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Vážení spoluobčané,
v ruce právě držíte dokument, který navazuje na předcházející komunitní plán a na jehož vzniku pracovala
řada skromných lidí, kteří ve svém životě nemyslí jen sami na sebe, ale jsou ochotni rozhlížet se i kolem. A
u toho i pomáhat druhým.
Komunitní plán sociálních služeb považuje město Bohumín za velmi důležitý strategický materiál, který
mapuje poskytovatele a uživatele těchto služeb, jejich kvalitu, dostupnost, potřeby, přednosti, ale i
nedostatky. A nejen to. Dává nám vzácnou zpětnou vazbu o tom, jak se lidem ve městě opravdu žije. Teď
je na nás, abychom se takto získané poznatky pokusili přenést do praxe.
Nebude to snadné, to víme. Asi každý, kdo v posledních měsících přišel do styku se sociálními službami,
musel zaznamenat, že pro tuto oblast momentálně v naší zemi nepanuje zrovna optimální prostředí, ovšem
i následující stránky mají být důkazem, že v Bohumíně rozhodně nepropadáme skepsi. Důvod je prostý: za
námi jsou snad vidět výsledky společné práce.
Do velkého projektu se v letošním roce pustilo Centrum sociálních služeb, a zavedení sociálně
terapeutických dílen i transformace Domovinky se podařily zejména díky nezměrnému úsilí celého kolektivu
pracovníků, tak i pochopení klientů. Proběhly rekonstrukce Domova jistoty stejně jako budov, kde sídlí
stacionář Salome či CMR Bobeš. Podařilo se nám otevřít třídu „maloušků“, jak jí přezdíváme, kde pracující
maminky mohou umístit dítě, které ještě nemá vzhledem k nízkému věku možnost stabilně navštěvovat
mateřskou školu. Investujeme do budov a zařízení, neboť cítíme, že sociální oblast hraje v životě lidí velice
podstatnou roli, a v neposlední řadě se pak také snažíme podporovat organizace i občany, kteří se v
některé ze sociálních oblastí angažují.
A chceme v tom pokračovat. Velkým a dlouhodobým úkolem je snaha o bezbariérovost města, ale bourat
hranice chceme nejen na chodnících, ale i ve společenských vztazích. Vnímáme volání po lavičkostezkách,
stejně jako chceme být nápomocni i při zvládání problémů lidí, kteří by si sami s řešením neporadili.
Připravujeme noclehárnu pro občany bez přístřeší, zároveň však i dál hodláme podporovat volnočasové
aktivity našich občanů. Důraz přitom klademe na rodinné soužití, neboť v rodině vnímáme položený základ
každého našeho úspěchu. Ta paleta úkolů je velmi rozmanitá…
Dotazník, který sloužil jako podklad významné části Komunitního plánu sociálních služeb města Bohumína,
nám dal jasný signál. Naše občany trápí celá řada maličkostí, jež se při troše dobré vůle řešit dají. A my to
chceme v dalších měsících a letech dokázat.
Velké poděkování patří všem, kteří se na tvorbě podkladů k tomuto materiálu podíleli. V Bohumíně se
snažíme o to, aby lidé vedli činorodý život, a i Komunitní plán sociálních služeb jasně dokazuje, že se na
aktivitu občanů od těch nejmenších až po seniory můžeme spolehnout.

Igor Bruzl
místostarosta
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Charakteristika města Bohumína
Město Bohumín se nachází v severní části Moravskoslezského kraje. Město má výhodnou strategickou
polohu, díky které sehrává významnou roli nejen v regionu, ale také v celé republice. Nachází se na
křižovatce železničních tratí, na soutoku Odry a Olše a na hranici s Polskem. Město leží v ostravské pánvi a
od průmyslové Ostravy je vzdáleno necelých pět kilometrů. Rozlohou zabírá Bohumín 3 109 hektarů a
území, na kterém se rozkládá, je rovinaté bez větších kopců. Nejvyšší bod města je na Záblatském kopci,
který se nachází ve výšce 248 metrů nad mořem. Nejnižší místo Bohumína je na soutoku Odry s Olší, kde
řeka Odra opouští Českou republiku. S výškou 189 metrů nad mořem se jedná také o vůbec nejnižší bod
Moravskoslezského kraje.
Už od poloviny 19. století je doménou města železnice, po které lze cestovat všemi směry. Ta však není
jeho jedinou chloubou. Bohumín je zároveň také silničním i železničním přechodem do Polské republiky. Má
dobré a rychlé spojení do krajského města Ostravy, od něhož ho dělí sotva pět kilometrů. Bohumínem
prochází také dálnice D 47, jejíž stavba na několika místech ve městě dosud probíhá.

Do dnešní podoby se město integrovalo v roce 1974. Společně s Ostravou a dalšími městy tvoří Bohumín
průmyslovou oblast regionu. Na jeho území působí několik významných podniků, které zaměstnávají
převážnou většinu ekonomicky aktivních obyvatel nejen z Bohumína, ale také z jeho blízkého okolí. K
největším prosperujícím firmám patří Bekaert, s.r.o., Bochemie, s.r.o., Bonatrans, a.s., České dráhy
železniční stanice a lokomotivní depo, Rockwool, a.s. a Železárny a drátovny Bohumín, a.s.
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1.

Demografie

Bohumín má přibližně 23 tisíce obyvatel, kteří žijí v sedmi městských částech, kterými jsou Nový Bohumín,
Starý Bohumín, Skřečoň, Záblatí, Pudlov, Vrbice a Šunychl.
Z tabulek je patrné, že ve srovnání s předchozími roky dochází k mírnému úbytku počtu obyvatel a ke
stárnutí obyvatel. Příznivé však je, že v městských částech nedochází k výraznějšímu poklesu obyvatel a
že přirozený úbytek kompenzují osoby, které se do města stěhují.
Obyvatelstvo
městská část
Nový Bohumín
Starý Bohumín
Skřečoň
Záblatí
Pudlov
Vrbice
Šunychl
Ce l k e m

muži
6 897
775
1 241
1 129
774
245
293
11 354

2007
ženy
7 141
859
1 302
1 082
721
250
238
11 593

celkem
14 038
1 634
2 543
2 211
1 495
495
531
22 947

muži
6 911
741
1 235
1 132
766
232
292
11 309

2008
ženy
7 137
839
1 299
1 092
727
244
247
11 585

Obyvatelstvo
městská část
Nový Bohumín
Starý Bohumín
Skřečoň
Záblatí
Pudlov
Vrbice
Šunychl

muži
6 916
720
1 227
1 114
735
227
297

2009
ženy
7 142
818
1 306
1 094
709
237
254

celkem
14 058
1 538
2 533
2 208
1 444
464
551

muži
6 882
706
1 230
1 099
721
230
296

2010
ženy
7 107
791
1 299
1 079
706
239
254

11 236

11 560

22 796

11 164

11 475

Ce l k e m

celkem
14 048
1 580
2 534
2 224
1 493
476
539
22 894

celkem
13 989
1 497
2 529
2 178
1 427
469
550
22
639

Věková struktura obyvatelstva v uplynulých čtyřech letech
obyvatelstvo
0 6 let
6 15 let
15 18 let
18 60 let
nad 60 let
celkem

2008
1 599
2 015
909
14 065
4 306
22 894

2007
1 555
2 092
943
14 197
4 160
22 947

2009
1 635
1 940
863
13 957
4 401
22 796

2010
1677
1868
787
13 803
4 504
22 639

Změny ve velikosti populace
rok

narození

úmrtí

2007
2008
2009
2010

258
247
241
245

266
248
303
280

přirozený
přírůstek
8
1
62
35

stěhování
do města
309
342
293
285

stěhování
z města
328
329
334
406

migrační
saldo
19
13
41
121

celkový
přírůstek
27
12
103
156

(Přirozený přírůstek (úbytek) je vyjádřen absolutním číslem a vyjadřuje rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých za určitý
rok. Migrační saldo znamená rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých. Celkový populační přírůstek (úbytek)
označuje jak změny ve velikosti populace, tak přirozený přírůstek či úbytek a migrační saldo.)
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2.

Vývoj nezaměstnanosti

Níže uvedený graf znázorňuje porovnání vývoje registrované míry nezaměstnanosti ve městě Bohumín,
okrese Karviná a v ČR. Z grafu je patrné, že míra nezaměstnanosti ve městě Bohumín je dlouhodobě pod
průměrem okresu Karviná a z následující tabulky vyplývá, že z celkového počtu evidovaných
nezaměstnaných (dosažitelných) uchazečů tvoří většinu ženy oproti mužům. K 30. 6. 2011 byl procentuální
poměr ženy x muži 53% x 47%.

Vývoj míry registrované nezaměstnanosti ve městě Bohumín,
okresu Karviná a celé ČR k poslednímu dni sledovaného období
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Níže uvedená tabulka znázorňuje počet nezaměstnaných osob v Bohumíně ke sledovanému
období.
období

Počet nezaměstnaných osob

z toho: ženy

z toho: muži

31. 12. 2006

1723

884

839

31. 12. 2007

1331

693

638

31. 12. 2008

1099

597

502

31. 12. 2009

1631

776

855

31. 12. 2010

1486

787

699

30. 06. 2011

1414

753

661

Zdroj:

www.mesto bohumin.cz
MěÚ Bohumín
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Bohumín
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Komunitní plánování
1.

Základní údaje

Komunitní plánování lze definovat jako přímé vyjednávání mezi zřizovateli, poskytovateli a uživateli služeb,
jehož cílem je zlepšit místní sociální politiku či charakter sociálních, případně dalších souvisejících služeb.
(Oldřich Matoušek, Slovník sociální práce, Praha: Portál 2003, s. 94)
Ze zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§95) vyplývá povinnost
krajů zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a to ve spolupráci s obcemi na území kraje.
Obcím tato povinnost ze zákona daná není, avšak zákon dává obcím možnost zpracovat tento plán a to ve
spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby.
Ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb MSK na léta 2010 – 2014 mimo jiné vyplývá, že
financovány jsou ty služby, které jsou poskytovány na základě potřeb identifikovaných obcemi či krajem a
obec deklaruje podporu potřebným sociálním službám nejlépe ve střednědobém plánu rozvoje sociálních
služeb, případně usnesením orgánů obce.
Zahájení komunitního plánování a vytvoření prvního Komunitního plánu sociálních služeb města Bohumína
bylo schváleno na zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 14. prosince 2005. Jeho realizace probíhala
do března 2007, kdy byl první Komunitní plán dokončen. V rámci této akce byl v roce 2006 vytvořen první
katalog sociálních služeb. Bylo vytvořeno celkem šest pracovních skupin, které stanovily jednotlivé cíle a to
na období od roku 2007 do konce roku 2010.
V průběhu celého období se scházely jednotlivé pracovní skupiny a postupně pracovaly na zavádění
stanovených cílů do praxe. Z různých důvodů docházelo k obměnám jednotlivých členů pracovních skupin a
rovněž došlo ke sloučení pracovní skupiny pro prevenci sociálně patologických jevů se skupinou pro
menšiny.

2.

Shrnutí výsledků prvního komunitního plánu

2.1.

Pracovní skupina péče o starší občany

Cíl 1

zřízení klubu seniorů

Klub seniorů na ulici Okružní 1068 byl zprovozněn v září roku 2007. Provoz klubu zajišťuje Centrum
sociálních služeb Bohumín, p. o. a je hojně využíván seniory našeho města v průběhu celého roku. V roce
2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce klubu, došlo k rozšíření stávajících prostor a zkvalitnění
poskytovaných služeb.
Cíl 2

přechodné, odlehčovací služby – spolupráce s BMN a.s.

Odlehčovací služby jsou celoročně poskytovány Charitou Bohumín v zařízení Charitního domu pokojného
stáří sv. Františka ve Starém Bohumíně. Lze rovněž využívat sociálních lůžek Bohumínské městské
nemocnice. Cílem těchto služeb je umožnit osobě, která pečuje v přirozeném prostředí o osobu se sníženou
soběstačností, nezbytný odpočinek.
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Cíl 3

nová sociální služba

osobní asistence

Sociální službu „osobní asistence“ poskytuje Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o. od 1. 3. 2010 a
posláním služby je usilovat o zachování soběstačnosti seniorů a lidí se zdravotním postižením v tíživé
sociální životní situaci v jejich domácím prostředí. Služba je poskytována bez časového omezení
Cíl 4

centrum osobní hygieny

Centrum osobní hygieny bylo zprovozněno v rámci rekonstrukce klubu seniorů v roce 2009.
Lze konstatovat, že všechny cíle pracovní skupiny byly splněny a zároveň došlo v tomto období ke
zkvalitnění životních podmínek této skupiny obyvatel například rozšířením doby poskytování pečovatelské
služby, nebo vybudováním sociálních zařízení na pokojích a snížením počtu klientů na pokojích v Domově
Jistoty, p. o. MSK.

2.2
Cíl 1

Pracovní skupina pro krizové situace
vytvoření podmínek pro otevření denního centra pro osoby bez přístřeší

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší bylo otevřeno dne 5. 1. 2009 za spolupráce Města
Bohumín a Charity Bohumín, jako poskytovatele této nové sociální služby.
Cíl 2

aktivně spolupracovat s noclehárnami a azylovými domy v Ostravě a Karviné

Za celé sledované období bylo úspěšně spolupracováno při provozu nízkoprahového denního centra pro
osoby bez přístřeší s noclehárnami a azylovými domy v Ostravě, Karviné i jiných městech. Na území města
Bohumína není ubytování azylového typu, umísťování osob bez přístřeší do těchto zařízení byla zajišťována
v úzké spolupráci se sociálním odborem.
Cíl 3

spolupráce s Občanskou poradnou Charity Bohumín

Tento cíl byl naplňován v průběhu celého sledovaného období. Občanská poradna se zaměřila na pomoc
uživatelům nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší a rovněž rozšířila svou činnost o dluhové
poradenství, pomoc při oddlužování občanů a také o přednášky na toto téma pro veřejnost.
Cíl 4

navázání spolupráce s dalšími subjekty – Bohumínská městská nemocnice, a.s., Městská
policie Bohumín, Policie ČR

Při provozu nízkoprahového denního centra a místnosti v prostorách Českých drah došlo postupně k
navázání spolupráce s bezpečnostními složkami, především s Městskou policií Bohumín, která byla
zaměřena především na pomoc v prevenci šíření patologických jevů na území města Bohumína. Policie ČR
pomáhala pracovníkům nízkoprahového denního centra při zneužívání klientů jinými občany.
Díky způsobu života osob bez přístřeší vznikla potřeba zdravotní pomoci pro uživatele služby. Podařilo se
navázat spolupráci s MUDr. Žochem z II. chirurgické ambulance Bohumínské městské nemocnice, a.s.
V současné době pravidelně nebo dle potřeby dochází do prostorů nízkoprahového denního centra, kde
jsou poskytována potřebná ošetření.
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Cíl 5

řešení problému nouzového noclehu osob bez přístřeší v Bohumíně

Od prosince 2008 byla díky společnému projektu města Bohumína a Českých drah zřízena v prostorách
nádraží ČD Bohumín místnost, tzv. čekárna pro osoby bez přístřeší. Takto byl nouzově vyřešen problém
s osobami bez přístřeší, které se zejména v zimním období nemohly zdržovat ve venkovních prostorech
z důvodu újmy na zdraví. Zlepšily se i podmínky cestujícím, neboť osoby bez přístřeší již nepolehávaly
v blízkosti pokladen či na lavičkách ve vestibulu. V návaznosti na zřízení denního centra pro osoby bez
přístřeší se do tohoto projektu zapojila i Charita Bohumín.
Základní cíle i této pracovní skupiny byly splněny. Pracovní skupina se dále věnovala problematice
domácího násilí a dluhovému a finančnímu poradenství.

2.3.

Pracovní skupina prevence sociálně patologických jevů

Cíl 1 – podpora a realizace stávajících služeb a aktivit
Během sledovaného období mohly stávající organizace provozovat své služby potřebným klientům. Město
Bohumín finančně podporovalo organizace působící v oblasti prevence ze svého rozpočtu, vznikla potřeba
zavést přehledný dotační systém pro poskytovatele sociálních služeb. V záležitosti potřebnosti sociálních
služeb město Bohumín aktivně spolupracovalo také s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.
Cíl 2 – zavedení nové služby – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Dne 4. listopadu 2009 byl slavnostně otevřen Klub Bunkr (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 13 do
20 let), který provozuje organizace Bunkr, o. s.
Cíl 3 – vytvoření dobrovolnického centra
Tento cíl byl v průběhu sledovaného období přehodnocen, jelikož některé organizace působící na území
města Bohumína začaly umožňovat vykonávat dobrovolnickou činnost. Toto mají zajištěno smluvně
s organizací, která má na dobrovolnickou činnost udělenu akreditaci MV ČR.
Cíl 4 – poradna pro alkoholiky, gamblery, oběti domácího násilí
Na území města Bohumína nevznikla nová poradna, přesto se cíl podařilo naplnit, neboť Občanská poradna
Charity Bohumín se zaměřila na oblast domácího násilí a případným zájemcům pomáhá zprostředkovat
kontakt na nejbližší poradny v okolí, které se věnují problematice alkoholismu a gamblerství.
Nejdůležitější z cílů – zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež se podařilo naplnit beze zbytku a
smysl ostatních cílů byl rovněž naplněn. Navíc na popud této pracovní skupiny a ve spolupráci s městem
Bohumín, který zajistil finanční prostředky i koordinátora, se podařil v roce 2010 uspořádat čtyřtýdenní akci
s názvem Prázdninový kolotoč, který využilo asi 251 dětí. Posláním této akce bylo, aby děti a mládež ve
věku od 6 ti do 18 ti let mohly svůj volný prázdninový čas trávit smysluplně, soutěžit, hrát si, malovat,
sportovat a vůbec prožít dny plné zábavy, legrace a zážitků.
Ve sledovaném období rovněž probíhala diskuze nad potřebnosti nové sociální služby na území města –
terénní program (nedrogový) pro děti a mládež.
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2.4.
Cíl 1

Pracovní skupina pro zdravotně postižené občany
fungující školský systém pro děti a mládež s handicapem

Ve sledovaném období došlo k otevření dvou speciálních tříd pro děti se zdravotním postižením při Základní
škole a mateřské škole na ulici Čs. armády. Zároveň ve Starém Bohumíně vzniklo pracoviště praktické školy,
které zajišťuje návazné střední vzdělávání pro absolventy základních škol se speciálními vzdělávacími
programy.
Cíl 2

kvalitní sociální služby pro osoby s těžšími formami postižení včetně imobilních

Skupina se zaměřila na mapování potřeb občanů s handicapem a na možnosti nabídky jednotlivých
poskytovatelů sociálních služeb s cílem zajistit odpovídající pomoc a podporu.
V zařízení Domov Jistoty, p. o. MSK dochází k transformaci pobytové služby domov se zvláštním režimem.
V rámci procesu transformace pobytových služeb zřizovaných Moravskoslezským krajem byl zpracován
transformační plán, zpracovány projektové záměry na chráněné bydlení a v závěru roku 2010 bylo otevřeno
první chráněné bydlení na území Bohumína pro klienty Domova Jistoty, p.o. Za podpory města Bohumína
byl zahájen provoz „cvičného bytu“ na ulici Šunychelské.
Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o. pro své klienty denního stacionáře rovněž otevřel „cvičný byt“, ve
kterém po fázi příprav (zajištění vhodného bytu na ulici Jateční, vybavení interiéru) byl zahájen nácvikový
program pro chráněné nebo podporované bydlení.
V závěru hodnoceného období byla zahájena příprava na transformaci denního stacionáře. Důvodem byla
snaha přiblížit sociální služby co nejvíce uživatelům, v tomto případě klientům stacionáře, jejichž schopnosti
a dovednosti jim umožňují aktivně se zapojovat do pracovně terapeutických programů. Zaregistrovaná nová
sociální služba sociální prevence sociálně terapeutické dílny zahájila svou činnost od 1. února 2011.
Služba sociální péče
denní stacionář
pro klienty vyžadující zvýšenou míru podpory zůstala
zachována a v souladu se zvyšováním kvality v rámci bezbariérového prostředí byla umístěna do nově
zrekonstruovaného objektu na ulici Okružní 1069.
Cíl 3

zlepšení komunikace a spolupráce mezi jednotlivými systémy a uživateli služeb

Za účelem zkvalitnění úrovně vzájemných vztahů a zlepšení podmínek pro mapování skutečných potřeb
uživatelů, probíhala pravidelná setkávání na nejrůznějších úrovních, neboť bez vzájemné komunikace nelze
zajistit žádný fungující systém.
Byla vyvolána jednání se zástupci dalších pracovních skupin (skupina pro rodiny s dětmi, skupina pro starší
občany) a zpracovány jednotlivé kroky k řešení problematiky bariérovosti ve městě. V zájmu odborné
informovanosti se schůzek skupiny zúčastnili pracovníci stavebního odboru. Skupina pracovala na
zmapování bariér směrem k veřejným institucím.
Cíl 4

podpora fungování svépomocných skupin a aktivit pro osoby se zdrav. postižením

Město Bohumín díky svým dotacím podporuje činnost svépomocných skupin a aktivit pro tuto cílovou
skupinu a svépomocné skupiny byly rovněž zapojeny do komunitního plánování a mimo jiné byly zapojeny
do monitorování bariérovosti veřejných institucí.
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2.5.

Pracovní skupina pro rodiny s dětmi

Cíl 1 realizovat a nadále podporovat stávající služby a aktivity
Služby byly ve sledovaném období nabízeny pro rodiny se zdravými i handicapovanými dětmi a nabídka
služeb byla k dispozici během školního roku a částečně i v době prázdnin. Služby finančně podporovalo
město Bohumín. Probíhala spolupráce s MSK při zavádění a realizaci podpory Akčního plánu MPSV na
podporu rodin s dětmi.
Cíl 2

zlepšit stav chodníků a komunikací pro rodiče s kočárky, vozíčky

Pracovní skupina se zapojila do mapování bariérovosti na území města, do kterého formou ankety zapojila i
uživatele služeb. Výstupy byly konzultovány s příslušnými odbory MěÚ v Bohumíně. Je nutné konstatovat,
že i přes dílčí úspěchy je na území města stále ještě mnoho míst, které si bezbariérovost zaslouží.
Cíl 3

vyvolat jednání o možnostech lepší dostupnosti provozu rehabilitačního oddělení
pro kojence blíže do centra města

Tento cíl se podařilo naplnit, protože po jednáních došlo k rozšíření rehabilitačního oddělení pro děti
z Bohumínské městské nemocnice, a.s. do Střediska zdravotnických služeb polikliniku v Novém Bohumíně.
Cíl 4

podporovat vzdělávání uživatelů i poskytovatelů sociálních služeb dané skupiny

Probíhala kontinuální spolupráce při zajišťování zvyšování odborných vědomostí poskytovatelů i uživatelů
služeb formou seminářů i školení. Uživatelé z řad rodičů dětí předškolního věku mohli využít besedy
s odborníky, které jsou součástí programů mateřských a rodinných center. Poskytovatelé se účastnili
vzdělávacích aktivit organizovaných městem Bohumín.
Cíl 5

pokračovat ve spolupráci jednotlivých služeb dané skupiny poskytovatelů

Tento cíl byl plněn v průběhu celého období a to tak, aby byla zajištěna nabídka takových služeb, které jsou
opřeny o potřeby uživatelů. Spolupráce zlepšila komunikaci mezi jednotlivými subjekty, zvýšila jejich
vzájemnou informovanost o službách, a to jak pro potřeby poskytovatele, tak pro uživatele.

3.

Informovanost

V průběhu celého sledovaného období zároveň docházelo k propagaci sociálních služeb ve městě a k větší
informovanosti občanů, zejména díky Městským novinám OKO a Televiznímu informačnímu kanálu. V letech
2008 a 2010 proběhly Dny sociálních služeb ve městě, kde se občané města Bohumína mohli osobně
seznámit se všemi sociálními službami na území města a rovněž došlo k aktualizaci původního katalogu
sociálních služeb, tentokráte formou mapy, která byla vydána v říjnu 2008, a další aktualizované vydání
proběhlo v říjnu 2010. V mapě mohou občané najít informace o všech službách, které jsou na území města
poskytovány, včetně kontaktů a vyznačení na mapě, kde mohou občané službu najít. V říjnu 2010 proběhla
konference, na které v pěti pracovních skupinách diskutovali zástupci města, poskytovatelé i uživatelé
služeb nad zajímavými tématy, která se dotýkají života občanů našeho města. Výstupem z konference bylo
vydání bulletinu, který je zpřístupněn na webových stránkách města (v sekci o městě/komunitní plánování)
a výstupy byly rovněž využity pro tvorbu nového komunitního plánu na období 2011 – 2014.
V měsíci únoru a březnu 2011 proběhlo po čtyřech letech rozsáhlé dotazníkové šetření, které pomohlo
identifikovat stávající potřeby občanů města Bohumína. Jednotlivé pracovní skupiny si stanovily další cíle,
které jsou uvedeny v kapitole „Cíle jednotlivých pracovních skupin na období let 2011 – 2014.
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Sociální služby
1.

Rozdělení

Podle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), se
sociální službou rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Zákon rozděluje sociální služby na
•

sociální poradenství

•

služby sociální péče

•

služby sociální prevence

Sociální služby se poskytují jako služby
•

pobytové (služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb)

•

ambulantní (služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení
sociálních služeb a součástí služby není ubytování)

•

terénní (služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí)

1.1.

Sociální poradenství

Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. Zákon definuje
poradenství základní a odborné.
Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství jsou povinni zajistit všichni poskytovatelé
sociálních služeb.
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních
skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory,
poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí;
zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí
odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

1.2.

Služby sociální péče

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit
jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich
stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Zákon vymezuje celkem 14 druhů těchto služeb.

1.3.

Služby sociální prevence

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro
krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně
znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů či trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem
služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit
společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Zákon vymezuje celkem 18 druhů
těchto služeb.
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2.

Sociální služby v Bohumíně

Na území města Bohumína jsou poskytovány služby odborného sociálního poradenství (1x), služby
sociální péče (11 registrovaných sociálních služeb, z toho 3 domovy pro seniory a 2 denní stacionáře) i
služby sociální prevence (9 registrovaných sociálních služeb, z toho 3 terénní programy a
2 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež)
Níže uvedená tabulka znázorňuje všechny registrované sociální služby aktuálně poskytované na území
města Bohumína s rozdělením podle druhu služby.
název služby

poskytovatel

adresa zařízení

forma
poskytování

sociální
poradenství

odborné sociální
poradenství

Charita Bohumín

Štefánikova 957, Bohumín 1

ambulantní

osobní asistence

Centrum sociálních
služeb Bohumín, p. o.

terénní

pečovatelská služba

Centrum sociálních
služeb Bohumín, p. o.

terénní

odlehčovací služba

Charita Bohumín

Farská 301, Bohumín 2

Slezská diakonie

Nerudova 1041, Bohumín 1

služby sociální péče

druh služby

denní stacionáře

domovy pro seniory

služby sociální prevence

domov se zvláštním
režimem

pobytová
ambulantní

Centrum sociálních
služeb Bohumín, p. o.

Okružní 1069, Bohumín 1

Domov Jistoty, p. o. MSK

Slezská 23, Bohumín 2

Domov Jistoty, p. o. MSK

Šunychelská 1159,
Bohumín 1

Charita Bohumín

Farská 301, Bohumín 2

Domov Jistoty, p. o. MSK Koperníkova 870, Bohumín 1

pobytová

pobytová

chráněné bydlení

Domov Jistoty, p. o. MSK

Koperníkova 1212,
Bohumín 1

pobytová

sociální služby
poskytované ve
zdravotnickém zařízení

BMN, a.s.

Slezská 207, Bohumín 2

pobytová

raná péče

Slezská diakonie

Nerudova 1041, Bohumín 1

terénní +
ambulantní

nízkoprahové denní
centrum

Charita Bohumín

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
sociálně terapeutické
dílny

Slezská diakonie
Bunkr, o. s.

Drátovenská 197, Bohumín
5
Drátovenská 246, Bohumín
5

ambulantní

Seifertova 601, Bohumín 1

Slezská diakonie
Centrum sociálních
služeb Bohumín, p. o.

ambulantní

terénní
Slezská 164, Bohumín 2

ambulantní

Slezská diakonie
terénní programy

Renarkon, o.p.s. Ostrava
Romodrom, o. s. Praha 2
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terénní

Financování sociálních služeb
1. Zdroje financování
Financování sociálních služeb je vícezdrojové, nejvíce prostředků pochází z veřejných zdrojů a dalším
důležitým zdrojem jsou úhrady od uživatelů služeb.
Dále lze sociální služby financovat například pomocí Evropského sociálního fondu, nadací, sbírek, darů,
z úhrady veřejného zdravotního pojištění za poskytnutou zdravotní péči (pouze u některých druhů služeb)
nebo z vlastní činnosti.
Podle zákona o sociálních službách se sociální služby poskytují osobám bez úhrady, za částečnou nebo
plnou úhradu. Maximální cenu za úkon nebo hodinu stanoví vyhláška číslo 505/2006 Sb., kterou se
provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

1.1.

Příspěvek na péči

Osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby se za účelem zajištění potřebné pomoci poskytuje ze
státního rozpočtu dávka příspěvek na péči. Tato dávka je pak využívána k financování registrovaných
sociálních služeb, avšak pouze částečně, neboť uživatelé mohou využít k zajištění potřebné pomoci osoby
blízké či jiné fyzické osoby.
Tato státní dávka se začala vyplácet od ledna 2007 a za rok 2010 činil objem vyplacených prostředků na
příspěvek na péči za celou ČR částku 19,6 mld. Kč. Pro srovnání Městský úřad Bohumín (jako obecní
úřad obce z rozšířenou působností, který o dávce rozhoduje) vyplatil v roce 2010 na příspěvku na péči
celkem 51,9 mil. Kč. Jedná se o údaj za Bohumín i Rychvald dohromady.

1.2.

Dotace MPSV

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním
sociálních služeb, a je podporováno poskytování takových sociálních služeb, které jsou součástí
střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb krajů (výjimku tvoří sociální služby s celostátní působností).
Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a
forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro
příslušný druh sociální služby a pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování
sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb.
Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2011
Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter,
poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami
Program podpory B – podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter.
Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok. Dotace jsou poskytovány na základě zákona o
rozpočtových pravidlech a o výši dotace rozhoduje dotační komise MPSV.
Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu. Žádosti v rámci programu podpory A zpracovává příslušný krajský úřad, na jehož území
je sociální služba, určená pro příslušný okruh osob, poskytována a poté příslušný krajský úřad předkládá
souhrnnou žádost ministerstvu. Výši dotace kraji stanoví ministerstvo na základě procentního podílu kraje
na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu
poskytování sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok.
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Tento podíl se stanoví na základě podílu kraje na :
a) celkovém ročním objemu vyplácených příspěvků v případě dotace na poskytování služeb sociální péče,
b) celkovém počtu obyvatel v případě dotace na poskytování služeb sociální prevence a sociálního
poradenství.

1.3.

Dotace z rozpočtů obcí a krajů

Na financování sociálních služeb se rovněž podílejí rozpočty samospráv a to jednak jako zřizovatelé
sociálních služeb poskytováním příspěvků na provoz příspěvkových organizací a rovněž podporují dotacemi
nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby.
Moravskoslezský kraj z rozpočtu neposkytuje dotace na běžné provozní náklady (kromě služeb z oblasti
protidrogové prevence – ve městě Bohumín se jedná o podporu Renarkonu, o.p.s.), ale na rozvoj sociálních
služeb v rámci kraje.
Město Bohumín poskytuje ze svého rozpočtu dotace na běžné provozní náklady poskytovatelům, kteří
poskytují sociální služby na území města Bohumína a ve výjimečných případech i poskytovatelům, kteří své
služby neposkytují na území města, avšak poskytují je pro občany města Bohumína, neboť na území města
tato služba není k dispozici.

Zdroj:

MPSV
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb MSK na léta 2010 – 2014
Zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

2.

Analýza nákladů sociálních služeb na území města

Z celkových nákladů na poskytování registrovaných sociálních služeb na území města Bohumína tvoří
provozní náklady 36,5% a osobní náklady 63,5%.
Mezi provozní náklady patří zejména náklady na služby, jako jsou energie, nájemné, telefony, internet,
poštovné, právní a ekonomické služby, opravy, školení a kurzy, cestovní náklady. Další náklady pak tvoří
nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, spotřebované nákupy (spotřeba materiálu –
kancelářské potřeby, pohonné hmoty, potraviny v souvislosti se zajištěním základní činnosti – poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, čisticí prostředky apod.).
Mezi osobní náklady patří mzdy, event. platy zaměstnanců zajišťující činnost zařízení sociální služby či
poskytování sociální služby a zaměstnanců vykonávající odbornou činnost v sociálních službách. A to včetně
odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a dalších
osobních nákladů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět.
Na území města Bohumína byly v roce 2010 poskytovány sociální služby s celkovými náklady 73,45 mil. Kč.
Z toho náklady na služby sociální péče činily celkem 65,3 mil. Kč, náklady na služby sociální prevence činily
celkem 7,3 mil. Kč a náklady na sociální poradenství činily 850 tis. Kč.
Jednoznačně nejvyšší náklady představovaly v roce 2010 náklady na pobytové služby, které činily 52,3 mil.
Kč.
Tabulka v příloze č. 1 znázorňuje analýzu celkových nákladů na služby v roce 2010 s rozdělením
náklady provozní a osobní, tak jak je poskytli jednotliví poskytovatelé sociálních služeb.
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3.

Analýza financování sociálních služeb na území města

V roce 2010 se na financování registrovaných sociálních služeb poskytovaných na území města Bohumína
podílelo v nejvyšším rozsahu MPSV formou dotace a dalším stejně velkým zdrojem byly úhrady od uživatelů
služeb (z 92% se jednalo o uživatele pobytových sociálních služeb – úhrady za pobyt a stravu). Třetím
největším zdrojem byly dotace města Bohumína, které tvořily 10% z celkových zdrojů.
Níže uvedený graf znázorňuje podíl jednotlivých subjektů na financování všech registrovaných sociálních
služeb poskytovaných v Bohumíně v roce 2010.

Podíl jednotlivých subjektů na financování všech sociálních služeb ve
městě v %
6%

3%

1%

10%

40%
40%

dotace MPSV

úhrady uživatelů

město Bohumín

ostatní

IP MSK

nadace, dary, ostatní města

Jelikož město Bohumín je zřizovatelem příspěvkové organizace (Centrum sociálních služeb Bohumín), která
v roce 2010 poskytovala tři sociální služby, níže uvedený graf znázorňuje podíl jednotlivých subjektů na
jejich financování.

Podíl jednotlivých subjektů na financování sociálních služeb
poskytovaných příspěvkovou organizací města Bohumína v %
1%

1%

21%

19%

58%

město Bohumín
úhrady uživatelů
ostatní

dotace MPSV
nadace, dary, ostatní města

Tabulka v příloze č. 2 znázorňuje analýzu financování všech registrovaných sociálních služeb
poskytovaných v roce 2010 na území města Bohumína, tak jak je poskytli jednotliví poskytovatelé sociálních
služeb.
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Analýza potřeb občanů města Bohumína v souvislosti se sociálními
službami – dotazníkový průzkum
1.

Úvod

Zjistit potřeby občanů města Bohumína v návaznosti na sociální a ostatní služby na území města, bylo cílem
průzkumu, který byl naplánován na měsíc únor 2011. Na tvorbě dotazníku se podílely všechny pracovní
skupiny komunitního plánování, včetně zadavatele – města Bohumína.
Otázky se zaměřovaly na široké spektrum oblasti souvisejících s životem občanů našeho města, jako jsou
například volnočasové aktivity, rodinný život, absence potřebných sociálních služeb, bariérovost, míra
informovanosti a jiné.
Velký vliv na výběr otázek měla také konference s názvem Podporujeme proces plánování rozvoje
sociálních služeb v naší obci, která se konala dne 14. 10. 2010 v rámci projektu Den sociálních služeb
v Bohumíně.
Od 4. 2. 2011 byl dotazník zpřístupněn na webových stránkách města Bohumína, kde jej bylo možno on
line vyplnit. Dotazníky byly rovněž přílohou Bohumínských městských novin OKO č. 3/2011, které vyšlo
v nákladu 2700 výtisků. Dotazníky byly také předávány veřejnosti díky poskytovatelům sociálních i
doplňujících služeb. Dotazníkový průzkum byl ukončen dne 31. 3. 2011.
V měsíci dubnu a květnu 2011 probíhalo vyhodnocení dotazníků. Celkem se vrátilo 841 dotazníků, z toho 10
bylo vyřazeno pro nemožnost vyhodnocení. Z celkového počtu 831 vyhodnocovaných dotazníků bylo 159
dotazníků vyplněno díky webovým stránkám města a 672 dotazníků bylo vyplněno a vráceno v listinné
podobě.
Výsledky dotazníkového šetření slouží jako jeden z podkladů pro navazující Komunitní plán sociálních služeb
města Bohumína.

2.

Obecné vyhodnocení

Z počtu vyplněných dotazníků lze konstatovat, že sociální služby a kvalita života ve městě není lidem
lhostejná a to napříč všemi městskými částmi. Je potěšitelné, že se do vyplňování dotazníků zapojily
všechny věkové skupiny obyvatel a také, že na otázky neodpovídali jen uživatelé služeb.
Na otevřené otázky přišlo spoustu různých odpovědí, ze kterých lze identifikovat jednak další potřeby
obyvatel města, tak oblasti, které lidi nejvíce trápí.
Pracovní skupina pro zdravotně postižené občany vytvořila otázky číslo 1 a 2. Celkem 42,7% dotazovaných,
tj. 355 občanů se domnívá, že město Bohumín není dostatečně bezbariérové a problémy vidí zejména ve
vstupech do obchodů, v bezbariérové dostupnosti zdravotních služeb či v nájezdech a sjezdech chodníků.
Velmi početná skupina dotazovaných (72,8%, tj. 605 občanů) by uvítala na své trase při pochůzkách
městem odpočinkové lavičky.
Pracovní skupina pro rodiny s dětmi do dotazníkového šetření navrhla otázky číslo 3 a 4. Z odpovědí je
patrné že občané města Bohumína vnímají sportovní plochy na území města velmi pozitivně a 90%
dotazovaných je pro zachování či rozšiřování sportovních ploch pro míčové hry v městské zástavbě. Naopak
pouze 8,1% respondentů uvedlo, že jim nevyhovuje provozní doba mateřských škol, školních družin nebo
DDM.
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Pracovní skupina pro prevenci sociálně patologických jevů chtěla znát odpovědi na skupinou vytvořené
otázky číslo 5, 6 a 7. Zde celkem 50,3 % dotazovaných uvedlo, že by se zúčastnilo přednášek na téma
výchova dítěte v pubertě, nebezpečí pro mládež, drogová problematika, zadluženost. Co se týká spolupráce
škol s organizacemi a odborníky v rámci přednáškové činnosti odpovědělo 65,7% dotazovaných, že tuto
spolupráci nedokáže posoudit, za nedostatečnou ji považuje 18,2 %, za dostatečnou 16,1 %. Přibližně
stejný počet dotazovaných se domnívá, že ve městě je a naopak není dostatečná nabídka volnočasových
aktivit pro dospívající.
Pracovní skupina pro krizové situace formulovala otázky číslo 8, 9, 10 a 12. Jako velký problém vnímají
dotazovaní (55,6%) výchovné problémy svých dětí a absenci poradny, kde by tyto problémy mohli řešit.
Poradnu v Bohumíně zaměřenou na pomoc drogově závislým a jejich rodinným příslušníkům by uvítalo
37,3% dotazovaných, naopak 18,7% je proti. Jako závažný problém by se dal považovat počet lidí (276),
kteří se setkali s „obíráním“ sociálně slabších občanů, jinými občany, o jejich příjmy (například důchody).
Rovněž více jak polovina respondentů (50,1%) uvedlo, že je nutné v blízkosti denního centra pro osoby
bez přístřeší zřídit noclehárnu a „čekárnu“ na nádraží ČD zrušit.
Pracovní skupina pro péči o starší občany formulovala otázky číslo 11, 13 a 14. Z odpovědí vyplývá, že
43,6% respondentů starších 51 let by využívalo venkovní sportovní prvky umístěné v blízkosti Rafinérského
lesíku a také to, že 49% občanů této věkové skupiny by mělo zájem využít poznávací jízdy městem
s prohlídkou změn, kterými město prošlo. Je zde i relativně početná skupina občanů se sníženou
pohyblivostí (187 občanů, tj.22,5 % respondentů), kteří by uvítali možnost zapůjčení knih z městské
knihovny, s dovozem domů.
Jako pozitivní lze vnímat to, že většina dotazovaných (68,7%) má dostatečné informace o sociálních
službách v Bohumíně.

V samostatné příloze komunitního plánu sociálních služeb města Bohumína na období let 2011 – 2014
jsou zpracovány kompletní výsledky dotazníkového průzkumu, včetně grafického znázornění.
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Cíle jednotlivých pracovních skupin pro období let 2011 – 2014

Komunitní plánování sociálních služeb města Bohumína
Pracovní skupina pro péči o starší občany
2011 – 2014
Obsah:
1. Popis cílové skupiny
2. Přehled organizací poskytujících služby starším občanům
3. Návrh konkrétních cílů a opatření

Seznam členů pracovní skupiny
Příjmení a jméno

Organizace

1.

Bc. Holešová Petra

Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

2.

Neudertová Marie /*

Domov Jistoty, příspěvková organizace MSK

3.

Obluková Věra

za uživatele sociálních služeb

4.

Bc. Oršulíková Anna

Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

5.

Sklárčiková Jana

Bohumínská městská nemocnice, a.s.

6.

Somerlíková Marie

Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

7.

Bc. Vavrečková Monika, DiS

Charita Bohumín

8.

Vrublová Lenka

Městský úřad Bohumín, odbor sociální

/* vedoucí pracovní skupiny

1.

Popis cílové skupiny a jejich potřeb

Cílovou skupinou jsou mladší i starší senioři. Za seniora považujeme osoby, které pobírají některou z dávek
ze systému důchodového zabezpečení. Cílovou skupinu lze rozdělit do kategorií, a to senioři soběstační,
senioři vyžadující pomoc a péči jiné osoby a senioři pobytových zařízení sociálních služeb. Je nutné podpořit
zdravé stárnutí. Senioři mají velké množství volného času. Pokud si tento čas nedokážou zorganizovat ať již
vlastními silami či za pomoci jiných subjektů, hrozí jim pocit nudy, zbytečnosti. Tyto nežádoucí projevy
vedou k zhoršení jak fyzického tak psychického stavu seniorů až k ztrátě smyslu života.
Senioři by měli mít možnost zapojovat se do aktivit, které jim umožní udržovat sociální kontakty, které
budou dávat jejich životu smysl. Je nutné této skupině vyjít vstříc a nabídnout jim činnosti, které jim
umožní vést plnohodnotný život, zajímavý, aktivní a stále užitečný. Senioři potřebují být zapojování do
běžné společnosti nejen v rodině, ale i v komunitě.
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Aktivity nabízené seniorům napomáhají vytvářet a udržovat vzájemné sociální vztahy a udržovat sociální
kontakty, které jsou jim nápomocné i při překonávaní různých životních nesnází, jako je odchod do penze,
neplánována ztráta zaměstnání, časté nemoci související s věkem, pocit nepotřebnosti, samota, ale i různé
životní pohromy, například ztráta životního partnera.
Komunitní plánování a jeho program může seniorům pomoci vést smysluplnější a spokojenější život, zapojit
je do komunity a zároveň působí jako prevence před sociálním vyčleněním.
Nelze opomenout skupinu seniorů vyžadujících celodenní péči jiné osoby ať již z řad rodinných příslušníku,
či za pomoci terénních a pobytových sociálních služeb. Nabídka služeb pro tyto občany musí být tak široká
a flexibilní, aby pokryla potřeby těchto osob a umožnila jim poskytování kvalitních služeb ať již v domácím
prostředí či v prostředí pobytových zařízení, které budou v co největší míře poskytovat služby, které
nevyčlení seniory ze společnosti a umožní jim prožít důstojný život a zvýšení jeho kvality.

2.

Přehled organizací poskytujících služby v dané oblasti
Organizace

Charita Bohumín
Domov Jistoty, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o.
Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Název sociální služby
domov pro seniory
odlehčovací služba
domov pro seniory
pečovatelská služba
osobní asistence
sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče

Aktivitám v dané oblasti se rovněž věnuje volné sdružení Klub seniorů.

3.

Návrh konkrétních cílů a opatření

Pracovní skupina pro starší občany definovala čtyři střednědobé cíle, které chce za pomoci konkrétních
opatření, vztahujících se k jednotlivým cílům, zrealizovat v horizontu let 2011 – 2014.
Cíl 1
Opatření
Popis opatření
Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření
(aktivity)
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Přesahy do
dalších oblastí
Předpokládané
výstupy

Rozšíření nabídky pohybových aktivit pro seniory
Cvičící prvky pro seniory
Cvičebně rehabilitační prvky pro seniory pro venkovní použití. Tyto prvky naplňují potřeby
seniorů na procvičování a posílení všech důležitých svalových skupin.
Spojení venkovního pobytu s mírnou fyzickou zátěží mající vliv na zdraví seniorů, zlepšení
koordinace a motoriky a psychickou pohodu. Zkvalitnění procesu stárnutí. Instalace
takových prvků v blízkosti dětského hřiště (např. v blízkosti Rafinérského lesíku a klubu
seniorů) přispěje ke společným aktivitám mezi vnuky a prarodiči.
2012 2014
Vytipování lokality pro jejich umístění. Výběr vhodných prvků, jejich pořízení a instalace.
Zajištění správného používání prvků.
Město Bohumín, granty, sponzorské dary
Město Bohumín
Zlepšení podvědomí o seniorské skupině obyvatel ve společnosti. Snížení zátěže pro
zdravotně ošetřovatelskou péči. Posílení mezigeneračních a rodinných vztahů. Aktivní
vyplnění volného času.
Počet zapojených cvičících seniorů
Počet instalovaných cvičících prvků
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Cíl 2
Opatření
Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření (aktivity)
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Přesahy do
dalších oblastí
Předpokládané
výstupy

Zvýšit informovanost seniorů v návaznosti na investiční akce města
Poznávací autobus
Nabídnout seniorům, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nemají dostatek
informací o dění ve městě, možnost seznámit se investičními akcemi města, které výrazně
mění tvář Bohumína a to formou „poznávacího“ autobusu.
Větší povědomí seniorské veřejnosti o probíhajících stavebních investicích na území města.
Možnost navštívit nedostupná místa. Náhled do budoucnosti města a jeho lokalit.
Transparentní přístup k informacím a o nakládání s finančními prostředky města. Kontakt
s ostatními seniory.
2012 2014
Zajištění bezbariérového dopravního prostředku, průvodce s výkladem, finančních zdrojů.
Město Bohumín, granty, sponzorské dary
Město Bohumín, Klub seniorů, Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o.
Šíření informací mezi ostatní spoluobčany. Vyšší zájem o účast v anketách města na téma
budoucnost. Zapojení seniorů z terénních i pobytových služeb. Zabraňování sociálního
vyloučení.
Počet seniorů
Počet akcí

Cíl 3

Zajistit občanům se sníženou pohyblivostí možnost zapůjčení knih z městské
knihovny

Opatření

Rozšíření služby městské knihovny o rozvoz knih
Zajištění nové služby městské knihovny, která by spočívala v zajištění možnosti zapůjčení
knih, po předchozím objednání telefonickém či elektronickém, občanům se sníženou
pohyblivostí, kteří nejsou schopni si osobně knihy zapůjčit a žijí jak v přirozeném
domácím prostředí nebo v pobytových zařízeních.
Kvalitní vyplnění volného času četbou. Udržení psychické pohody a trénování paměti.
Zpřístupnění služeb knihovny občanům, kteří nemohou ze zdravotních důvodů využívat
stávající služby knihovny. Aktivizace občanů.

Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření
(aktivity)
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy

2013 2014
Ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu MěÚ Bohumín oslovit příspěvkovou
organizaci K3 Bohumín. Zajistit financování včetně případného personálního zajištění.
Informovanost občanů o vzniku nové služby, spolupráce s poskytovateli sociálních služeb.
Město Bohumín, sponzorské dary, spoluúčast zájemců
K3 Bohumín
Počet čtenářů
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Cíl 4

Zachování stávajících sociálních služeb na území města a zvyšování jejich
kvality

Opatření 1

Udržení, rozvoj a v případě potřeby rozšíření stávajících sociálních služeb pro
seniory
Stávající sociální služby pro seniory se na území města poskytují formou terénních i
pobytových služeb a jedná se o služby sociálního poradenství i služby sociální péče. Cílem
je zachovat poskytování těchto služeb v návaznosti na jejich potřebnost a to včetně klubu
seniorů.
Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb ve městě, informování o jejich působení,
jejich poslání, cílech, oblastech pomoci. Zpřehlednění přidělování financí z rozpočtu na
sociální služby. Zkušenosti z realizace poskytovaných služeb zapracovávat do
strategických materiálů obce. Tak bude zřejmé, že obec umí reagovat na změny
v potřebách obyvatel města. Zvýšení kvality života občanů, kteří sociální služby využívají.

Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace

Charakter
opatření
(aktivity)

Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy
Cíl 4

Opatření 2

Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření
(aktivity)
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy

2012 a dále v nastaveném systému pokračovat
Vytvoření přehledného a transparentního grantového systému pro přidělování grantů
z rozpočtu Města Bohumín, kterého se mohou zúčastnit všichni poskytovatelé sociálních
služeb, kteří poskytují na území města Bohumína své sociální služby, příp. kteří poskytují
sociální služby pro obyvatele města Bohumína. Kontrola subjektů v návaznosti na
využívání poskytnutých dotací z rozpočtu města. Pravidelné setkávání poskytovatelů
sociálních služeb a dalších osob, které se podílejí na průběhu sociálních služeb, příp.
jiných zainteresovaných osob je vhodným nástrojem pro zvýšení kvality poskytovaných
sociálních služeb na území města Bohumín. Hlavním účelem je výměna zkušeností mezi
poskytovateli služby a jejich informovanost o sociálních službách na území města.
Město Bohumín, MPSV, granty, příspěvkové organizace, neziskové organizace
Město Bohumín, poskytovatelé služeb
Počet seniorů, kterým je poskytována sociální služba (terénní a pobytová)
Zachování stávajících sociálních služeb na území města a zvyšování jejich
kvality
Zachování služby domov pro seniory na území města v potřebné kapacitě
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Stávající kapacita všech domovů pro seniory na území města je 97 klientů.
Zřizovatel Domova Jistoty, p. o. MSK však v souladu se schváleným Střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb na území MSK na léta 2010 2014 oslovil město Bohumín
s nabídkou převodu zřizovatelských funkcí na město s tím, že pokud do konce roku 2013
nedojde k vyjednání závazného termínu převodu zřizovatelských funkcí na město, bude
docházet k jejich postupné přeměně na sociální služby zaměřené na osoby se specifickými
potřebami. Stávající kapacita domovů pro seniory Domova Jistoty, p.o. činí 78 klientů a
v případě transformace této služby by byla kapacita služby domov pro seniory na území
města pouze 19 klientů, tedy nedostatečná.
Zajištění důstojného života pro osoby závislé na péči jiné osoby. Snížení zátěže rodinných
příslušníků. Poskytování kvalitních služeb, které mohou udržet schopnosti seniorů, či je
vrátit zpět do běžného způsobu života. Snížení zátěže trvalé odborné zdravotní péče.
2012 2014
Zahájit jednání s Moravskoslezským krajem týkající se převodu zřizovatelských funkcí.
Navrhnout závazný termín převodu a předložit k rozhodnutí Zastupitelstvu města
Bohumína.
MPSV, Město Bohumín, uživatelé, sponzorské dary aj.
Město Bohumín, Moravskoslezský kraj
Počet lůžek (kapacita)
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Komunitní plánování sociálních služeb města Bohumína
Pracovní skupina pro zdravotně postižené
2011 – 2014
Obsah:
1. Popis cílové skupiny
2. Přehled organizací poskytujících služby zdravotně postiženým občanům
3. Návrh konkrétních cílů a opatření

Seznam členů pracovní skupiny
Příjmení a jméno

Organizace

1.

Baronová Jana

Sdružení pro mentálně postiženou mládež

2.

Hutníčková Jaroslava, DiS.

Domov Jistoty, p.o.

3.

Bc. Krömerová Jaroslava

Krajský úřad MSK

4.

Kučová Jindřiška

Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

5.

Ing. Mikuláčková Markéta

za uživatele

6.

Bc. Oršulíková Anna /*

Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

7.

Ing. Ryšavá Blanka

za uživatele

8.

Ing. Sitek Jiří

Svaz tělesně postižených, MO Bohumín

9.

Venglařová Lenka, DiS.

Slezská diakonie SALOME

Vilček Jiří

Svaz postižených civilizačními chorobami ZO Bohumín

10.
/* vedoucí pracovní skupiny

1.

Popis cílové skupiny

Osoby se zdravotním postižením včetně osob s mentálním, tělesným, kombinovaným handicapem a osoby
se smyslovým postižením bez věkového omezení.
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2.

Přehled organizací poskytující služby zdravotně postiženým občanům
Organizace

Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o.
města Bohumína

Slezská diakonie
Domov Jistoty, p. o. MSK

Název sociální služby
denní stacionář „Domovinka“
pečovatelská služba
osobní asistence
sociálně terapeutické dílny
SALOME denní stacionář
poradna rané péče SALOME
domov se zvláštním režimem
chráněné bydlení

Další organizace, které podporují osoby se zdravotním postižením
Církevní základní škola, střední škola a mateřská škola Český Těšín elokovaná pracoviště Bohumín
(škola je určena pro žáky s kombinovaným, smyslovým a tělesným postižením)
ZŠ ČSA Bohumín (třídy pro děti se specifickými potřebami)
Čtyřlístek Sdružení rodin s handicapovanými dětmi
Svaz postižených civilizačními chorobami ZO Bohumín
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, místní organizace Bohumín
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Bohumín
Spolek neslyšících a nedoslýchavých Bohumín

•
•
•
•
•
•
•

3.

Návrh konkrétních cílů a opatření
Cíl 1

Umožnit zejména občanům s omezenou pohyblivostí jednodušší pohyb ve
městě

Opatření 1

Vybudování první lavičkostezky na území města
Lavičkostezky umožní občanům snazší pohyb ve městě a nabídnou také možnost
odpočinku.

Popis opatření
Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření
(aktivity)
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy

Zvýšení soběstačnosti občanů s omezenou pohyblivostí při obstarávání běžných záležitostí.
2012 2014
Propagace a prezentace dané problematiky směrem k občanům a představitelům města.
Návrh první lavičkostezsky v součinnosti s pracovní skupinou pro starší občany, klubem
seniorů a veřejností.
Spolupráce s odborem Rozvoje a investic a odborem Životního prostředí a služeb.
Zajištění finančních prostředků na pořízení laviček.
Město Bohumín, granty, sponzorské dary
Město Bohumín
Počet instalovaných laviček
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Cíl 1

Umožnit zejména občanům s omezenou pohyblivostí jednodušší pohyb ve
městě

Opatření 2

Postupné snižování bariérovosti na území města
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že občané nepovažují město za dostatečně
bezbariérové a problémy vidí zejména ve vstupech do obchodů, v bezbariérové
dostupnosti zdravotních služeb či v nájezdech a sjezdech chodníků. Cílem je dosáhnout
zlepšení současného stavu a nastavit pravidla pro příští období.

Popis opatření
Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace

Charakter
opatření
(aktivity)

Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy

Zajištění dostupnosti veřejných služeb ve městě všem skupinám obyvatel.
2012 2014
Spolupráce a vzájemná komunikace s pracovní skupinou pro starší občany a pracovní
skupinou pro rodiny s dětmi při vyhledávání bariér.
Zaměřit se v první vlně na bezbariérovost sociálních služeb a subjektů města.
Při pronajímání městských nebytových prostorů subjektům, majícím zájem poskytovat
veřejné služby obyvatelům, dbát na zajištění podmínky bezbariérovosti.
Osvětově působit na stávající subjekty poskytující veřejné služby při řešení bariérovosti ve
svých objektech.
Spolupráce s městem při důsledném dodržování bezbariérových přístupů, případně při
realizaci oprav, přístupových chodníků a cest.
Ve spolupráci s příslušným odbory MěÚ Bohumín zvážit možnost využít Národního
rozvojového programu mobility pro všechny a získat dotaci na vybudování bezbariérové
trasy.
Město Bohumín, granty, sponzorské dary
Město Bohumín a pracovní skupiny pro komunitní plánování
Počet nově zpřístupněných bezbariérových objektů
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Cíl 2

Zachování stávajících sociálních služeb na území města a zvyšování jejich
kvality

Opatření 1

Udržení, rozvoj a v případě potřeby rozšíření stávajících sociálních služeb pro
osoby se zdravotním postižením a podpora vzniku následné služby s cílem
začlenění osob se zdravotním postižením do života běžné komunity
Stávající sociální služby pro osoby se zdravotním postižením se na území města poskytují
formou terénních, ambulantních i pobytových služeb a jedná se o služby sociálního
poradenství, služby sociální péče i služby sociální prevence. Cílem je zachovat poskytování
těchto služeb v návaznosti na jejich potřebnost a podporovat existenci takových služeb,
která vedou k integraci a maximálnímu možnému osamostatnění osob se zdravotním
postižením.
Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb ve městě, informování o jejich působení,
jejich poslání, cílech, oblastech pomoci. Zpřehlednění přidělování financí z rozpočtu na
sociální služby. Zvýšení kvality života občanů, kteří sociální služby využívají a začlenění
osob se zdravotním postižením do běžného života.

Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace

Charakter
opatření
(aktivity)

Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy

Cíl 3
Opatření 1

Popis opatření
Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření
(aktivity)
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy

2012 a dále v nastaveném systému pokračovat
Vytvoření přehledného a transparentního grantového systému pro přidělování grantů
z rozpočtu Města Bohumín, kterého se mohou zúčastnit všichni poskytovatelé sociálních
služeb, kteří poskytují na území města Bohumína své sociální služby, příp. kteří poskytují
sociální služby pro obyvatele města Bohumína.
Kontrola subjektů v návaznosti na využívání poskytnutých dotací z rozpočtu města
Pravidelné setkávání poskytovatelů sociálních služeb a dalších osob, které se podílejí na
průběhu sociálních služeb, příp. jiných zainteresovaných osob je vhodným nástrojem pro
zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb na území města Bohumín. Hlavním
účelem je výměna zkušeností mezi poskytovateli služby a jejich informovanost o sociálních
službách na území města.
Město Bohumín, MPSV, granty, příspěvkové organizace, neziskové organizace
Město Bohumín, poskytovatelé služeb
Počet osob se zdravotním postižením využívající sociální služby (pobytové, ambulantní,
terénní)

Podpora osob se zdravotním postižením
Podpora fungování svépomocných skupin a aktivit pro osoby se zdravotním
postižením
Na území města Bohumína působí další subjekty, jako jsou svazy, spolky, sdružení apod.,
které svými aktivitami pomáhají lidem se zdravotním postižením k integraci do většinové
společnosti. Cílem je zachovat nabídku těchto aktivit.
Zlepšení kvality společenského života osob se zdravotním postižením a zabránění jejich
sociálnímu vyloučení.
2011 a dále v nastaveném systému pokračovat
Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a sociální komise se subjekty, které se věnují
osobám se zdravotním postižením. Zachování poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města na činnost těchto subjektů.
Město Bohumín, granty
Město Bohumín, poskytovatelé služeb
Počet působících subjektů
Výše finanční podpory města
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Komunitní plánování sociálních služeb města Bohumína
Pracovní skupina pro krizové situace
2011 – 2014
Obsah:
1. Popis cílové skupiny
2. Přehled organizací poskytujících služby v dané oblasti
3. Návrh konkrétních cílů a opatření

Seznam členů pracovní skupiny
Příjmení a jméno

Organizace

1.

Horvát Miroslav

Renarkon, o.p.s.

2.

Kadlecová Daniela

MěÚ Bohumín, odbor sociální

3.

Mgr. Klvačová Lucie

MěÚ Bohumín, odbor sociální

4.

Kniezková Brňáková Zdeňka, DiS. /*

Charita Bohumín

5.

Martiaková Marta

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Bohumín

6.

Bc. Míčková Mária, DiS.

Charita Bohumín

/* vedoucí pracovní skupiny

1.

Popis cílové skupiny a jejich potřeb

Cílová skupina
Osoby – muži, ženy, děti bez omezení věku, kteří se ocitli v krizové situaci v důsledku ztráty zaměstnání,
bydlení, domova, jsou bez financí a podpory, nemají možnost hygieny, stravy, lidé ohrožení domácím
násilím, závislí na alkoholových a nealkoholových drogách, ohrožení sociálním vyloučením apod.

2.

Přehled organizací poskytujících služby v dané oblasti na území města
Organizace

Charita Bohumín

Název služby

Renarkon, o.p.s. Ostrava

odborné sociální poradenství (Občanská poradna)
nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
terénní program

Romodrom, o. s. Praha

terénní program

MěÚ Bohumín, odbor sociální

základní sociální poradenství, sociálně právní ochrana dětí
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3.

Návrh konkrétních cílů a opatření
Cíl 1
Opatření
Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření
(aktivity)
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy

Podpořit vznik nové sociální služby pro osoby bez přístřeší
Zřízení noclehárny pro ženy i muže
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití
hygienického zařízení a přenocování.
Zajištění důstojného nouzového noclehu lidem bez přístřeší. Zrušení „čekárny“
v prostorách nádraží ČD. Zřízení noclehárny v blízkosti stávajícího denního centra v
Pudlově. Snížení počtu klientů, kteří k noclehu využívají sklepy či půdy obytných domů.
Přelom roku 2011 a 2012
Vytipování vhodného objektu (ve spolupráci s městem Bohumín). Zjistit podmínky pro
zahájení provozu – konzultace s Okresní hygienickou stanicí. Zajištění financování.
MPSV ČR, Město Bohumín, granty, sponzorské dary aj.
Charita Bohumín
Počet klientů – muži, ženy

Cíl 2

Zaměřit se na rozšíření pomoci osobám drogově závislým a jejich rodinným
příslušníkům

Opatření

Zajistit možnost zprostředkování odborného sociálního poradenství na území
města
Hledání možnosti otevření kontaktního centra nebo poradny pro osoby závislé na
nealkoholových drogách a jejich rodinným příslušníkům a tím rozšířit informovanost o
způsobech pomoci. Mnohdy zejména rodinní příslušníci, rodiče mají podezření na užívání
drog svými dětmi (i dospělými), avšak neumí na tuto skutečnost reagovat.
Prevence užívání nealkoholových drog. Zvýšení informovanosti občanů o možnostech najít
včas vhodný způsob pomoci.

Popis opatření
Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření
(aktivity)
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy

2012 2014
Zajistit vhodný prostor a možného poskytovatele služby, zahájení nabídky poradenství
v určitém časovém intervalu reagovat na potřebu občanů. Monitoring drogové scény
v dalších částech města (Skřečoň, Starý Bohumín, Vrbice).
Spolupráce s Pracovní skupinou pro prevenci sociálně patologických jevů (základní i
střední školy – přednášky)
Město Bohumín, dotace, granty, MSK, MPSV
Renarkon, o.p.s.,
Počet kontaktů
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Cíl 3

Opatření

Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření
(aktivity)
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy

Zajistit nabídku pomoci na území města rodinám s dětmi s
problémy

výchovnými

Zajistit spolupráci s odborným poradcem pro děti s výchovnými problémy
Odborný poradce by pomáhal rodičům při řešení výchovných problémů svých dětí
(záškoláctví, krádeže, nerespektování rodičů, alkohol). Zajištěním této aktivity přímo v
Bohumíně zpřístupnit službu i osobám ve složité finanční situaci a osobám sociálně
vyloučeným. V rámci provedeného dotazníkového šetření vzešla výrazná potřeba této
služby.
Včasná identifikace výchovných problémů a jejich řešení povede k předcházení trestné
činnosti mládeže. Zlepšení vztahů v rodinách s dětmi.
2012 2014
Vyhledání vhodných prostor a zahájení provozu v určitém časovém intervalu – dle
potřeby. Zajištění odborného pracovníka – etopeda. Zkoordinování práce etopeda se
Střediskem výchovné péče.
Město Bohumín, MPSV – dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí, dotace, granty
MěÚ Bohumín – odbor sociální
Počet kontaktů

Cíl 4

Pomoc občanům, jejichž životní podmínky jsou ohroženy trestnou činností
jiných osob a nejsou schopni vlastními silami tuto situaci změnit.

Opatření

Otevření tématu týkajícího se systematického „obírání“ osob o jejich měsíční
příjmy – sociální dávky, důchody.
Při poskytování služby nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší bylo
zjištěno, že například lidé bez domova, seniorského věku, s handicapem, jsou
systematicky připravování o své finance (důchody, sociální dávky) jinými občany. Tito lidé
se pak bez vlastního přičinění dostávají do situací, kdy nemají prostředky na zaplacení
např. bydlení nebo stravy.
Toto téma bylo poprvé veřejně otevřeno na Konferenci ke Dni sociálních služeb v říjnu
2010.
Zvýšení bezpečnosti v okolí institucí zajišťujících výplatu finanční hotovosti. Snížení
kriminality ve městě. Snížení počtu osob, kteří se dostávají z důvodu tohoto zneužívání na
okraj společnosti. Méně osob bez přístřeší.

Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace

Charakter
opatření
(aktivity)

Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy

2011 2014
Zmapování problému (kontakt s pracovníky České pošty, a uživateli soc. služeb) a jeho
medializace (např. OKO, T.I.K.).
Zahájení jednání všech zainteresovaných stran (poskytovatelů sociálních služeb,
bezpečnostních složek, města Bohumín, České pošty).
Vytvoření plánu pomoci poškozeným osobám, včetně oslovení případných rodinných
příslušníků.
Případné rozšíření kamerového systému na území města.
Město Bohumín, dotace, granty
Město Bohumín, Policie ČR, Městská policie Bohumín, Česká pošta, Charita Bohumín.
Počet jednání

26

Cíl 5

Rozšířit informovanost občanů v návaznosti na řešení krizových situací a jejich
předcházení

Opatření

Rozšířit dluhové poradenství a pomoc lidem ohroženým domácím násilím
Zvýšení finanční gramotnosti občanů je jednou z možností, jak předejít zadluženosti a
umět reagovat na nabídky různých společností na poskytnutí půjček. Dluhové poradenství
se zabírá i řešením situací, kdy již dluhy vznikly a občanům hrozí různé exekuce, ztráta
bydlení apod.
Domácí násilí je ve většině případů skryté (agresoři mohou být partneři, rodič či jiná
osoba bydlící ve společné domácnosti) a jejich oběti mají ztíženou možnost vyhledat
pomoc. Cílem je zajistit dostatečnou informovanost o možnostech pomoci.
Snížení zadluženosti občanů a osob, kterým hrozí sociální vyloučení. Snížení rizika ztráty
bydlení z důvodu neschopnosti hradit náklady spojené s bydlením.
Včasná identifikace znaků domácího násilí a znalost způsobů pomoci může vést k vyšší
ochraně ohrožených osob nebo obětí.

Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření aktivity
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy
Cíl 6

Opatření

Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace

Charakter
opatření
(aktivity)

Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy

2011 2014
Semináře, přednášky o dluhovém poradenství, pomoc při oddlužování. Medializace (OKO,
T.I.K.). Distribuce letáků o domácím násilí, jak jej poznat a jak a kde vyhledat pomoc.
Město Bohumín, dotace, granty
Město Bohumín, Charita Bohumín.
Počet seminářů, přednášek
Udržení a zkvalitnění pomoci lidem nacházejících se v krizové životní situaci a
zachování stávajících sociálních služeb pro tyto osoby
Udržovat a rozvíjet spolupráci mezi zadavateli a poskytovateli soc. služeb,
organizacemi, které se při své činnosti setkávají s osobami v krizové životní
situaci
Stávající sociální služby pro osoby v krizi jsou na území města Bohumína poskytovány
formou terénních a ambulantních služeb. Jedná se o službu sociálního poradenství a
služby sociální prevence. Za období předešlého Komunitního plánu ve městě Bohumín
byla navázána spolupráce s organizacemi poskytujícími sociální službu, Městským úřadem
Bohumín a bezpečnostními složkami. Cílem je udržet a rozvíjet tuto spolupráci pro
zachování a zkvalitňování poskytovaných služeb.
Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb ve městě, informování o jejich působení,
jejich poslání, cílech, oblastech pomoci. Zpřehlednění přidělování financí z rozpočtu na
sociální služby. Pružně reagovat na změny potřeb uživatelů. Zvýšeni kvality života občanů,
kteří sociální služby využívají a zvýšení povědomí o možnostech pomoci v případě krizové
situace.
2011 a dále v nastaveném systému pokračovat
Vytvoření přehledného a transparentního grantového systému pro přidělování grantů
z rozpočtu Města Bohumín, kterého se mohou zúčastnit všichni poskytovatelé sociálních
služeb, kteří poskytují na území města Bohumína své sociální služby, příp. kteří poskytují
sociální služby pro obyvatele města Bohumína.
Kontrola subjektů v návaznosti na využívání poskytnutých dotací z rozpočtu města
Pravidelné setkávání poskytovatelů sociálních služeb a dalších osob, které se podílejí na
průběhu sociálních služeb, příp. jiných zainteresovaných osob je vhodným nástrojem pro
zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb na území města Bohumín. Hlavním
účelem je výměna zkušeností mezi poskytovateli služby a jejich informovanost o sociálních
službách na území města.
Město Bohumín, MPSV, granty, příspěvkové organizace, neziskové organizace
Město Bohumín, Policie ČR, Městská policie, poskytovatelé služeb
Počet klientů využívajících sociální služby
Počet jednání

27

Komunitní plánování sociálních služeb města Bohumína
Pracovní skupina prevence sociálně patologických jevů
2011 – 2014
Obsah:
1. Popis cílové skupiny
2. Přehled organizací poskytujících služby v oblasti prevence
3. Návrh konkrétních cílů a opatření

Seznam členů pracovní skupiny
Příjmení a jméno

Organizace

1.

Biháriová Lenka

zástupce za romskou menšinu

2.

Mgr. Brzezina Roman /*

FS SCEAV v Bohumíně

3.

Mgr. Hlisnikovská Pavlína

Romodrom, o. s.

4.

Honysz Roman

Městská Policie Bohumín

5.

Mgr. Mičová Michaela

Bunkr, o. s.

6.

Bc. Oláhová Martina

MěÚ Bohumín, sociálně právní ochrana dětí

7.

Ing. Paszová Miriam

FS SCEAV v Bohumín, pastorační pracovník pro mládež

8.

Szwajnoch Tomáš

za uživatele

9.

Bc. Šimíková Nikola

Slezská diakonie, Centrum pro rodinu a dítě

Mgr. Wojnarová Magdalena

SŠ Bohumín, příspěvková organizace

10.

/* vedoucí pracovní skupiny

1.

Popis cílové skupiny a jejich potřeb

Cílovou skupinou, jež se zabývá činnost Pracovní skupiny pro prevenci sociálně patologických jevů v
Bohumíně, jsou děti a mládež a dospělé osoby žijící na území města Bohumína, které:
• zažívají nepříznivé sociální situace, které už nastaly, dějí se nebo mohou nastat v blízké
budoucnosti, kdy se jedná zejména o:
a) komplikované životní události (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy, časté stěhování,
školní problémy, problémy v zaměstnání…)
b) konfliktní společenské situace (násilí, kriminalita, generační konflikty…)
c) negativní zkušenosti (konflikty ve vrstevnických skupinách, předčasné sexuální
zkušenosti, šikana, škodlivé užívání návykových látek, rizikové jednání vedoucí k poškození
zdraví…)
d) omezující životní podmínky (život ve špatných sociálních podmínkách, komplikovaný
přístup k získání základních hygienických, společenských a kulturních návyků, obtížný
přístup ke vzdělání a zaměstnání, ohrožení vlivem prostředí…)
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svůj volný čas tráví nesmysluplně, což znamená, že nenavštěvují žádné organizované aktivity a ani je
nevyhledávají

•

(Klíma, P. a kol.: Kontaktní práce. Praha: Česká asociace streetwork, 2009.)

2.

Přehled organizací poskytujících služby v dané oblasti
Organizace

Slezská diakonie

Název služby

Charita Bohumín

terénní program Kontakt
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství

Renarkon, o.p.s.

terénní program (pro osoby závislé na drogách)

Bunkr, o. s.

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Romodrom, o. s.

terénní program

Městská policie Bohumín

prevence kriminality (nejedná se o sociální službu)

3.

Návrh konkrétních cílů a opatření
Cíl 1
Opatření
Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření

Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření
(aktivity)
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Přesahy do
dalších oblastí
Předpokládané
výstupy

Podpora stabilního prostředí pro rodiny s dětmi
Přednášková činnost pro podporu zdravého fungování rodiny
Zahájení přednáškové činnosti pro zájemce z řad občanů města Bohumína s cílem posílit
rodičovské kompetence s důrazem na významnost instituce rodiny.
Pochopení významu rodičovské zodpovědnosti. Posílení rodičovských kompetencí při
zvládání obtížných životních situací, které už nastaly, dějí se nebo mohou nastat v blízké
budoucnosti, kdy se jedná zejména:
1. komplikované životní události (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy, časté
stěhování, výchovné problémy, školní problémy, problémy v zaměstnání,
ekonomická situace rodiny)
2. konfliktní společenské situace (násilí, kriminalita, generační konflikty)
3. negativní zkušenosti (konflikty ve vrstevnických skupinách, předčasné sexuální
zkušenosti, šikana, škodlivé užívání návykových látek, rizikové jednání vedoucí k
poškození zdraví…)
2012 2014
Oslovení rodičů nezletilých dětí s nabídkou přednáškové činnosti. Zajištění finančních
prostředků a vhodného prostoru pro konání přednášek. Zajištění vhodného lektora.
dotace, granty, Město Bohumín
Neziskové organizace, Město Bohumín aj.
Snížení počtu výchovných problémů u nezletilých dětí ve školních zařízeních, prevence
kriminality, ochrana zdraví, prevence závislostí, integrace menšin.
Počet přednášek
Počet zúčastněných osob
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Cíl 2

Koordinace preventivních programů ve školských zařízeních na území města
Bohumína

Opatření

Vytvoření systému koordinace preventivních programů ve školských zařízeních
na území města Bohumína
Vytvoření systému koordinace přednáškové činnosti na školách (ZŠ a SŠ) v Bohumíně –
pro subjekty zabývající se touto činností.
Snížení nákladů a sjednocení nabídky přednáškové činnosti na základních a středních
školách v Bohumíně
Maximální počet oslovených (posluchačů) ve městě Bohumín v rámci prevence kriminality
a sociálně patologických jevů.

Popis opatření
Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace

Charakter
opatření
(aktivity)

2011 2012
Sjednocení preventivních programů na ZŠ a SŠ v Bohumíně jednotné téma přednášky
(besedy) i přednášející – za účelem snížení nákladů a rozšíření nabídky preventivních
programů pro všechna školská zařízení ve městě.
Oslovení všech potenciálních účastníků preventivních programů všech žáků a studentů v
Bohumíně, kteří se daných přednášek/besed mohou účastnit.
Zamezení dublování některých témat v dané oblasti prevence při maximálním využití
přednášejícího.
Možnost doporučení přednášejícího ostatním školám, pokud konkrétní subjekt s ním má
pozitivní zkušenosti.

Předpokládané
zdroje
financování

školská zařízení, Město Bohumín

Předpokládaní
realizátoři

Pracovní skupina Prevence sociálně patologických jevů (koordinátor)ve spolupráci
s odborem školství, kultury a sportu, školskými zařízeními, neziskovými organizacemi a
církevními právnickými osobami.

Přesahy do
dalších oblastí
Předpokládané
výstupy

Prevence kriminality, ochrana zdraví
Počet jednání
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Cíl 3

Podpora stávajících sociálních služeb na území města s důrazem na jejich
udržitelnost a zvyšování jejich kvality

Opatření 1

Udržení, rozvoj a v případě potřeby rozšíření stávajících sociálních služeb
věnujících se prevenci sociálně nežádoucích jevů dětí a mládeže
Stávající sociální služby věnující se prevenci sociálně nežádoucích jevů se na území města
poskytují formou terénních i ambulantních služeb a jedná se o služby sociálního
poradenství i služby sociální prevence. Cílem je zachovat poskytování, rozvoj a zvyšování
kvality těchto služeb v návaznosti na jejich potřebnost.
Preventivní působení na vznik sociálně nežádoucích jevů mezi dětmi a mládeží ve městě.
Zastavení nebo zmírnění krizové sociální situace rodin posílením schopností a dovedností
dětí a rodičů při zapojení a využití vnitřních i vnějších zdrojů rodin. Snížení rizika
sociálního vyloučení rodiny.
Zachování přirozeného prostředí rodiny pro výchovu a péči o děti, snížení rizika nařízení
ústavní výchovy nezletilých dětí.
Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb ve městě, informování o jejich působení,
jejich poslání, cílech, oblastech pomoci. Zpřehlednění přidělování financí z rozpočtu na
sociální služby. Zkušenosti z realizace poskytovaných služeb zapracovávat do
strategických materiálů obce. Tak bude zřejmé, že obec umí reagovat na změny
v potřebách obyvatel města. Zvýšení kvality života občanů, kteří sociální služby využívají.

Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření

Předpokládaný
termín realizace

Charakter
opatření
(aktivity)

Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy

2012 a dále v nastaveném systému pokračovat
Preventivní působení na vznik sociálně nežádoucích jevů mezi dětmi a mládeží ve městě,
oslovení širokého okruhu zájemců, nabídka kvalitního způsobu trávení volného času,
aktivizace bezprizorní mládeže a dětí.
Snaha o udržitelnost volnočasových aktivit na stávající úrovni.
Vytvoření přehledného a transparentního grantového systému pro přidělování grantů
z rozpočtu Města Bohumín, kterého se mohou zúčastnit všichni poskytovatelé sociálních
služeb, kteří poskytují na území města Bohumína své sociální služby, příp. kteří poskytují
sociální služby pro obyvatele města Bohumína.
Kontrola subjektů v návaznosti na využívání poskytnutých dotací z rozpočtu města
Pravidelné setkávání poskytovatelů sociálních služeb a dalších osob, které se podílejí na
průběhu sociálních služeb, příp. jiných zainteresovaných osob je vhodným nástrojem pro
zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb na území města Bohumín. Hlavním
účelem je výměna zkušeností mezi poskytovateli služby a jejich informovanost o sociálních
službách na území města.
MPSV, EU, granty, dotace, MSK, Město Bohumín
Město Bohumín, poskytovatelé služeb, DDM Fontána
Počet klientů využívajících sociální služby
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Cíl 4
Opatření

Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Přesahy do
dalších oblastí
Předpokládané
výstupy
Cíl 5
Opatření

Popis opatření
Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace

Charakter
opatření
(aktivity)

Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Přesahy do
dalších oblastí
Předpokládané
výstupy

Zjistit možnosti pro vznik bydlení s doprovodným sociálním programem
Zahájení diskuse zúčastněných subjektů k možnosti vzniku bydlení s
doprovodným sociálním programem pro mladé rodiny na území města
Bohumína
Seznámit
partnery
se
službou
bydlení
s
doprovodným
sociálním
programem. Zkonkretizovat potřeby, přínos a rizika, pravidla, možnosti financování a
udržitelnosti služby, která by se zaměřila především na obyvatele žijící v sociálně
vyloučených lokalitách.
V současné době mladé rodiny s dětmi žijí společně se svými rodiči, kteří jsou dlouhodobě
nezaměstnaní v sociálně vyloučených lokalitách v malém bytě, ve kterém žije dalších
několik rodinných příslušníků, kteří jsou rovněž často nezaměstnaní. Tudíž nově narozené
děti těchto mladých rodin přebírají negativní vzory a styl života v domácnosti. Snahou je
vyčlenit tyto mladé rodiny, umožnit jim žít způsobem života, který by byl pozitivním
vzorem pro jejich děti.
Zlepšení životních podmínek občanů, kteří o to stojí. Snížení rizika umístění dětí mimo
biologickou rodinu. Snížení nákladů klienta na bydlení (vysoké nájmy u soukromníků).
Možnost zúčastnění se licitace městských bytů po úspěšném absolvování programu.
2012 2014
Neinvestiční: seznámení s již zavedenými projekty v jiných městech a jejich návaznosti po
ukončení poskytování služby a případné vytvoření skupiny pro přípravu podporovaného
bydlení.
Město Bohumín
Město Bohumín, NNO
Prevence kriminality, ochrana zdraví, prevence závislostí, integrace menšin, prevence
sociálního vyloučení, obnova funkce rodiny, zvýšení zaměstnanosti
Počet jednání
Podpora sociálního bydlení
Úzká spolupráce odboru sociálního, majetkového a poskytovateli služeb
s obyvateli sociálně vyloučených lokalit
Nastavit pravidla, jak dosáhnout zvýšení kvality bydlení, včetně veřejného prostranství pro
občany žijícími v sociálně vyloučených lokalitách. Smyslem je zajistit důstojnější podmínky
pro život těm občanům, kteří si řádně plní své povinnosti, avšak jejich příjem a stávající
pravidla k účasti na licitaci jim neumožňuje změnit lokalitu k bydlení.
Zamezení nárůstu sociálně vyloučených obyvatel.
Snížení počtu neplatičů a snížení výše nesplacených pohledávek
2012 2014
Pokračování v diskuzi zúčastněných subjektů k problematice sociálního bydlení.
Zvýšení povědomí občanů o nezbytnosti důsledného hrazení nájemního bydlení.
Vzdělávání a spolupráce terénních sociálních pracovníků v oblasti finanční gramotnosti.
Motivovat nájemníky k přijetí funkce domovníka z řad nájemníků žijících v sociálně
vyloučených lokalitách, kteří mají důvěru a respekt sousedů.
Spolupráce s neziskovým sektorem na udržování veřejného prostranství nájemníky.
Vytvoření projektu na úpravy bytového fondu a veřejného prostranství v sociálně
vyloučených lokalitách
dotace na základě projektu
neziskový sektor, Město Bohumín
Prevence sociálního vyloučení, podpora funkce rodiny, prevence kriminality, integrace
občanů ohrožených sociálním vyloučením
Počet dlužníků
Počet domovníků
Počet projektů zaměřených na zlepšení kvality bydlení
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Cíl 6
Opatření
Popis opatření
Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření
(aktivity)
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Přesahy do
dalších oblastí
Předpokládané
výstupy

Vyplnění volného času dětí a mládeže v době letních prázdnin
Pravidelná realizace prázdninové akce pro děti a mládež v rozsahu 4 až 8 týdnů
V době letních prázdnin zaplnit volný čas smysluplnými aktivitami a tím předejít vzniku
sociálně nežádoucích jevů.
Prevence vzniku sociálně nežádoucích jevů. Aktivizace dětí a mládeže, podpora rodiny.
Zvýšení povědomí o službách poskytovaných organizacemi na území města Bohumína pro
děti a mládež.
2012 2014
Spolupráce s neziskovým sektorem a občany. Zajištění finančních prostředků.

dotace na základě projektu, Město Bohumín
Město Bohumín, neziskový sektor, příspěvkové organizace města
Prevence sociálního vyloučení, podpora funkce rodiny, prevence kriminality
Počet dětí
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Komunitní plánování sociálních služeb města Bohumína
Pracovní skupina pro rodiny s dětmi
2011 – 2014
Obsah:
1. Popis cílové skupiny
2. Přehled organizací poskytujících služby v dané oblasti
3. Návrh konkrétních cílů a opatření

Seznam členů pracovní skupiny

Příjmení a jméno

Organizace

1.

Bc. Absolonová Miroslava /*

MŠ se speciálními třídami, Nerudova 1040

2.

Babiszová Helena

3.

Burdová Darina

4.

Bc. Kalichová Petra

5.

Mgr. Skokanová Pavla

6.

Urbančíková Vilma

Rodinné centrum Slůně

7.

Mgr. Veselý Ondřej

Dům dětí a mládeže Fontána

MěŮ Bohumín, odbor sociální
Beník volnočasový klub
Centrum mladé rodiny Bobeš
MěÚ Bohumín, odbor školství, kultury a sportu

/* vedoucí pracovní skupiny

1.

Popis cílové skupiny a jejich potřeb

Rodiny s dětmi ve věku od narození do 18 let nebo do ukončení studia.

2.

Přehled organizací poskytujících služby v dané oblasti
Organizace

Název služby

Dům dětí a mládeže Fontána, p. o.

volnočasové aktivity pro děti a mládež

Centrum mladé rodiny Bobeš

činnost v oblasti prorodinných aktivit

Rodinné centrum Slůně

činnost v oblasti prorodinných aktivit

Klub Beník při ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše

volnočasové aktivity pro děti a mládež

Klub Krtek při Masarykově ZŠ a MŠ

volnočasové aktivity pro děti a mládež

mateřské školy, základní školy
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3.

Návrh konkrétních cílů a opatření
Cíl 1
Opatření

Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření
(aktivity)
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy
Cíl 2
Opatření

Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření

Předpokládaný
termín realizace

Charakter
opatření
(aktivity)

Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy

Systematická podpora služeb na podporu fungující rodiny
Koncepční a finanční zajištění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů. Podpora
a v případě potřeby rozšíření stávajících služeb pro rodiny s dětmi.
Sledovat vývoj rodinné politiky na úrovni obce, kraje. Podporovat finanční zajištění rodin
s dětmi. Sledovat možnosti finančního zajištění center pro rodiny s dětmi a organizací,
které pracují s uživateli této pracovní skupiny. Sledovat možnosti čerpání státních dotací a
dotací z dalších zdrojů pro rodiny s dětmi. Účastnit se jednání, která se týkají rodinné
politiky a jejího vývoje.
Spokojená a dostatečně ekonomicky zajištěná rodina je základ státu. Snížení rizikových
faktorů, které se podílejí na rozpadu rodin. Zvýšení porodnosti. Dostatečná nabídka aktivit
pro danou skupinu uživatelů Dostatečné finanční zajištění aktivit pro rodiny s dětmi.
Využívání dotačních titulů z kraje, státu a EU obcí s čerpáním zdrojů pro využití
v prorodinné politice města.
2011 2014
Sledovat vývoj rodinné politiky v médiích. Účastnit se jednání zabývající se danou
tématikou. Sledovat četnost, úroveň popř. rozšíření aktivit, dle aktuální poptávky
uživatelů. Schůzky členů skupiny, předávání vzájemných informací, podnětů za jednotlivé
organizace
státní rozpočet, dotace, granty, Město Bohumín
poskytovatelé služeb, Město Bohumín
Počet jednání, schůzek
Zajištění alternativy k hlídání dětí mladších 3 let
Po schválení návrhu věcného záměru zákona o službách péče o děti
podporovat legalizaci sousedského hlídání dětí mladších 3 let a dalších
alternativních forem péče o děti do 3 let. Zjistit poptávku uživatelů o vytvoření
registru žen na hlídání.
Dotazníkovým šetřením zjistit zájem uživatelů o sousedské hlídání dětí po schválení
věcného záměru zákona o službách péče o děti. Zjistit zájem uživatelů o vytvoření registru
žen na hlídání. Podporovat aktivity RC Slůně a CMR Bobeš pro děti mladší 3 let v oblasti
hlídání dětí. Přijetí těchto dětí do nově zřízené třídy v MŠ Nerudova 1040, která je určena
především pro tuto věkovou kategorii.
Umožnit tak zákonným zástupcům bezproblémový návrat do zaměstnání, čímž dojde
k zlepšení ekonomické situace rodin s dětmi. Předcházení rizikovým faktorům, které se
podílejí na rozpadu rodin. Možnost výběru: umístit dítě v předškolním zařízení, nebo využít
jiné alternativní formy hlídání. Zákonný zástupce dítěte bude mít možnost zvolit si
zařízení, které bude pro jeho dítě z hlediska individuálních a věkových potřeb
nejvhodnější. Tím zajistí dítěti optimální podmínky pro všestranný a harmonický rozvoj.
2012 2014
Na základě výsledků dotazníkového šetření a zájmu uživatelů ve spolupráci s městem
Bohumín podporovat legální alternativní formy hlídání dětí do 3 let.
V rámci tohoto cíle aktivity RC a CMR směřovat k věkové skupině dětí od dvou do tří let.
Pokračovat ve stávajících službách pro rodiny s dětmi. Zajistit dostatečnou kapacitu
volných míst v předškolních zařízeních pro věkovou skupinu dětí 3 letých, popř. mladší 3
let. Sledovat naplněnost třídy v MŠ Nerudova pro děti tříleté, popř. mladší tří let. Průběžně
monitorovat zájem a potřeby rodin o umístění dětí mladších 3 let ve všech typech zařízení.
státní rozpočet, dotace, granty, Město Bohumín
poskytovatelé služeb, Město Bohumín
Počet uživatelů
Počet poskytovatelů
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Cíl 3

Udržet stávající nabídku volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi a v případě
potřeby podporovat jejich rozšiřování

Opatření

Průběžně zjišťovat a následně reagovat na aktuální potřeby uživatelů dané
skupiny
Stávající služby pro rodiny s dětmi jsou v Bohumíně poskytovány předškolními, školskými
zařízeními, občanskými sdruženími a DDM – Fontána, ZUŠ. Nabídka aktivit je dostačující.
Cílem je udržet stávající nabídku, popř. flexibilně reagovat na poptávku a potřeby
uživatelů.
Kvalitně využitý volný čas dětí a mládeže. Prevence vzniku sociálně patologických jevů.
Zlepšení kvality života rodin s dětmi.

Popis opatření
Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření
(aktivity)
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy
Cíl 4
Opatření

Popis opatření

Předpokládané
dopady opatření
Předpokládaný
termín realizace
Charakter
opatření
(aktivity)
Předpokládané
zdroje
financování
Předpokládaní
realizátoři
Předpokládané
výstupy

2011 2014
Propagace služeb jednotlivých organizací. Spolupráce s uživateli dané skupiny. Finanční
dostupnost pro uživatele. Schůzky poskytovatelů dané skupiny, předávání informací,
poznatků.
státní rozpočet, dotace, granty, Město Bohumín
poskytovatelé služeb, Město Bohumín
Počet organizací nabízející volnočasové aktivity
Nadále pokračovat ve spolupráci jednotlivých poskytovatelů služeb
Zlepšovat komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli služeb
zařízení v sekci Rodiny s dětmi a spolupráce vedoucích jednotlivých pracovních
skupin na společných schůzkách
Společné schůzky vedoucích jednotlivých skupin s koordinátorem komunitního plánování.
Řešení konkrétních požadavků poskytovatelů skupin. Zlepšení informovanosti o
problematice jednotlivých skupin. Aktuální stav a vývoj sociálních služeb na území města.
Předávání poznatků, zkušeností. Spolupráce mezi poskytovateli dané skupiny, mapování
aktuální nabídky a poptávka.
Schůzky členů skupiny, předávání poznatků, zkušeností. Spolupráce při řešení a plnění
úkolů, cílů.
Získané poznatky a zkušenosti uplatňovat v praxi. Zlepšení informovanosti o práci všech
skupin poskytovatelů. Vzájemná týmová spolupráce poskytovatelů pracovní skupiny pro
rodiny s dětmi. Zkvalitnění sociálních služeb ve městě
2011 2014
Pravidelná setkávání poskytovatelů služeb, jednotlivých pracovních skupin popř. dalších
osob, které pracují v oblasti jak registrovaných sociálních služeb, tak ostatních služeb
v sociální oblasti. Možná výměna zkušeností s okolními městy. Pracovní schůzky členů
skupiny pro rodiny s dětmi. Zlepšení informovanosti poskytovatelů i uživatelů sociálních
služeb ve městě.
Město Bohumín, dotace, granty
Město Bohumín, pracovní skupiny pro komunitní plánování, poskytovatelé služeb
Počet schůzek, setkání

_______________________________________________________________________________
Rejstřík zkratek:
a.s. – akciová společnost
DDM – Dům dětí a mládeže
FKSP fond kulturních a sociálních potřeb
IP MSK – individuální projekt Moravskoslezského kraje
MěÚ – Městský úřad

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSK – Moravskoslezský kraj
o.p.s. – obecně prospěšná společnost
p. o. – příspěvková organizace
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Příloha č. 1: Analýza celkových nákladů na sociální služby poskytované na území města v roce 2010
Náklady na
provoz v Kč

Náklady na
provoz v %

Osobní náklady
v Kč

Osobní
náklady v %

Celkové náklady
v Kč

název služby

poskytovatel

sociální
poradenství

odborné sociální poradenství

Charita Bohumín

147 476

17,37%

701 719

82,63%

849 195

osobní asistence /*

Centrum sociálních služeb
Bohumín, p. o.

32 000

12,55%

223 000

87,45%

255 000

pečovatelská služba

Centrum sociálních služeb
Bohumín, p. o.

2 290 000

38,09%

3 722 000

61,91%

6 012 000

Charita Bohumín

133 437

49,74%

134 823

50,26%

268 260

Slezská diakonie /**

74 089

44,58%

92 111

55,42%

166 200

1 416 420

40,52%

2 079 455

59,48%

3 495 875

Centrum sociálních služeb
Bohumín, p. o.

708 000

22,20%

2 481 000

77,80%

3 189 000

Domov Jistoty, p. o. MSK

9 897 951

39,83%

14 955 268

60,17%

24 853 219

Charita Bohumín

2 421 763

47,35%

2 693 107

52,65%

5 114 870

domov se zvláštním režimem

Domov Jistoty, p. o. MSK

5 446 086

33,51%

10 807 154

66,49%

16 253 240

20 525

47,49%

22 692

52,51%

43 217

2 085 272

37,00%

3 550 046

63,00%

5 635 318

služby sociální prevence

služby sociální péče

druh služby

odlehčovací služba

Slezská diakonie
denní stacionáře

domovy pro seniory

chráněné bydlení /***

Domov Jistoty, p. o. MSK

soc. služby poskytované ve
zdravotnickém zařízení

BMN, a.s.

raná péče

Slezská diakonie

170 112

36,12%

300 888

63,88%

471 000

nízkoprahové denní centrum

Charita Bohumín

234 261

41,50%

330 182

58,50%

564 443

nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

Slezská diakonie

290 496

40,38%

428 884

59,62%

719 380

Bunkr, o. s.

657 253

46,23%

764 550

53,77%

1 421 803

Slezská diakonie

459 666

43,03%

608 534

56,97%

1 068 200

Slezská diakonie

374 697

30,12%

869 155

69,88%

1 243 852

Renarkon, o.p.s. Ostrava

78 271

35,38%

142 943

64,62%

221 214

Romodrom, o. s. Praha 2

432 096

26,84%

1 177 904

73,16%

1 610 000

27 369 871

36,49%

46 085 415

63,51%

73 455 286

sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
terénní programy

Náklady na všechny služby celkem

/ * údaje u služby osobní asistence jsou uvedeny od 1. 3. 2010, tedy od začátku poskytování služby
/ ** údaje u odlehčovací služby Salome jsou za období do 30. 6. 2010, od 1. 7. 2010 bylo poskytování služby ukončeno
/ *** údaje u služby chráněné bydlení jsou za období od 15 12.2010, tedy od začátku poskytování služby

Příloha č. 2: Analýza zdrojů financování sociálních služeb poskytovaných na území města v roce 2010
druh
služby

název služby

poskytovatel

sociální
poradenství

odborné sociální
poradenství

Charita Bohumín

osobní asistence /*
pečovatelská služba
odlehčovací služba
služby sociální péče

denní stacionáře

domovy pro seniory

příspěvek
zřizovatele

0
Centrum sociálních služeb viz. město
Bohumín, p. o.
Bohumín
Centrum sociálních služeb viz. město
Bohumín, p. o.
Bohumín
Charita Bohumín
0

dotace
státní
rozpočet

dotace MSK
(včetně IP)

dotace
město
Bohumín

nadace, dary,
dotace jiných
měst

úhrady
uživatelů

ostatní (zdr. pojišťovny,
úroky, stravné, FKSP,
převody z fondů)

celkem

550 000

0

80 000

7 500

134 481

5 182

777 163

80 000

0

127 000

48 000

0

0

255 000

670 000

0

3 735 000

1 662 000

0

0

6 067 000

105 000

0

20 000

186 653

1 374

1 612

314 639

Slezská diakonie /**

0

112 500

0

50 000

3 700

0

0

166 200

Slezská diakonie

0

2 312 000

0

472 000

419 620

62 500

229 755

3 495 875

1 025 000

0

1 737 000

300 000

60 000

89 000

3 211 000

Centrum sociálních služeb viz. město
Bohumín, p. o.
Bohumín

služby sociální prevence

Domov Jistoty, p. o. MSK

0

9 530 000

0

0

13 961 223

34 000

1 329 500

24 854 723

Charita Bohumín

0

1 620 000

0

400 000

2 775 250

134 488

187 208

5 116 946

0

8 200 000

0

40 000

6 557 883

28 600

1 427 562

16 254 045

0

0

0

0

25 385

0

17 833

43 218

0

1 400 000

0

0

3 340 878

0

916 661

5 657 539

0

336 000

0

90 000

0

45 000

0

471 000

360 432

80 000

1 006

46 424

6 976

494 838

domov se zvláštním
režimem

Domov Jistoty, p. o. MSK

chráněné bydlení /***

Domov Jistoty, p. o. MSK

soc. služby poskytované ve
zdravotnickém zařízení

BMN, a.s.

raná péče

Slezská diakonie

nízkoprahové denní
centrum

Charita Bohumín

0

Slezská diakonie

0

590 000

0

110 000

0

0

19 380

719 380

Bunkr, o. s.

0

270 000

940 803

145 000

0

66 000

0

1 421 803

0

40 000

958 200

70 000

0

0

0

1 068 200

Slezská diakonie

0

1 130 000

0

80 000

0

0

33 052

1 243 052

Renarkon, o.p.s. Ostrava

0

56 066

5 148

160 000

0

0

0

221 214

Romodrom, o. s. Praha 2

0

1 610 000

0

0

0

0

0

1 610 000

Náklady na všechny služby celkem
29 636 566
2 264 583 7 396 000
/ * údaje u služby osobní asistence jsou uvedeny od 1. 3. 2010, tedy od začátku poskytování služby
/ ** údaje u odlehčovací služby Salome jsou za období do 30. 6. 2010, od 1. 7. 2010 bylo poskytování služby ukončeno
/ *** údaje u služby chráněné bydlení jsou za období od 15 12.2010, tedy od začátku poskytování služby

29 289 098

612 867

4 263 721

73 462 835

nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež
sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

terénní programy

Slezská diakonie

