelů sociálních nebo návazných aktivit a také zástupce zadavatelů v území ORP
Jablunkov.
Pracovní skupina Informovanost, komunikace a poradenství si do pozice vedoucího člena vybrala
zástupce poskytovatelů sociálních služeb a návazných aktivit působícího na území ORP Jablunkov.
V této skupině jsou zastoupeni především zástupci poskytovatelů sociálních a návazných služeb, ale
také osoby se zdravotním postižením.
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Rozdělení pracovních skupin z hlediska potřeb
Zjištěné potřeby, jejichž podrobný přehled je zobrazen v kapitole Myšlenkové mapy, byly rozděleny
mezi jednotlivé pracovní skupiny, které se těmito potřebami hlouběji zabývaly a jejich úkolem bylo
vytvoření cílů, opatření a aktivit k naplnění daných potřeb. V následující části je obecný přehled
potřeb, kterými se pracovní skupiny zabývaly.
PS Komunitní život se zabývala řešením následujících potřeb:







Potřeba komplexní podpory pečujících osob;
Potřeba podpory trávení volného času různých cílových skupin občanů;
Potřeba vytvoření zázemí (dostupnost, finanční, místní) pro různé aktivity;
Potřeba podpory vzájemného sdílení zkušeností, dobré praxe;
Potřeba podpory skloubení pracovního a rodinného života;
Potřeba podpory sportovních a kulturních aktivit, spolkové činnosti.

PS Informovanost, komunikace a poradenství vytvářela cíle na tyto potřeby:









Potřeba zlepšení a zajištění informovanosti v různých oblastech všech cílových skupin;
Potřeba zajištění srozumitelnosti a dostupnosti informací pro občany;
Potřeba zlepšení komunikace a spolupráce mezi občany, zástupci obcí a poskytovateli;
Potřeba mezigenerační spolupráce - občané, starostové, poskytovatelé;
Potřeba zajištění dostupnosti odborného poradenství;
Potřeba zajištění mezioborového poradenství;
Potřeba zajištění možnosti pro výměnu zkušeností;
Potřeba lepší osvěty a vzdělávání – občanů, ale i podpora vzdělávání odborníků.

PS Dostupnost a udržitelnost služeb se zabývala potřebami:
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Potřeba vzniku sociálních služeb, rozšíření kapacit sociálních a návazných služeb pro občany
území ORP Jablunkov;
Potřeba zajištění dostupného bydlení pro různé cílové skupiny (senioři, OZP, rodiny s dětmi
aj.);
Potřeba zlepšení možnosti bezbariérovosti v území ORP Jablunkov;
Potřeba vyřešení financování sociálních služeb a podpory spolupráce v rámci ORP Jablunkov
ve financování;
Potřeba zlepšení dopravní obslužnosti a bezpečnosti;
Potřeba zajištění bezpečnosti služeb;
Potřeba zajištění a kvality sociálních a návazných služeb;
Potřeba dostupnosti odborníků v různých sociálních oblastech;
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Akční plán
Strategická část tohoto dokumentu je věnována návrhovým řešením, ke kterým došly pracovní
skupiny, jedná se o akční plán aktivit, které budou realizovány k uspokojení zjištěných potřeb.
Vytvořená návrhová řešení byla za pomocí metodiků KÚ MSK upravena do finální podoby. Součástí
této části dokumentu jsou cíle, opatření a aktivity, díky nímž budou uspokojovány potřeby občanů,
poskytovatelů a zadavatelů v území ORP Jablunkov ve věci sociálních a návazných aktivit.

Cíle, opatření a aktivity
Tato kapitola je věnována přehledu vytvořených cílů, opatření a aktivit pracovními skupinami. Důraz
byl kladen na pokrytí všech potřeb, které byly na území ORP Jablunkov při tvorbě dokumentu zjištěny
a systematicky rozděleny mezi jednotlivé pracovní skupiny.
Ve všech třech pracovních skupinách vznikla potřeba zřízení pozice koordinátora sociálních služeb,
proto je tento cíl označen jako průřezové téma. Pozice koordinátora komunitního plánování, který
bude fungovat i po ukončení projektu se dotýká velké části zjištěných potřeb, které byly rozděleny mezi
jednotlivé skupiny k vytvoření cílů a opatření. Tato pozice je na území ORP Jablunkov chybějícím
článkem i z pohledu starostů a poskytovatelů. MAS Jablunkovsko zná region a je vhodným kandidátem
k zajištění pozice koordinátora komunitního plánování.

Průřezové téma Zřízení pozice koordinátora
Cíl 1
Potřeby

Krátký popis cíle

Opatření k naplnění cíle
Aktivity vedoucí k realizaci
opatření 1.1.

Na Jablunkovsku bude zajištěna metodická podpora a koordinace
činností v sociální oblasti a v oblasti návazných aktivit.
Potřeba zřízení pozice koordinátora sociálních služeb a návazných
aktivit. Potřebou je zlepšení vzájemné informovanosti a spolupráce
občanů, zástupců obcí a poskytovatelů v ORP Jablunkov.
Koordinátor je prostředníkem mezi občany, obcemi ORP Jablunkov a
poskytovateli sociálních služeb a organizacemi, zajištuje a zkvalitňuje
komunikaci mezi těmito subjekty. Bude zajištěna i metodická podpora
na území ORP Jablunkov.
1.1.

Zřízení pozice – Koordinátor/metodik pro území ORP Jablunkov.

1.1.1. Obsazení pozice koordinátor/metodik se zajištěním jeho
financování.
1.1.2. Pravidelná spolupráce a setkávání koordinátora se zástupci
poskytovatelů sociálních a návazných služeb, zástupci obcí,
úřady a občany ORP Jablunkov.
1.1.3. Informovanost
o
činnosti
koordinátora/metodika
prostřednictvím webových stránek, infolinky, distribuce
informačních materiálů do organizací, ordinací, škol, atp.
1.1.4. Organizace aktivit dle aktuálních potřeb (vzdělávací aktivity,
semináře, workshopy na území ORP Jablunkov).
Předpokládané výstupy

Zřízení pozice koordinátora/metodika.

Společná setkávání subjektů s koordinátorem 6x.

Semináře, osvětové akce, vzdělávací aktivity alespoň 6 x ročně
viz cíl 2.
Předpokládané
finanční EU Fondy, Dotace, MSK, Obce ORP Jablunkov aj.
zdroje
Celková výše finančních nákladů bude definována při zpracováni
konkrétních projektů.
Realizátoři a partneři
Obce ORP Jablunkov, MAS Jablunkovsko, SOJ, poskytovatelé sociálních
služeb a návazných aktivit, atd.
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Cíle, opatření a aktivity PS Informovanost, komunikace a poradenství
Pracovní skupina Informovanost, komunikace a poradenství se shodla na vytvoření dvou cílů, díky
němuž budou pokryty potřeby, které byly zpracovávány touto skupinou. Jedním cílem je průřezové
téma zřízení pozice koordinátora, která je popsána výše. Druhý cíl je uveden v následující tabulce.
Cíl 2

Občané Jablunkovska budou informováni o nabídce
sociálních služeb a návazných aktivit.
Potřeby
Potřeba zlepšení informovanosti občanů a přístupu k informacím ve
srozumitelnější a dostupnější formě a zároveň zlepšení propagace
sociálních služeb. Potřeba podpory vzdělávacích a osvětových aktivit.
Krátký popis cíle
Občané Jablunkovska získají komplexnější přehled o nabídce sociálních
služeb a osvěty v různých životních situacích díky srozumitelnější
propagaci sociálních a souvisejících služeb a širšímu okruhu
informačních zdrojů. Občanům Jablunkovska budou poskytovány
vzdělávací aktivity v různých oblastech života.
Opatření k naplnění cíle
2.1. Rozšíření informačních zdrojů podávajících srozumitelné
informace o dostupných sociálních službách a návazných
aktivitách.
Aktivity vedoucí k realizaci
2.1.1. Informovanost v rámci kulturních, sociálních a společenských
opatření 2.1.
akcí v jednotlivých obcích (workshopy, letáky, zážitkové akce,
apod.).
2.1.2. Informovanost o sociálních službách v obecních zpravodajích, na
webových stránkách obcí ORP Jablunkov, na sociálních sítích.
Opatření k naplnění cíle
2.2. Zajištění setkávání a vzdělávacích aktivit pro různé cílové
skupiny.
Aktivity vedoucí k realizaci
2.2.1. Zajištění prostorů pro setkávání, vzdělávací a osvětové aktivity
Opatření 2.2.
(např. komunitní centra obcí).
2.2.2. Podpora neformální aktivity občanů participativním způsobem
(např. vzdělávání, osvěta, semináře).
2.2.3. Zajištění odborníků pro vzdělávání v různých oblastech a
vzdělávání (viz průřezové téma – koordinátor) na základě
aktuálních potřeb občanů.
2.2.4. Informovanost o dané konkrétní aktivitě prostřednictvím letáků,
informací na webových stránkách a facebooku.
Předpokládané výstupy

Informace na akcích alespoň 6x ročně.

Letáky v místních zpravodajích 3x ročně.

Katalog (online) sociálních a návazných služeb.

Viz průřezové téma – koordinátor.

Pravidelné příspěvky na facebooku, zajištěné koordinátorem.

Semináře, osvětové akce, vzdělávací aktivity alespoň 6x ročně.
Předpokládané
finanční Dotace, EU Fondy, MSK, Obce ORP Jablunkov a další.
zdroje
Celková výše finančních nákladů bude definována při zpracováni
konkrétních projektů.
Realizátoři a partneři
Obce ORP Jablunkov, NNO, MSK, OPZ, MAS Jablunkovsko a další.
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Cíle, opatření a aktivity PS Komunitní život
V pracovní skupině Komunitní život byly řešeny potřeby různých oblastí sociálního života území ORP
Jablunkov, a proto v této skupině vznikly 4 cíle. Jednotlivé cíle akceptují všechny potřeby, kterými se
tato pracovní skupina zabývala. V této pracovní skupině opět vznikla potřeba vytvoření cíle zřízení
pozice koordinátora, který je představen jako průřezové téma cíl 1.

Cíl 3

Vznikne prostor pro vzájemné sdílení zkušeností a dobré praxe
pečujících osob v ORP Jablunkov
Potřeby
Potřeba podpory pečujících osob formou vzájemného sdílení a dobré
praxe.
Krátký popis cíle
Vytvořit prostor pro všechny skupiny (nejen) pečujících osob s možností
sdílet své zkušenosti a dobrou praxi s komplexním pochopením
náročné životní situace.
Opatření k naplnění cíle
3.1. Vytvoření prostoru pro setkávání podpůrných skupinek
pečujících osob, zajištění vzdělávacích akcí pro pečující osoby,
poskytnutí informací o již nabízených službách s možností
zajištění péče o osoby blízké v místě konání setkání.
Aktivity vedoucí k realizaci
3.1.1. Zajištění prostoru, kde se mohou začít scházet podpůrné
opatření 3.1.
skupinky.
3.1.2. Vytvoření letáčků či plakátů na propagaci možnosti využití
podpůrných skupinek a jejich distribuce např. do škol, ordinací
lékařů atd., informace na stránkách relevantních organizací.
3.1.3. Kontaktovat odborníky a organizace k zajištění přednášek na
vhodně zvolená témata (Charita, Slezská diakonie, Renarkon,
psycholog, lékař, fyzioterapeut…) a poskytnutí informací o již
stávajících službách pečujícím osobám.
3.1.4. Zajištění kvalifikovaného personálu, který by zajistil dozor a péči
klientů v době trvání aktivit pečujících osob (přednáška, nákup,
relax…).
3.1.5. Vzájemné diskuze a sdílení zkušeností pečujících osob.
Předpokládané výstupy

Existující podpůrná skupina, pravidelná setkání pečujících osob
2x za měsíc.

Pravidelné přednášky alespoň 1x za měsíc.
Předpokládané
finanční Dotace, MSK, EU Fondy, obce ORP Jablunkov, občané a další.
zdroje
Celková výše finančních nákladů bude definována při zpracováni
konkrétních projektů.
Realizátoři a partneři
Realizátor - Charita Jablunkov, partneři: NNO, lékaři v rámci MAS
Jablunkovsko, lektoři, Obce ORP Jablunkov a další.
Cíl 4

Rodiny s dětmi mají na Jablunkovsku podmínky pro skloubení
rodinného a pracovního života

Potřeby

Potřeba skloubení rodinného a pracovního života.

Krátký popis cíle

Nabídnout možnost kvalitně využít a jednodušeji skloubit čas věnovaný
rodině a pracovním povinnostem využitím flexibilních pracovních
úvazků a výpomoci s hlídáním.
4.1. Podpořit flexibilní pracovní úvazky/dobu ze strany
zaměstnavatelů, nabídnout flexibilní pracovní síly z řad rodičů na

Opatření k naplnění cíle
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rodičovských a mateřských dovolených (popřípadě seniorů),
spustit program „nevlastní babičky, tety“.
Aktivity vedoucí k realizaci
4.1.1. Doporučit místním zaměstnavatelům nabízet flexibilní pracovní
opatření 4.1.
úvazky (např. částečné úvazky, jiné pracovní hodiny než obvyklé)
přes Úřad práce.
4.1.2. Zřídit např. vývěsní/inzertní tabuli, kde budou občané nabízet a
požadovat služby/pomoc, kterou budou potřebovat či nabízet
spolu s kontaktem na svou osobu. (např. mytí oken, hlídání dětí,
pomoc na zahradě, doprava k lékaři atd.)-občanská výpomoc.
Předpokládané výstupy

Zvýšení flexibilních úvazků a možnosti práce z domu o 30%.

Využívání občanské svépomoci alespoň 20 hodin měsíčně.
Předpokládané
finanční Dotace, MSK, obce ORP Jablunkov, EU Fondy a další.
zdroje
Celková výše finančních nákladů bude definována při zpracováni
konkrétních projektů.
Realizátoři a partneři
Obce ORP Jablunkov, MAS Jablunkovsko, občané, Úřad práce atd.
Cíl 5

Rodiny s dětmi s hendikepem jsou zapojovány do komunitního
života

Potřeby

Potřeba přijetí a podpory rodin s dětmi s hendikepem širší společností.

Krátký popis cíle

Rodiny s dětmi s hendikepem jsou přijímány širší společností a jsou
zapojovány do komunitního života, veřejnost si zvyšuje povědomí
o životě s hendikepem.

Opatření k naplnění cíle
Aktivity vedoucí k realizaci
opatření 5.1.

Opatření k naplnění cíle
Aktivity vedoucí k realizaci
opatření 5.2.

Předpokládané výstupy

Předpokládané finanční
zdroje

Realizátoři a partneři
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5.1.

Nastavení komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou.

5.1.1. Podpora rodičů při jednání se zástupci škol a školských zařízení
(SAS Jablunkov, odbor školství Jablunkov, podání informací o
legislativě a právech).
5.1.2. Konzultace s řediteli základních a mateřských škol o možnostech
a povinnostech vzdělávání dětí a žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami.
5.2. Zvýšení povědomí o omezeních hendikepovaných osob zážitkové besedy, workshopy.
5.2.1. Kontaktovat organizace zaštiťující hendikepované s nabídkou
propagovat sama sebe.
5.2.2. Ukázky hendikepů pro „zdravé“, zážitkové ukázky (možnost
vyzkoušet si postižení pod vedením školených asistentů např.
být slepý, pohybovat se pouze na vozíku atp.).
5.2.3. Zvýšit počet stanovišť s těmito ukázkami v rámci veřejných akcí
(např. radovánky, Týdne sociálních služeb, Dnů obcí ORP
Jablunkov atp.).

Zapojení do místních akcí 3x ročně.

8 jednání s řediteli ZŠ a MŠ o možnostech vzdělávání dětí
s hendikepem.
EU Fondy, Dotace, MSK, obce ORP Jablunkov, nadace, výzvy MAS
Jablunkovsko a další.
Celková výše finančních nákladů bude definována při zpracováni
konkrétních projektů.
ZŠ a MŠ v oblasti ORP Jablunkov a další.

Cíl 6
Potřeby
Krátký popis cíle

Opatření k naplnění cíle
Aktivity vedoucí k realizaci
opatření 6.1.

Opatření k naplnění cíle

Děti, rodiny s dětmi a senioři budou aktivně trávit volný čas
Zajištění smysluplného trávení volného času dětí, rodin s dětmi,
seniorů.
Nabídnout možnost neformálního trávení volného času využitím
sportovních a kulturních aktivit, spolkové činnosti, které budou
dostupnější všem věkovým skupinám v ORP Jablunkov. K aktivnímu
trávení volného času budou k dispozici vnitřní i vnější prostory.
6.1. Zajistit vnější a vnitřní prostory pro vyžití dětí, rodin s dětmi,
mládeže a seniorů.
6.1.1. Konzultace s autoritami a partnery ohledně využití dětských hřišť
u školek a hřišť u škol v odpoledních hodinách, využití vnitřních
prostor komunitních center v území ORP Jablunkov.
6.1.2. Instalace vybavení (prolézačky, lavičky, XXL šachy, kuželky,
vylepšit cestičky, pískoviště, občerstvení atp.), vybudovat park
na společenské vyžití.
6.1.3. Zvýšit informovanost veřejnosti o již fungujících aktivitách
a kroužcích, propojit nabídky výletů jednotlivých organizací
s možností vzájemně naplnit kapacity.
6.2.

Zvýšení povědomí o aktivitách spolků na území ORP Jablunkov.

Aktivity vedoucí k realizaci
opatření 6.2.

6.2.1. Vytvořit a zveřejnit seznam spolků působících v naší oblasti na
internetu (např. stránkách obcí, informačního centra atp.) pro
veřejnost.
6.2.2. Kontaktovat spolky s nabídkou propagovat sama sebe.
6.2.3. Ukázky spolkových činností pro veřejnost.
6.2.4. Zvýšit počet stanovišť s těmito ukázkami v rámci veřejných akcí
(např. radovánky, Dnů obcí ORP Jablunkov atp.).
Předpokládané výstupy

Zpřístupnění venkovních i vnitřních hřišť a vybavení pro
veřejnost.

Zřízení 3 odpočinkových zón na území ORP Jablunkov.
Předpokládané
finanční Dotace, MSK, EU Fondy, obce ORP Jablunkov a další.
zdroje
Celková výše finančních nákladů bude definována při zpracováni
konkrétních projektů.
Realizátoři a partneři
Obce ORP Jablunkov, místní firmy, okolní obce, spolky, NNO atd.

Cíle, opatření a aktivity PS Dostupnost a udržitelnost služeb
Pracovní skupina Dostupnost a udržitelnost služeb se zabývala především potřebami týkajících se
financování a zajištění kapacit či nových služeb v území ORP Jablunkov. Definovány byly čtyři cíle
a průřezový cíl zřízení pozice koordinátora.
Cíl 7
Potřeby
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Na Jablunkovsku dochází k průběžnému mapování potřeb občanů a
optimalizaci sociálních služeb a návazných aktivit
Potřeba zajištění udržitelnosti a optimalizace sociálních služeb
a návazných aktivit na území ORP Jablunkov. Potřeba dostupnosti
a kvality sociálních služeb a návazných aktivit.
Potřeba podpory a zajištění chybějícího odborného sociálního
poradenství. Potřeba rodinného a partnerského poradenství včetně
podpory dětí při rozpadu rodiny. Potřeba poradenství pro lidi se
závislostí na návykových látkách a jejich blízké.

Krátký popis cíle

Opatření k naplnění cíle

Cílem je zajistit udržitelnost, sociálních služeb a návazných aktivit,
optimalizovat je a připravit plán rozvoje služeb na území ORP Jablunkov
tak, aby nabídka služeb byla vzájemně provázána, byly naplněny
potřeby občanů v ORP Jablunkov. Zajištění rodinného a partnerského
poradenství včetně podpory dětí při rozpadu rodiny a poradenství pro
lidi se závislostí.
7.1.

Rozvoj sociálních služeb a návazných aktivit na Jablunkovsku.

Aktivity vedoucí k realizaci
opatření 7.1.

7.1.1. Aktualizace potřeb občanů na území ORP Jablunkov.
7.1.2. Rozvoj sociálních služeb a návazných aktivit ve spolupráci
koordinátora s obcemi ORP Jablunkov, občany, dalšími subjekty.
7.1.3. Naplňování konkrétních opatření plánu.
Opatření k naplnění cíle
7.2. Rozvoj služeb sociálního poradenství se zaměřením na rodinný
život a poradenství pro lidi se závislostí na návykových látkách a
jejich blízké.
Aktivity vedoucí k realizaci
7.2.1. Definování rozsahu sociální služby.
opatření 7.2.
7.2.2. Oslovení možných poskytovatelů sociální služby pro jednotlivé
oblasti.
7.2.3. Výběr vhodných prostor a obcí.
7.2.4. Rozšíření registrace poskytovatele včetně rozšíření sítě služeb
MSK.
7.2.5. Realizace poradenství na území ORP Jablunkov.
Předpokládané výstupy

Aktualizovaná analýza potřeb.

Online katalog sociálních služeb a návazných aktivit.

Zajištění poradenství pro občany ORP Jablunkov se zaměřením na
rodinný život a poradenství pro lidi se závislostí na návykových
látkách a jejich blízké.
Předpokládané
finanční Dotace, MSK, EU Fondy, obce ORP Jablunkov a další.
zdroje
Celková výše finančních nákladů bude definována při zpracováni
konkrétních projektů.
Realizátoři a partneři
MSK, obce ORP Jablunkov, NNO a další.

Cíl 8

Aktivity vedoucí k realizaci
opatření 8.1.

Vznikne koncepce v bydlení pro ORP Jablunkov a budou revidovány
pravidla pro přidělování obecních bytů
Potřeba zajištění dostupného bydlení pro dané cílové skupiny (senioři,
OZP, rodiny s dětmi aj.). Zajištění dostupnosti a bezbariérových
přístupů.
Cílem je zajistit kapacity a bezbariérovost dostupného bydlení pro
vybrané cílové skupiny tak, aby každý měl možnost zůstat v regionu,
kde celý život žil a předejít tak ztrátě sociálních kontaktů.
8.1. Analýza aktuálních kapacit a bezbariérovosti dostupného
bydlení na celém území ORP Jablunkov.
8.1.1. Vytvoření analýzy ve spolupráci se zástupci obcí ORP Jablunkov
a zástupci sociálních služeb.

Opatření k naplnění cíle

8.2.

Aktivity vedoucí k realizaci
opatření 8.2.
Opatření k naplnění cíle

8.2.1. Vytvoření transparentních pravidel pro přidělování bytů.

Potřeby

Krátký popis cíle

Opatření k naplnění cíle
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8.3.

Revize pravidel přidělování obecních bytů.

Spolupráce obcí a služeb při investičních akcích, opravách,
renovacích v rámci dosažení uživatelsky praktických řešení.

Aktivity vedoucí k realizaci
opatření 8.3.
Předpokládané výstupy

8.3.1. Zajištění návazných aktivit – prevence problematického soužití,
asistenční služby a odborné poradenství.

Sdílená analýza obsahující data o kapacitách dostupného bydlení
pro občany ORP Jablunkov.

Koncepce bydlení ORP Jablunkov.

Pravidla přidělování bytů v ORP Jablunkov.

Fungující a jednotný systém komunikace mezi obcemi
a poskytovateli sociálních služeb.
Předpokládané
finanční Dotace, MSK, EU Fondy, Nadace a granty, obce ORP Jablunkov a další.
zdroje
Celková výše finančních nákladů bude definována při zpracováni
konkrétních projektů.
Realizátoři a partneři
Obce ORP Jablunkov, organizace zapojené do plánování komunitního
plánu, NNO atd.

Cíl 9

V ORP Jablunkov bude zahájen proces vedoucí k jednotnému
financování sociálních služeb a návazných aktivit
Potřeby
Potřeba sjednocení a vyřešení otázky financování sociálních služeb
a potřeba podpory spolupráce v rámci ORP Jablunkov v otázkách
financování sociálních služeb a návazných aktivit.
Krátký popis cíle
Cílem je zahájení procesu sjednocení dokumentace (formulářů žádostí,
vyúčtování dotací), nalezení společného klíče k výpočtu
spolufinancování služeb jak ze strany obcí, tak ze strany poskytovatelů
tak, aby služby měly jistotu udržitelnosti a obce nebyly zatíženy složitou
administrativou a výkyvy ve financování služeb.
Opatření k naplnění cíle
9.1. Nastavení společného klíče spolufinancování sociálních služeb
a návazných aktivit.
Aktivity vedoucí k realizaci
9.1.1. Zjištění příkladů dobré praxe a zpracování podkladů jednotlivých
opatření 9.1.
oblastí pro zástupce ORP Jablunkov (Meziříčsko, Nový Jičín
apod.).
9.1.2. Uvedení vybraného příkladu financování do praxe v území ORP
Jablunkov.
Opatření k naplnění cíle
9.2. Sjednocení dotační agendy pro poskytování příspěvku ze strany
obcí.
Aktivity vedoucí k realizaci
9.2.1. Sjednocení formulářů, termínů podávání žádosti, formy
opatření 9.2.
vyúčtování a určení koordinátora sociálních služeb.
Předpokládané výstupy

Zpracovaný výstup z pilotáže dobré praxe z jiných území ORP
a návrhy různých způsobů financování sociálních služeb
a návazných aktivit.

Jednotné formuláře a sjednocené podmínky, termíny a způsoby
vyúčtování dotací na území ORP Jablunkov.
Předpokládané
finanční Dotace, MSK, EU Fondy, obce ORP Jablunkov a další.
zdroje
Celková výše finančních nákladů bude definována při zpracováni
konkrétních projektů.
Realizátoři a partneři
Obce ORP Jablunkov, NNO a další.
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Cíl 10
Potřeby

Krátký popis cíle

Opatření k naplnění cíle
Aktivity vedoucí k realizaci
opatření 10.1.
Opatření k naplnění cíle
Aktivity vedoucí k realizaci
opatření 10.2.

Opatření k naplnění cíle

Kapacity odlehčovací a pečovatelské péče budou odpovídat
potřebám v území ORP Jablunkov
Potřeba zajištění odlehčovacích služeb a odlehčovacích pobytových
služeb pro cílovou skupinu od 7 let. Potřeba zajištění dostatečné
kapacity pečovatelské služby v obcích.
Cílem je ulehčení a pomoc pečujícím osobám s kapacitně dostačujícím
zajištěním odlehčovacích a pečovatelských služeb, tak aby byly pokryty
potřeby v území ORP Jablunkov. Zajištění péče pro osoby
s hendikepem i ve věku 7-16 let.
10.1.

Rozšíření služeb pro cílovou skupinu ve věku od 7-16 let.

10.1.1. Vytvoření podmínek pro možnosti rozšíření poskytování
odlehčovací služby pro cílovou skupinu od 7 let.
10.2.

Podpora navýšení kapacity odlehčovacích služeb.

10.2.1. Vytvoření podmínek pro možnosti navýšení kapacity
poskytování odlehčovacích služeb.
10.2.2. Společné jednání zástupců obcí s cílem finančního zajištění pro
rozšíření kapacit odlehčovacích služeb.
10.3.

Podpora navýšení kapacity pečovatelských služeb.

Aktivity vedoucí k realizaci
opatření 10.3.

10.3.1. Vytvoření podmínek pro možnosti navýšení kapacity
poskytování pečovatelských služeb.
10.3.2. Společné jednání zástupců obcí s cílem finančního zajištění pro
rozšíření kapacit pečovatelských služeb.
Předpokládané výstupy

Rozšíření služeb pro cílovou skupinu ve věku 7-16 let.

Navýšení kapacit odlehčovacích služeb.

Navýšení kapacit pečovatelských služeb.
Předpokládané
finanční Dotace, MSK, EU Fondy, rozpočty obcí ORP Jablunkov, a další.
zdroje
Celková výše finančních nákladů bude definována při zpracováni
konkrétních projektů.
Realizátoři a partneři
Obce ORP Jablunkov, poskytovatelé v území.
Analýzou potřeb v území ORP Jablunkov byly zjištěny potřeby, které není možné vyřešit v rámci
komunitního plánování. V analýze potřeb bylo na tyto skutečnosti ve vyšší míře všemi aktéry
komunitního plánování poukazováno, jsou proto zahrnuty v rámci potřeb pro pracovní skupiny. Jedná
se o potřebu zlepšení dopravní obslužnosti a bezpečnosti, z velké části i o potřebu zajištění
bezbariérovosti v území a potřeb týkajících se zlepšení zdravotní péče. K těmto potřebám nebyly
pracovními skupinami vytvářeny v rámci tohoto plánu žádné cíle a opatření, jsou označeny jako
doplňkové témata.

Implementace a evaluace
Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a komunitní plánování je jednou z prioritních
oblasti působnosti MAS Jablunkovsko. Předpokladem pro komunitní plánování sociálních a návazných
služeb je úzká spolupráce všech zúčastněných subjektů v rámci společné platformy jakou vytváří MAS
Jablunkovsko a existence řídící skupiny plánu sociálních služeb.
MAS Jablunkovsko jakožto nositel Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov bude
aktivizovat území k realizaci jednotlivých opatření navržených v rámci všech 10 cílů. V rámci procesu
plánování byly nastaveny procesy i prvotní systém sociálních služeb. Zavedené procesy budou nadále
52

pokračovat tak, aby docházelo ke sjednocování a postupnému zavedení sytému sociálních a návazných
služeb v regionu Jablunkovska.
Animace území bude zajišťována prostřednictvím naplňování průřezového cíle „Metodická podpora a
koordinace činností v sociální oblasti a v oblasti návazných služeb“. První fázi implementace bude
v rámci MAS Jablunkovsko zajišťovat koordinátor sociálních a návazných služeb.
Aktivity k naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb:








Průběžné zjišťování poptávky i potřeb regionu.
Aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb.
Komunikace se všemi aktéry podílejícími se na rozvoji sociálních a návazných služeb v regionu.
Komunikace s metodiky plánování sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Průběžné zjišťování finančních zdrojů a možností podpory.
Vyhodnocování plnění plánu a aktivit s včasnou identifikaci rizik.
Roční aktualizace akčního plánu.

Aktivity budou zajišťovány různými nástroji:







Online katalog sociálních a návazných služeb.
Online sběr námětů a připomínek.
Účast koordinátora sociálních služeb v komunitním plánování ORP Jablunkov.
Účast koordinátora na sněmech starostů Sdružení obcí Jablunkovska.
Diskusní setkání při řešení témat společného rozvoje systému sociálních služeb.
Setkání aktérů sociálních služeb (poskytovatelé, uživatelé i zadavatelé), na kterém bude
podána zpráva o plnění plánu sociálních služeb. Setkání bude uspořádáno jednou ročně.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je živým dokumentem a díky zavedeným procesům bude
možno provádět jeho aktualizaci vzhledem k vývoji v oblasti sociálních služeb a dalších aspektů
životních podmínek (migrační otázky, pandemie, nové technologie, dotační možnosti, apod.).
Aktualizace aktivit bude probíhat v souladu s principy komunitního plánování. Drobné změny mohou
být prováděny průběžně a schvalovány Řídící skupinou. Podstatný zásah do cílů, opatření bude vždy
po zpracování předkládán ke schválení všemi zúčastněnými subjekty (zastupitelstva obcí, ORP
Jablunkov i Sdružení obcí Jablunkovska).
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