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ÚVOD
Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám první Komunitní plán sociálních služeb na Hanušovicku (dále jen
KPSS) pro období 2014-2017.
Komunitní plánování se snaží zapojit do plánování sociálních služeb celou veřejnost –
v případě sociálních služeb se jedná zejména o zástupce uživatelů, občanů, kteří se
ocitli v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci a kterým jsou sociální služby určeny.
Poskytovateli jsou potom subjekty poskytující sociální služby a zadavatelé jsou potom
ti, kteří za rozvoj sociálních služeb zodpovídají. Na základě dialogu z této „TRIÁDY“ se
pak vytváří komunitní plán sociálních služeb.

Do procesu tvorby KPSS byli zapojeni lidé, kteří působí v oblasti sociální péče a
poskytování sociálních služeb. Hodnota tohoto dokumentu spočívá především v tom, že
se na jeho tvorbě podíleli zástupci z řad poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb,
odborných pracovníků a veřejnosti.
Komunitní plán sociálních služeb obsahuje konkrétní cíle a opatření k řešení
nepříznivých sociálních situací, ve kterých se občané ocitají nebo se v průběhu života
ocitnout mohou. Smyslem a cílem plánování sociálních služeb bylo zohlednit konkrétní
situace a potřeby jednotlivých cílových skupin uživatelů sociálních služeb.
Vzhledem k tomu, že komunitní plánování sociálních služeb je proces otevřený, zveme
uživatele, poskytovatele a veřejnost, kteří mají zájem o budoucnost sociálních služeb,
aby se společně s námi aktivně podíleli na realizaci výstupů, vytýčených v KPSS.

Srdečně děkuji a vážím si práce všech, kteří se do procesu plánování zapojili či se do
něho v budoucnu zapojí. Věřím, že se nám společnými silami podaří navržené záměry
uskutečnit. Občanům Hanušovicka přeji, aby jim Komunitní plán sociálních služeb byl
účinnou pomocí v tísnivé životní situaci.

Ivana Vokurková
starostka města Hanušovice
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1. OBECNĚ O KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1.1

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

Pojem komunitní plánování vznikl spojením slov komunita a plánování.
Komunita je tvořena lidmi, kteří žijí v jednom místě, mají mezi sebou různé sociální vazby
a jsou citově vázání nejen k sobě navzájem, ale též k místu, kde žijí.
Aby mohli občané uspokojovat zájmy, potřeby a nároky, musí spolupracovat s dalšími
lidmi. Jejich zájmy a potřeby se mohou lišit. Lidé musí v komunitě o svých potřebách a
zájmech diskutovat, informovat se o možných zdrojích pro jejich naplnění a společně
hledat kompromisní řešení, která by alespoň částečně vyhovovala všem a pro nikoho
nebyla prohrou.
Slovo „plánování" zahrnuje proces, v jehož rámci se komunita chce dostat ze současné
situace do budoucnosti, která by lépe vyhovovala občanům komunity. Plánování je
cestou z místa zvaného „současnost" do místa pojmenovaného „dohodnutá budoucnost".
Při komunitním plánování je třeba uvážit potřeby občanů, dále těch, kdo mohou tyto
potřeby pomoci naplnit, i těch, kteří poskytují zdroje na naplňování potřeb
komunity. V rámci tohoto procesu se setkávají důležití aktéři v komunitě a hledají
společnou představu o budoucnosti své obce či města.1
Plánování sociálních služeb představuje výsledek procesu aktivního zjišťování
potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobu jejich uspokojování s využitím
dostupných zdrojů.
Hlavním cílem plánování sociálních služeb je především efektivní zvyšování
dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni a hospodárné, transparentní a
srozumitelné využívání finančních prostředků v systému sociálních služeb. Podstata
plánování sociálních služeb spočívá v tom, že do přípravy a realizace plánu jsou
zapojeni všichni účastníci systému sociálních služeb (tedy uživatelé, poskytovatelé i
zadavatelé).

1

Zdroj: www.agora-ce.cz
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1.2

Cílem KPSS je:



Poznat plány a představy samotných poskytovatelů sociálních služeb



Poznat požadavky a potřeby uživatelů–klientů, občanů na Hanušovicku



Přiblížení rozšíření a zkvalitnění poskytování sociálních služeb, snaha pomoci

všem cílovým skupinám.


Zpracování funkčního dokumentu o sociálních službách



Koordinace nabídky a poptávky v sociálních službách



Zvýšit dostupnost sociálních služeb regionu Hanušovicka



Maximální zapojení široké veřejnosti, respektovat názory všech



Cílem je rovněž dlouhodobá udržitelnost tohoto dokumentu

Charakteristickým znakem KPSS je spolupráce zadavatelů, poskytovatelů sociálních
služeb a uživatelů–klientů. Všechny tři strany mají zajištěna stejná práva a
povinnosti, zejména v oblasti rozhodování o výsledcích procesu.

1.3

Přínosy komunitního plánování pro obec



Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb do přípravy a

uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím
procesu u způsobu jeho zajišťování, legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských
orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění obce.


Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke

komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje.


Umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití.



Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku,

zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální
odlišnosti.


Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen

na takové služby, které jsou potřebné.

1.4

Výsledkem komunitního plánování je:



Systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním

potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby
vynakládané jsou efektivně využívány.
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Zlepšení kvality života v obci.

1.5

Hlavní principy komunitního plánování jsou:



Partnerství mezi všemi účastníky – potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou

váhu, názoru všech stran musí být dopřáno stejného prostoru.


Zapojení místního společenství – hledat srozumitelné metody a formy oslovení a

zapojení tak, aby nabídka ke spolupráci byla srozumitelná, nikdo nesmí být vyloučen a
diskriminován.



Hledání nových lidských a finančních zdrojů - nelze zapomínat na spolupráci

s místními podnikateli, na význam práce dobrovolníků, domácích pečovatelů včetně
sousedské výpomoci.



Práce s informacemi – je nezbytné zajistit rovný přístup k informacím uvnitř

řídící struktury a zajistit předávání informací veřejnosti.



Průběh komunitního plánování je stejně důležitý jako jeho výsledky –

nezpracovává ho skupina expertů, ale znamená to vyhledávání, zapojování a diskusi všech
občanů, což umožňuje, aby navržený systém sociálních služeb plně odpovídal místním
podmínkám a zdrojům.



Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce – dobře fungující spolupráce

může být inspirací pro ostatní účastníky komunitního plánování, prohloubení spolupráce
mezi všemi účastníky přináší kvalitnější nabídku sociálních služeb.



Kompromis přání a možností – výsledkem komunitního plánování je vždy

kompromisní řešení mezi tím, co chceme, a tím, co máme k dispozici. Možnosti v tomto
případě nejsou pouze materiální, finanční a lidské zdroje, ale také dohoda vymezující, kdo a
jak se bude na dosažení stanovených cílů komunitního plánování podílet.
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1.6

Základní pojmy

Pojmy užívané v komunitním plánování:
Uživatel
- rozumí se osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální
situaci.
Poskytovatel
- rozumí se jím subjekt, poskytující sociální služby při splnění podmínek stanovených
zákonem.
Zadavatel
- je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území, v našem případě
Hanušovicku. Zadavateli jsou především obce a kraje, které tedy prostřednictvím svých
zastupitelů nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních služeb.
Priority
- určují oblasti, témata, problémy, kterými se budeme zabývat v procesu plánování.
Stanovují základní směry, které pak naplňujeme opatřeními a aktivitami.
Opatření
- říkají, co konkrétně budeme řešit, jakým způsobem, abychom naplnili priority.
Aktivity
- popisují zcela konkrétní úkoly, které budeme muset učinit k naplnění priority, včetně
toho, jak, kdo, kdy a za co.
Pracovní skupina
- je sestavena na počátku procesu, je tvořena uživateli, zadavateli a poskytovateli a zabývá
se společně určitým okruhem problémů.
Nepříznivá sociální situace
- rozumí se jí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního
stavu, pro krizovou situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se
společností, sociálně nevyhovující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné
fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů; je třeba řešit vzniklou situaci tak, aby toto
řešení podporovalo sociální začlenění před sociálním vyloučením.2

2

Citace zákona
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Široká veřejnost
- rozumíme všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování
lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci.
Sociální služba
- rozumí se jí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za
účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.3
Komunitní
- komunita je tvořena lidmi, kteří žijí v jednom místě, mají mezi sebou různé sociální vazby
a jsou citově vázáni nejen k sobě navzájem, ale též k místu, kde žijí.4

1.7

Typologie sociálních služeb

Poradenství v sociální oblasti
Tento typ poradenství poskytuje lidem v nepříznivé sociální situaci nezbytné informace,
které jsou potřebné k řešení jejich tíživé situace. Rozlišujeme základní a odborné
sociální poradenství.
Základní sociální poradenství
Základní sociální poradenství je zpravidla zahrnuto do všech typů sociálních



služeb.
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství je složeno z velkého množství specializovaných



poraden - např. občanské poradny, předmanželské, manželské a rodinné poradny, sociálněprávní poradenství pro osoby v tíživé sociální situaci atd.
U poraden je podpora realizována prostřednictvím poskytování rad, předáváním



informací o právech, povinnostech, aktivní poradenství při vyjednávání, vedení klienta ke
zcela samostatnému rozhodování.

3

Citace Metodiky pro plánování sociálních služeb MPSV 2007

4

Citace metodiky KPSS agora-ce.cz
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§ 37 Sociální poradenství
( 1 ) Sociální poradenství


Sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení

jejich nepříznivé sociální situace.


Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních

služeb.
( 2 ) Odborné sociální poradenství


Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby

jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a
rodinných poradnách, 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.

( 3 ) Služba dále obsahuje tyto základní činnosti:


zprostředkování kontaktu se společenským prostředím



sociálně terapeutické činnosti



pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí
§ 38 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.
§ 39 Osobní asistence


Tento typ služby je poskytován v přirozeném sociálním prostředí osobám se

zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to ve
stanoveném rozsahu a čase na základě aktuální potřeby.


Služba se zaměřuje na poskytnutí pomoci při zvládání běžných úkonů péče o

vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění chodu domácnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím. Služba je poskytována za úplatu.
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§ 40 Pečovatelská služba


Podstatou služby je pomoc dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům,

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve
specializovaných zařízeních.


Pečovatelská služba zahrnuje pomoc při provádění běžných úkonů péče o vlastní

osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.


Služby jsou poskytovány za úplatu. Ve výjimečných případech je služba

poskytována bezplatně, a to rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve
kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým
manželům/manželkám po účastnících odboje starších 70 let.
§ 41 Tísňová péče


Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová

a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení
zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.


Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
b) sociální poradenství,
c) sociálně-terapeutické činnosti,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
e) pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
§ 42 Průvodcovské a předčitatelské služby


Veškeré tyto služby jsou poskytovány zdravotně postiženým osobám, seniorům,

jejich schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim
osobně si vyřídit vlastní záležitosti.


Služby jsou poskytovány za úplatu.

§ 43 Podporované bydlení


Sociální služba, jež je poskytovaná zdravotně postiženým osobám, jejichž situace

vyžaduje pomoc jiné osoby, služba je poskytována v domácnosti osob.


Obsahem služby je pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a

aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
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Tato služba poskytovaná za úplatu je určena lidem, jejichž schopnosti jsou

sníženy zejména v oblastech osobní péče a péče o domácnost a zároveň chtějí žít
samostatně v běžném prostředí.
§ 44 Odlehčovací (respitní) služby


Jedná se o ambulantní nebo pobytové služby zdravotně postiženým osobám a

seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné další osoby a o které jinak pečuje osoba
blízká v domácnosti.


Cílem poskytovaných služeb je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Služby zahrnují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně, poskytnutí stravy, ubytování, terapeutické činnosti.


Služby mohou mít formu návštěvní, ambulantní nebo pobytovou.



Veškeré služby jsou poskytovány za úplatu.

§ 45 Centra denních služeb


Jsou určena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy, např. v oblasti osobní péče,

využití volného času, získání a udržení si pracovního místa, kontaktu s komunitou apod.


Jde o kombinaci služeb poskytovaných v denním režimu v zařízení nebo ve

vlastním přirozeném prostředí, jejichž podstatou je aktivizace uživatelů, stabilizace či
posílení jejich schopností a dovedností. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně,
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, stravu, výchovně-vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkovávání kontaktů se společenským prostředím.


Veškeré služby jsou poskytovány za úplatu.

§ 46 Denní stacionáře


Jedná se o specifické režimové ambulantní denní zařízení. Intenzivní

strukturovaný program, který zahrnuje terapeutické, aktivizační a výchovné složky a
využívá sociálního učení k rozvoji psychosociálních schopností a dovedností.


Služba je poskytována za úplatu.



Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc

při osobní hygieně, poskytnutí stravy, ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při
prosazování práv a zájmů.
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§ 47 Týdenní stacionáře


Tato specializovaná zařízení poskytují pobytové služby seniorům, osobám se

zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením


Zařízení poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním

postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.


Veškeré služby jsou poskytovány za úplatu a zahrnují pomoc při zvládání úkonů

péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, poskytování stravy, ubytování, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při zprostředkovávání kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a rovněž pomoc při prosazování práv a zájmů.
§ 49 Domovy pro seniory


Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž

situace vyžaduje pomoc jiné osoby.


Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc

při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy,
ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a
rovněž pomoc při prosazování práv a zájmů.


Veškeré služby jsou poskytovány za úplatu.

§ 50 Domovy se zvláštním režimem


V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které

mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti
na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy
demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.


Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben

specifickým potřebám těchto osob.


Veškeré služby jsou poskytovány za úplatu.

§ 51 Chráněné bydlení


Jedná se o dlouhodobou pobytovou službu, která je poskytovaná osobám se

zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Tento typ bydlení má
formu individuálního nebo skupinového bydlení, osobě se poskytuje dle potřeby podpora
osobního asistenta.
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Součástí služby je poskytnutí bydlení v bytě, který pro uživatele představuje

domov, je spravován poskytovatelem, je součástí běžné zástavby a uvnitř jeví všechny
základní znaky běžného bytu a jeho provozu.


Služby jsou poskytovány za úplatu.

§ 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče


Poskytování těchto služeb napomáhá k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti

osob, jimž jsou poskytovány.


Jsou určeny zvláště osobám, které nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči, ale

současně jsou natolik nesoběstační, že vyžadují pomoc druhé osoby při každodenních
úkonech a zároveň tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím
prostředí.


Tyto služby jsou poskytovány a zajišťovány v pobytových zařízeních sociálních

služeb (služby podléhají úhradě) nebo v pobytových zdravotnických zařízeních (služby
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění).
§ 53 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 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.
§ 54 Raná péče


Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se

zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního
prostředí.


Služby zahrnují výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, terapeutické činnosti.



Služby jsou poskytovány bezúplatně.

§ 55 Telefonická krizová intervence


Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce

s konkrétním klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a
ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto
klienta s pracovištěm krizové intervence.
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§ 56 Tlumočnické služby


Veškeré tyto služby jsou poskytovány zdravotně postiženým osobám, seniorům,

jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim
osobně si vyřídit vlastní záležitosti.


Služby jsou poskytovány za úplatu.

§ 57 Azylové domy


Služby azylových domů jsou zaměřeny na poskytování přechodného ubytování

lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.


Tato služba zahrnuje poskytování stravy, ubytování, pomoc při zajištění bydlení,

vzdělávací, aktivizační činnosti při hledání vlastního bydlení.


Náklady na pobyt v azylovém domě se hradí většinou do částky na úrovni

životního minima.
§ 58 Domy na půl cesty


Domy na půl cesty poskytují služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let

věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy.


Služby

zahrnují

poskytování

ubytování,

zprostředkování

kontaktu

se

společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.


Tyto služby jsou poskytovány zčásti za úplatu.

§ 59 Kontaktní centra


Služba je určena lidem, kteří jsou ohroženi závislostí na návykových látkách, žijí

nedůstojným nebo rizikovým způsobem života apod.


Podstatou služby je vytváření podmínek pro navázání kontaktu s těmito lidmi a

hlavním cílem je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním
návykových látek.


Jedná se o stacionární formu služby, která je poskytována bezúplatně.

§ 60 Krizová pomoc


Jedná se o ambulantní nebo pobytovou službu na přechodnou dobu, jež je

poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života a kdy
nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami.


Tato služba je poskytována bezúplatně a zahrnuje zajištění ubytování, poskytnutí

stravy, terapeutické činnosti.


Pomoc je krátkodobá, zajišťována nepřetržitě a klient má v dosahu krizové lůžko.
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§ 61 Nízkoprahová denní centra


Tato služba je určena a poskytována lidem bez přístřeší, kteří mají zájem o

využití hygienického zařízení, poskytnutí stravy, ale u nichž není vyžadován aktivní zájem o
zajištění jejich potřeb vlastními silami.


V případě zájmu klienta jsou mu poskytnuty informace o souvisejících sociálních

službách, s jejichž pomocí lze řešit nepříznivou sociální situaci.


Služby se poskytují bezúplatně.

§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež


Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a

mládeži ohroženým sociálním vyloučením.


Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou

ohroženi sociálně-patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný
většinovou společností.


Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka

volnočasových aktivit.


Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a

zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat
v jejich vlastním sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit
svoji nepříznivou sociální situaci.


Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování

kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.


Služba se poskytuje bezúplatně.

§ 63 Noclehárny


Zajišťují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší, které mají zájem o využití

hygienického zařízení a přenocování.


Služba zahrnuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní

hygienu, zajištění stravy, ubytování, poradenství a zprostředkování informací.


Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem.

§ 64 Služby následné péče a doléčovací


Ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s chronickou psychickou

poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo
ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují.
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Služba zahrnuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů, je

rovněž poskytována bezúplatně.
§ 65 Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi


Tento typ ambulantních služeb je poskytován rodině s dítětem, u kterého existují

reálná rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.


Poskytované služby zahrnují výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

terapeutické činnosti apod.


Služby jsou zpravidla poskytovány zdarma.

§ 66 Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám
v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním
vyloučením. Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 sociálně terapeutické činnosti;
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
§ 67 Sociálně-terapeutické dílny


Sociálně-terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se

sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu
umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.


Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních

návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
§ 68 Terapeutické komunity


Tento druh komunit poskytuje režimové pobytové služby na střednědobé až

dlouhodobé omezené časové období pro osoby závislé na návykových látkách, které prošly
detoxikací, dále také pro osoby s chronickou psychickou poruchou, které jeví zájem o
začlenění do běžného života.


Poskytované služby zahrnují: poskytnutí stravy, ubytování, zprostředkování

kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a rovněž pomoc při
prosazování práv a zájmů.


Veškeré služby jsou poskytovány za úplatu.
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§ 69 Terénní programy (streetwork)


Jedná se o nízkoprahové pomáhající aktivity probíhající v terénu, mimo instituce

a zařízení. Služby jsou poskytovány osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým
způsobem života - problémové skupiny dětí a mládeže, uživatelé drog, osoby bez přístřeší,
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny.


Služby mají za cíl tyto osoby vyhledávat, snížit sociální i zdravotní rizika, která

těmto osobám jejich způsob života přináší, a poskytnout informace nebo zprostředkovávat
návazné a následné služby související s možností řešení jejich situace.
§ 70 Sociální rehabilitace


Soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností

zdravotně postižené osoby směřující k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v co nejvyšší
možné míře, s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.


Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Tento proces je

integrální součástí poskytování sociálních služeb.

1.8

Legislativa komunitního plánovaní sociálních služeb v ČR

Legislativní oporou pro plánování sociálních služeb je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, §94 a §95, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007.
V zákoně je stanovena povinnost krajů zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb, který je možno realizovat také metodou komunitního plánování, obcím je
zpracování plánu doporučeno.
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2. OBECNÉ ZHODNOCENÍ ÚZEMÍ HANUŠOVICKA

Sledovaným územím tohoto komunitního plánu je oblast Hanušovicka.
Tato oblast je součástí Turistického regionu Jeseníky. Dle členění turistických lokalit spadá
do lokality Staroměstsko a Hanušovicko. V širším určení jsou Hanušovice městem ležícím
v Olomouckém kraji, konkrétně v okrese Šumperk.

Hanušovicko je lokalitou venkovského charakteru, která se z hlediska celkových přírodních
předpokladů řadí mezi horské či podhorské oblasti. Jedná se o část Šumperského okresu,
hraničící s okresem Jeseník a s Polskem. Převažuje zde těžba a zpracování dřeva a také
rekreační funkce. Centrálním územím této zkoumané oblasti je město Hanušovice ležící na
soutoku řeky Moravy a říčky Branné. Nachází se zde významná železniční křižovatka,
spojující Čechy a Moravu. V Hanušovicích je známý již 140 let starý pivovar a závod ZKL
Hanušovice, a. s. (bývalý Zetor). Ze zemědělských aktivit převažuje chov skotu.

19 | S t r á n k a

Hanušovicko – zahrnuje obce Branná, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivná, Malá Morava,
Staré Město, Šléglov a Vikantice.

Obec Branná vznikla v podhůří Jeseníků jako Goldenstein, česky Kolštejn, již
kolem roku 1282. Zlatý Kámen, nyní Branná byla založena při staré obchodní
cestě do Slezska. Někdy po roce 1301 panoval v obci Jan Wüstenhube,
stavebník a zakladatel místního hradu. Později byl Kolštejn navrácen
do královského majetku a od roku 1339 zde vládl rod pánů z Lipé. Od roku 1947 mluvíme
o obci jako o Branné. Název získala obec podle místní řeky. První městský znak pochází
z roku 1570, kdy se poprvé objevil na pečetích města. Vývoj obyvatelstva obce byl v historii
velmi kolísavý, počet obyvatel se mapuje od roku 1771. V tomto roce bylo v Branné
evidováno celkem 706 obyvatel. V roce 1921 najdeme v soupisu obyvatel Branné 911 jmen,
z toho pouze 16 Čechů. Po druhé světové válce se snížil počet obyvatel na 421 osob.
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Půdorys dnešní zástavby Branné je dán úzkým ostrohem zvoleným pro stavbu původního
gotického hradu. I přes malou rozlohu městečka zde vzniklo náměstí a poměrně bohatá síť
uliček.
Od roku 1992 má Branná status městské památkové zóny.
Hlavní památkové objekty v Branné:
Tyto objekty jsou jádrem památkové zóny a jsou pro svou historickou hodnotu chráněny.
Jsou o to význačnější, že jsou soustředěny v jednom nevelkém prostoru.
Hrad Kolštejn byl založen pány z Wüstenhube na počátku 14. století. První zpráva o stavbě
hradu je zaznamenána poprvé v roce 1301. V 15. stol. za pánů ze Zvole byl hrad rozšířen
a přestavěn na výtečně opevněný, těžko dobyvatelný středověký hrad. Žerotínové a páni
z Vrbna zde na počátku 17. století vybudovali zámecké budovy tzv. středního a dolního
hradu. Snažili se o přestavbu hradu do podoby pohodlného renesančního sídla. V této době
také vznikla i dodnes dochovaná průjezdní vstupní, tzv. Černá věž.
V současné době je hrad částečně zrekonstruován a je možno si prohlédnout některé jeho
části. Prohlídka hradu je velmi zajímavá a i přes probíhající rekonstrukci objektu je možné
zde zhlédnout spoustu historických i architektonických zajímavostí. Dále si návštěvníci
mohou prohlédnout zříceniny původního gotického hradu. Součástí prohlídky je také
vstupní historická expozice.
Fojtství bylo zbudováno jako přízemní budova na konci 16. století. O sto let později byla
stavba zvýšena o patro. Další, zvonové, patro fojtství má nejasný původ, pravděpodobně
pochází z 19. století. Vnitřní prostory objektu nejsou zatím přístupny veřejnosti.
Kostel archanděla Michaela byl původně evangelickým kostelem s názvem Zmrtvýchvstání
Krista. Byl postaven v letech 1612-1614. Pro katolicismus byl kostel upraven v roce 1743,
v této době došlo také k přesvěcení kostela na patrona sv. Michaela. V 19. století si kostel
vyžádal rozsáhlé stavební úpravy.
Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází ve výklenku vnější zdi závěru kostela, sochařská
práce datovaná do roku 1733.
Sousoší Piety je součástí areálu kostela, lidová kamenická práce z roku 1663.
Fara čp. 113 - budova klasicistní architektury z roku 1784.
Hřbitovní kaple se zvonicí, severní okraj obce zaplňuje místní hřbitov s kaplí – je to drobná
zlidovělá architektura z roku 1810.
21 | S t r á n k a

Boží muka - nacházejí se při silnici Branná-Vikantice, jedná se o barokní pilířová Boží muka
z roku 1762.
Kašna s plastikou Hygie oživuje střední náměstí; kamenná kašna je z roku 1866 a litinová
plastika nesoucí na rameni vázu z roku 1901.5

Hanušovice, německy Hannsdorf, latinsky Johannis villa (= Johanova ves),
byly patrně pojmenovány podle lokátora (zakladatele) Hanse (Hanuše).
Katastr měl rozlohu 924 hektarů a patřilo k němu i území kolem dnešní
Hlavní ulice až k Zábřežské ulici za železničním viaduktem. V roce 1920 byla
k Hanušovicím připojena do té doby samostatná obec Holba, čímž se rozloha obce zvýšila
na 1413 hektarů. Nadmořská výška kolísá mezi 390—550 metry.
Lze předpokládat, že Hanušovice byly založeny ve 2. polovině 13. století a až do zrušení
vrchnostenské správy v roce 1848 byly vždy součástí kolštejnského (dnes Branná) panství,
o jehož počátcích se nedochovaly žádné údaje. Prvním známým majitelem Kolštejna byl na
začátku 14. století rytíř Jan Wüstenhube, který v listině vydané 3. května 1325 na hradě
Kolštejně zmiňuje také Johanovu ves, což je zatím nejstarší dochovaná zmínka o
Hanušovicích.
Koncem 30. let 14. století se stali lenními majiteli kolštejnského zboží (samozřejmě i
s Hanušovicemi) páni z Lipé. Z roku 1350 pochází zpráva o hanušovické faře, to znamená,
že v obci byl i kostel. Spolu s dalšími farami šumperského děkanátu byla hanušovická
farnost připojena k nově vzniklému biskupství v Litomyšli a zůstala u něho do roku 1421.
Z dalšího více než půl století schází zprávy nejen o Hanušovicích, ale také o kolštejnském
panství.
Počátkem 15. století byly pány na Kolštejně Waldštejnové, které před rokem 1437 vystřídal
starobylý rod rytířů ze Zvole. Prvním představitelem tohoto rodu byl Markvart ze Zvole,
který v roce 1439 udělil významné výsady hanušovickému rychtáři Mertenovi. Rytíři ze
Zvole drželi kolštejnské panství až do roku 1568.
Hanušovice utrpěly velké škody v průběhu 15. století, zejména v neklidných dobách
husitských válek a válek česko-uherských na přelomu 60. a 70. let, takže musely být
částečně znovu osídleny. Hodnověrné zprávy však až do počátku 17. století o vsi schází.

5

Zdroj: www.branna.eu
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Po roce 1568 se v držení kolštejnského zboží vystřídali poměrně rychle za sebou Jan starší
Černický z Kácova a Žerotínové z větve starojičínské. V roce 1581 získali Kolštejn Bruntálští
z Vrbna, kteří ho roku 1615 prodali Janu Petřvaldskému z Petřvaldu. Všichni tito majitelé
patřili k protestantům a také převažující němečtí obyvatelé panství v průběhu druhé
poloviny 16. století přestoupili v drtivé většině na luterskou víru. Jan Petřvaldský byl velmi
aktivní při protihabsburském povstání, což mu po bitvě na Bílé Hoře vyneslo tvrdý trest
v podobě konfiskace majetku a prokletí jeho památky. V roce 1622 získal kolštejnské
panství kníže Karel z Liechtenštejna a tento rod pak držel panství i s Hanušovicemi až do
zrušení vrchnostenské správy v polovině 19. století.
Podle urbáře z roku 1614 měly Hanušovice 32 usedlých (usedlostí), což představovalo
zhruba 215 obyvatel. Nová pohroma stihla obec za třicetileté války, nicméně v roce 1677
měla 35 usedlých, tzn. asi 235 obyvatel (v roce 1654 jich bylo jen 184).
Od 2. poloviny 16. století přestoupila většina obyvatel Hanušovic na luterskou víru. Již v té
době zde také existovala škola, která se nacházela v blízkosti kostela a fary. Návrat obyvatel
k římskokatolické víře proběhl vesměs nedobrovolně ve 2. čtvrtině 17. století, kdy
kolštejnské panství získali Lichtenštejnové.
Většina obyvatel Hanušovic se až do 19. století věnovala zemědělství. Rozhodující změna
nastala v polovině 19. století. Zrušena byla vrchnostenská zpráva a obec se osamostatnila.
V roce 1850 byla v rámci šumperského politického okresu připojena k soudnímu okresu ve
Starém Městě. Všeobecný průmyslový rozmach zasáhl také stále ještě samostatnou Holbu,
která patřila k soudnímu okresu šumperskému. Urychlení tohoto procesu nastalo zejména
po otevření železnice v roce 1873, takže rok poté zde šumperští podnikatelé otevřeli nový
pivovar. V samotných Hanušovicích otevřeli největší šumperští textilní podnikatelé
Oberleithnerové v roce 1857 přádelnu lnu a v zápětí v Holbě její filiálku. Tyto změny se
promítly také v růstu obyvatel obce. V roce 1791 žilo v Hanušovicích 579 lidí v 75 domech
a roku 1834 600 obyvatel v 89 domech. Ze sčítání lidu v roce 1900 vyplývá, že zde bylo
1349 obyvatel a 156 domů a o deset let později (1910) již 1655 lidí ve 177 domech.
První světová válka přinesla stagnaci. V roce 1921 žilo v Hanušovicích 1628 lidí ve 185
domech, společně s Holbou to bylo 2658 obyvatel ve 290 domech. K zásadní změně došlo
20. listopadu 1923, kdy byla Holba oficiálně sloučena s Hanušovicemi v jednu obec
s názvem Hanušovice. V té době měla být obec údajně povýšena na městys, nicméně
v oficiálním seznamu obcí povýšených na městyse se nevyskytuje. V roce 1930 žilo
v Hanušovicích již 3351 obyvatel, z toho 566 Čechů (v roce 1900 jen 35).
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Po roce 1945 byla převážná část obyvatel Hanušovic odsunuta do Německa a přicházeli
noví osídlenci. V roce 1950 zde žilo (i s Hynčicemi n. M.) 2587 lidí. V roce 1975 získaly
Hanušovice statut města. Roku 1991 zde žilo 3737 obyvatel, nyní počet obyvatel meziročně
klesá - na konci roku 2005 zde bylo 3595 obyvatel. 6
Obec Jindřichov u Šumperku byla založena v roce 1953 a od tohoto data je
součástí okresu Šumperk, i když jméno Jindřichov se poprvé objevuje
koncem roku 1862. Dokazuje to listina podání tehdejšímu c. k. okresnímu
úřadu ve Vizmberku (nyní Loučná) ze dne 25. 11. 1862 a vyřízení okresního
úřadu ze dne 10. 12. 1862. Tak se jmenovala malá osada kolem papírny, která se v tomto
roce začala budovat v místech vodního mlýna.
Obec vznikla sloučením osady Pleče (část obce Habartice), celé obce Pusté Žibřidovice a
osad Pekařov a Sklená, části Hanušovic, Vikantic a Nových Losin. Každá tato část má svou
historii. Pusté Žibřidovice oslavily v roce 2000 675 let od svého založení a v roce 2011
oslavily Nové Losiny 450 let od svého založení.
V roce 1968 pak byly k Jindřichovu připojeny Habartice a v roce 1976 zbývající část Nových
Losin s osadami Labe a Františkov, takže na počátku 80. let měl Jindřichov 1472 obyvatel a
rozlohu 48,5 km2. Na rozvoji obce se největší měrou podílela továrna na celulózu a papír, a
to hlavně cílevědomou výstavbou bytů pro své zaměstnance. V roce 1951 bylo v nových
lokalitách Kozmálov (podle jména generálního ředitele Kozmála) a Rakousko (podle typu
domů zakoupených v Rakousku) předáno k užívání rodinám zaměstnanců papírny a
celulózky prvních 52 bytů. V roce 1961 postavil závod dalších 12 domů se 48 byty v Nové
Kolonii, k nimž ještě na přelomu roku 1970 přibylo 6 bytů v panelovém domě na sídlišti
Rakousko a 5 panelových rodinných domků u Nové Kolonie. V roce 1981 byly postaveny
dva domy typu okál se čtyřmi bytovými jednotkami. V roce 1981 bylo dokončeno dalších
16 bytů v panelovém domě a na jaře 1982 32 bytů družstevních bytů ve dvou panelových
domech. V roce 1965 byla dokončena výstavba mateřské školy, jeslí a zdravotního
střediska nad pilou, kde je dnes škola pro 1.-5. ročník, mateřská škola, školní kuchyně a
ordinace praktického lékaře, zubní ordinace, ordinace dětského lékaře a poradna pro ženy.
V roce 1992 byly dokončeny tři panelové domy nad Starou Kolonií, z nichž jsou dva
družstevní se 46 byty a jeden státní s 23 byty, čímž byla na delší dobu vyřešena bytová
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krize. Tento byl v rámci privatizace předán obci a nyní jsou byty v soukromém vlastnictví a
spravuje je SVJ.
O své zaměstnance se staralo i vedení státního statku a postavilo dva další domy s deseti
byty v roce 1973. V jednotlivých částech Jindřichova občané svépomocí postavili v letech
1976-1978 Kulturní dům, kam se přestěhovaly kanceláře národního výboru, vybavila se
prostorná zasedací místnost, v přízemí byla tělocvična s jevištěm a pohostinství. V letech
1982-1984 byl vybudován Dům služeb, kde byla umístěna pošta, výdejna léků, cukrárna,
kadeřnictví, místní knihovna a klubovna pro veřejnost. V Pustých Žibřidovicích byla
postavena prodejna potravin a naproti pohostinství s masnou v přízemí. Oba objekty byly
odprodány Jednotě, následně do soukromého vlastnictví.
Po osvobození byly v Habarticích dvě školy, jedna u kostela, která byla předána Státnímu
statku a sloužila jako noclehárna pro brigády na žně a brambory, a druhá v Plečích, která
byla pro nedostatek žáků uzavřena a také předána Státnímu statku. V rámci privatizace
byly oba objekty předány obci. Objekt v Habarticích byl obcí odprodán a v objektu bývalé
školy v Plečích vzniklo 10 bytů. Další škola v Pustých Žibřidovicích byla taktéž uzavřena a
byla přestavěna na byty. Ze školy v Nových Losinách vznikl v roce 1982 Dům chráněného
bydlení pro seniory s dvanácti lůžky.
V Jindřichově jsou tři kostely – v Pustých Žibřidovicích, v Nových Losinách a v Habarticích a
malý kostelík (kaple) v Pekařově. U kostelů v Pustých Žibřidovicích a v Nových Losinách
byly fary, ty byly prodány a slouží rekreaci. Pohostinství v Habarticích bylo zrušeno, stejně
tak restaurace „U Nádraží" v Jindřichově i prodejny potravin v Nových Losinách a v Pustých
Žibřidovicích.
V současné době je v provozu v Jindřichově prodejna Hruška (soukromý objekt bývalé
prodejny potravin Pramen), v Nových Losinách namísto bývalé Autolakovny je provozován
Penzion U Rybníka, přestavbou zchátralého objektu na křižovatce v Nových Losinách vznikl
moderní Penzion Trojkámen a nedaleko od něj je Pohostinství Pod Peklem.7
Kopřivná se v písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1414, v té
době byla součástí bludovského panství. Vesnice používala až do počátku
18. století jen německý název Geppersdorf, odvozený od osobního jména
lokátora Geppera (od jména Gebhard) ve významu „Gepperova ves".
Při počeštění jména bylo počáteční Gepper uměle spojeno s českým kopř-, proto od roku
Zdroj: www.jindrichovsu.cz

25 | S t r á n k a

1846 je obec uváděna jako Kopřinov, což bylo snadno přikloněno ke slovu „kopřiva". Od
roku 1881 se vesnice nazývala Kopřivnov a teprve 1924 od roku se jmenuje jako dnes
Kopřivná.
Symbolem obce je stará obecní pečeť: uprostřed je znázorněna radlice, po stranách důtky
a krojidlo. Tento znak byl v 18. století obklopen následujícími písmeny - GMSADGMGD,
ve starém způsobu psaní Gemein Sigill aus der Gemein Geppersdorff, tj. v překladu: obecní
pečeť obce Kopřivná. Od poloviny 19. století je součástí Kopřivné osada a katastrální obec
Lužná, od r. 1949 Velvíz, německy Pföhlweis. Úřední český název je odvozen od slova luh
ve významu „háj, lesík na bažinaté, nížinné půdě". Lužná měla jako pečetní znamení
třílístkový jetelový list, který byl orámován nápisem SJGJLLDGEMEJNWS, v překladu: pečeť
obce Weis. Tato pečeť se nedochovala.8
Malá Morava (Klein-Mohrau, u Schwoye Klein-Mohra), vznikla jako
německá farní, katastrem (952 ha) a politicky samostatná vesnice, která leží
u přítoku Moravy v horském údolí chráněném proti severu. Horním koncem
souvisí se Skleným, dolním se přimyká k levému břehu Moravy. Kostel stojí
ve výši 571 m nad mořem, nádraží ve výši 507 m. Nadmořská výška vsi kolísá mezi 500 až
650 m. Malá Morava je stará ves, roku 1350 se nazývala latinsky Moraw, po řece Moravě.
Příslušela ke kolštejnskému panství.
Katastr Malé Moravy se postupně zvedá z údolí řeky Moravy, jímž prochází silnice a
železniční trať z Hanušovic do Čech, k západu do prvních kopců ze skupiny Králického
Sněžníku a směrem na jih až k hoře Jeřáb, nejvyššímu bodu Hanušovické vrchoviny.
Dnešní podoba obce vznikala postupným spojováním okolních obcí (Vojtíškov, Vysoká,
Podlesí, Křivá Voda, Vlaské, Vysoký Potok, Zlatý Potok a Sklené), ležících na svazích
Hrubého Lesa a Králického Sněžníku, v jeden správní celek. Těmto obcím byl společný
nepříznivý vývoj, zejména po druhé světové válce odsunem původních obyvatel německé
národnosti a nedostatečným dosídlením nových obyvatel.
Na severní část obce navazuje místní část Sklené, která tvoří hranici s Pardubickým krajem
a také hranici s Polskem. Další části, které byly k obci připojeny, se nacházejí v blízkém
okolí a z některých vznikají vyhledávané chatařské oblasti.
V současnosti na Malé Moravě a v okolních vesnicích žije pouze zlomek obyvatel
z původního počtu, který zde žil při sčítání v roce 1900. Ale i přesto je zde poměrně živo.
8
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Místní zemědělci hospodaří na farmách, které vzhledem k podmínkám a poloze obce přešly
na ekologické zemědělství. Za zmínku stojí také chov ryb v pstruží líhni a provoz výrobny
masných výrobků.
Příroda v okolí je velmi zachovalá. Jsou zde ideální podmínky pro turistiku, zejména cyklo a
agroturistiku. K vidění jsou také unikátní kamenné stavby a zachovalé pevnosti z dob
mobilizace, které tvořily hradbu na někdejších hranicích s Německem.
Obec nabízí velkou spoustu kulturních památek. Na poutních místech „Svatá Trojice“ a
nedalekém klášteře na Hoře Matky Boží jsou pravidelně pořádány bohoslužby a pouti.
V místní části Vysoká se nachází kaple Nejsvětější Trojice. Za přispění rakouských a
německých sudetských obyvatel zde byl vybudován památník Franze Schuberta, jako
památka na narození místního rodáka, otce tohoto významného hudebního skladatele. Též
zde je každoročně pouť.
V zimě obec nabízí velké množství udržovaných lyžařských tras a sjezdovek. V blízkém
okolí je možno využít lyžařská střediska na Dolní Moravě a ve Starém Městě pod
Sněžníkem.9
Staré Město má svou bohatou historii. První písemná zmínka o městečku
zvaném Antigua Goldek (Zlatý kout), pochází z roku 1325. Městečko se stalo
obchodním a zemědělským střediskem, bylo osvobozeno od panství a roboty,
získalo právo várečné a právo trhů a další hospodářské výsady. Městečko bylo
centrem okolních deseti osad, jež daroval pán z Kolštejna, dnes Branné, Jan Wüstehube
cisterciáckému klášteru v polském Kamenci.
Podle tradice navštívil Staré Město v roce 1336 sám Karel IV. Pověst vypráví, že byl při své
účasti na honu napaden medvědem, ale statečně ho zachránil jeden zdejší horník. Jako dík
za tuto záchranu byl městečku přiznán statut města se značnými výhodami a panovník
udělil městu znak s medvědem a horníkem.
Staré Město trpělo mnohými válkami a požáry, ze kterých se ale vždy rychle vzpamatovalo.
Pomáhal tomu i cenný přínos do městské pokladny z práva várečného, obchodu se solí a
trhy s dobytkem.

9

Zdroj: www.obecmalamorava.cz
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Svou návštěvou poctil město v roce 1779 císař Josef II., v roce 1796 pak císař František II.
Kapitálově nejsilnějším a nejvlivnějším podnikatelem byla starousedlá měšťanská rodina
Buhlů, která v roce 1828 založila textilní manufakturu na zpracování lnu a bavlny. Ve
stejném roce také zahájila dolování tuhy u Malého Vrbna.
V roce 1905 byla vybudována železnice z Hanušovic do Starého Města. Touto dráhou se
městečko stalo centrem rozsáhlé oblasti potravinářské a lnářské. Tímto krokem byl také
položen základ pro rozvoj turistiky a lyžování. V období první republiky zde z 98 %
převládalo německé obyvatelstvo. Po 2. světové válce se začala odvíjet novodobá historie
Staroměstska. Brzy přišli noví obyvatelé z Olomoucka, Vsetínska, ale také ze Slovenska a
Rumunska.
Hlavní dominantou Starého města jsou renesanční radnice z roku 1619 a kostel z roku
1618. V budově radnice najdete informační centrum a městské muzeum s expozicí
představující historii, přírodní prostředí, průmysl a kulturní tradice Staroměstska.
V někdejších kasárnách vzniklo vojenské muzeum s expozicí historie kasáren a další
expozicí upomínající na minulost betonových pevností, vybudovaných v pohraničí před
druhou světovou válku. Na ně navazuje naučná stezka.
Staroměstsko leží v hornaté severní části Olomouckého kraje, v kotlině lemované na
západě masivem Králického Sněžníku, na severu Rychlebskými horami a na východě
hřebeny Hrubého Jeseníku. Na severu sousedí státní hranicí s Polskem a pro automobily
otevřeným hraničním přechodem na Kladském sedle. Mluvíme-li o Staroměstsku, máme na
mysli nejen Staré Město pod Sněžníkem, ale i jeho místní části Hynčice pod Sušinou,
Chrastice, Kunčice, Stříbrnice a Velké a Malé Vrbno, které převzaly z velké části úlohu
letovisek nabízejících turistům celoroční odpočinek.10

Šléglov je asi jediná obec v ČR spravovaná na principu přímé demokracie.
Zastupitelstvo obce totiž tvoří jeden obyvatel z každého trvale obývaného
domu. Jméno vsi, odvozené z německého názvu Schlögelsdorf, odpovídá
patrně původnímu zaměstnání zdejších obyvatel. Roztloukávala se zde ruda a
také se v blízkosti zlatonosných nalezišť těžilo zlato.

10

Zdroj: www.mu-staremesto.cz

28 | S t r á n k a

Šléglov je poprvé zmíněn v listině z roku 1325, kdy byl darován pánem Kolštejna
cisterciáckému klášteru v Kamenci. V patnáctém století zpustl a byl obnoven opět
kolštejnskou vrchností až ve století šestnáctém.
Po roce 1848 byla ves připojena k staroměstskému soudnímu okresu v šumperském
hejtmanství. Její obyvatelé pracovali většinou na chudých horských polích. Část z nich se
uplatnila při těžbě tuhy, jež pokračovala ještě v 70. letech minulého století. V politickém
životě zemědělské obce měli rozhodující slovo němečtí agrárníci, a to i před rokem 1938.
Vyučování ve šléglovské škole začalo nouzově již v roce 1820.
Šléglov byl vždy malou horskou vesničkou se stabilním počtem vesměs německého
obyvatelstva. V roce 1930 zde žili jen dva Češi. V roce 1945 zanikla nejen škola, ale kvůli
odchodu německých obyvatel osiřela i zdejší pole, na nichž začal v roce 1949 hospodařit
staroměstský státní statek.
V roce 1953 se Šléglov stal částí sousedních Vikantic a spolu s nimi v roce 1975 částí
Branné. V roce 1990 se obě obce od Branné vyčlenily a o dva roky později se Šléglov od
Vikantic znovu osamostatnil. 11

Vikantice, které dříve nesly jméno Weigelsdorf, jsou malá horská obec, která
se rozprostírá uprostřed Rychlebských hor v těsném sousedství Jeseníků.
Leží v nadmořské výšce 613 metrů. Skoro tisíciletá historie vsi, jež náležela
do Sudet a byla osídlena německým obyvatelstvem, byla násilně přerušena
při odsunu drtivé většiny starousedlíků v roce 1945. Populaci téměř tisíce lidí nahradili
rumunští Slováci, Slováci a obyvatelé různých částí republiky. Do té doby vzkvétající obec
se stala vsí státních statků, které byly vším možným, je ne dobrými hospodáři.
Jako vesnice na kolštejnském panství jsou Vikantice poprvé zmiňovány v roce 1437. Podle
některých zdrojů však už byly Vikantice obcí od roku 1332. V roce 1677 hospodařilo ve
Vikanticích 31 usedlíků a do roku 1834 se zvýšil počet domů na 80 se 468 obyvateli. Filiální
kostel sv. Wolfganga z roku 1641 měl svého předchůdce již nejméně o jedno století dříve.
Jednotřídní škola byla ve vsi zřízena až v roce 1785, ale děti byly v místě vyučovány již
dříve.
Po roce 1848 byly Vikantice začleněny do staroměstského soudního okresu v šumperském
hejtmanství. Bývalý svobodný dvůr byl hospodářstvím kolštejnského a později rudského
11

Zdroj: www.sleglov.cz
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velkostatku, před první pozemkovou reformou měl výměru 178 hektarů a byl celý rozdělen
drobným nabyvatelům. Zdejší rolníci si již v roce 1904 zřídili družstevní mlékárnu, po
první světové válce zde pracovala továrna na lepenku a udržela se do roku 1948, v obci byl
mlýn a pila, v okolí se těžila tuha. Ve vsi byly čtyři hostince a vše potřebné pro zpracování
lnu. Německá sociální demokracie si své politické prvenství udržela i před rokem 1938.
V roce 1949 převzal zdejší pozemky staroměstský státní statek. Zastavena byla průmyslová
výroba a po uzavření školy zůstal obci v roce 1990 jen jediný obchod se smíšeným zbožím
(dnes je již také zavřený). Dle Českého statistického úřadu měly Vikantice v roce 2009 jen
89 obyvatel průměrného věku 42,3 roků.12

Všechny výše uvedené obce vyjádřily politickou podporu tohoto komunitního plánu
sociálních služeb na Hanušovicku schválením v zastupitelstvech obcí, a to
konkrétně:
Město Hanušovice dne 9. 12. 2013 usnesením č. 197213
Město Staré Město dne 19. 12. 2013 usnesením č. 288/2013
Obec Kopřivná dne 19. 12. 2013 usnesením 1 písmeno g)
Obec Jindřichov dne 18. 12. 2013 usnesením zastupitelstva
Obec Malá Morava dne 12. 12. 2013 usnesením 2013/15/15
Obec Branná dne 19. 12. 2013 usnesením 16, bod. 157
Obec Šléglov dne 16. 12. 2013 usnesením zastupitelstva
Obec Vikantice dne10. 12. 2012 usnesením zastupitelstva

12

Zdroj: www.vikantice.cz
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3. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA

3.1

Demografické prostředí

Z hlediska zkoumání sociodemografických skutečností vychází tato analýza ze statistických
údajů zachycených v Situační analýze ORP Šumperk, kam sledované obce územně spadají, a
také z dat Českého statistického úřadu.
Následující část je věnována základním sociodemografickým ukazatelům. Sleduje vývoj
počtu obyvatel na Hanušovicku, míru nezaměstnanosti, počet volných míst na jednoho
uchazeče o zaměstnání.

3.2

Vývoj počtu obyvatel

Nejlidnatější obcí v rámci POÚ jsou Hanušovice, ve kterých k 31. 12. 2012 žilo 3304
obyvatel. V dalších dvou obcích Staré Město a Jindřichov žije mezi 1 až 3 tisíci obyvatel.
Méně než 600 obyvatel pak žije ještě v dalších pěti obcích (Malá Morava, Kopřivná, Branná,
Šléglov a Vikantice).
Tabulka č. 1: Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel obcí na Hanušovicku 2003-2012 (k 31. 12. 2012)
Rok

Branná

Hanušovice

Jindřichov

Staré Město

Kopřivná

Malá Morava

Šléglov

Vikantice

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

341
324
322
312
296
292
290
282
295
295

3556
3556
3519
3451
3438
3446
3448
3472
3352
3304

1409
1400
1414
1418
1411
1402
1372
1360
1310
1291

2054
2016
2009
1970
1955
1911
1879
1853
1803
1784

288
300
294
296
290
288
290
284
268
267

589
584
585
574
568
565
580
575
545
528

33
33
32
33
34
31
32
34
37
36

97
91
91
90
93
93
89
85
72
73

Zdroj: statistiky ČSÚ a vlastní šetření
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Počet obyvatel na Hanušovicku se v posledních deseti letech snížil o 789 obyvatel,
přičemž všechny obce zaznamenaly pokles mimo Śléglov. V obci Šléglov došlo v posledních
deseti letech k nárůstu o 3 obyvatele. Ve zkoumaných obcích na Hanušovicku žilo na konci
roku 2003 celkem 8367 osob a na konci roku 2012 celkem 7578 osob. Pokles obyvatel
je způsoben zejména migračním úbytkem obyvatel celého území Hanušovicka, ale zároveň
v menší míře také přirozeným úbytkem obyvatel. Pokles obyvatel je způsoben zejména
migračním úbytkem obyvatel celého Hanušovicka, ale zároveň, v menší míře, také
přirozeným úbytkem obyvatel.
Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel na Hanušovicku
8400
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Zdroj: Vlastní šetření

Počet obyvatel v rámci celého ORP Šumperk se v posledních deseti letech snížil o 1312
obyvatel. Sledované období dle Situační analýzy je 2001–2010. Na konci roku 2010 zde žilo
71857 osob. Pokles obyvatel je způsoben rovněž migračním úbytkem obyvatel celého ORP,
a zároveň v menší míře přirozeným úbytkem obyvatel.

Zdroj: Situační analýza ORP Šumperk
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Největší úbytek obyvatelstva od roku 2001 do konce roku 2010 zaznamenala obec
Šumperk, kde počet vystěhovalých převýšil počet přistěhovalých o 1914 osob a počet
zemřelých byl vyšší než počet živě narozených o 248 osob. Dalšími obcemi, kde
zaznamenali za posledních deset let vyšší úbytek obyvatelstva v důsledku migračního
úbytku obyvatel, bylo Staré Město (o 284 osob), Loučná nad Desnou (o 159 osob), Velké
Losiny (o 143 osob) a Hanušovice (o 142 osob). Naopak největší celkový přírůstek
zaznamenali v obcích Nový Malín (o 707 osob), Rapotín (o 348 osob), Vikýřovice (o 238
osob) a Ruda nad Moravou (o 178 osob), zejména v důsledku migračního přírůstku.

3.3

Ekonomické prostředí

Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti v srpnu 2011 dosahovala v obvodu ORP Šumperk 11,1 %, což je o
téměř 3 % více než v rámci celé České republiky. Od roku 2006 byla nejnižší
nezaměstnanost v roce 2008, kdy činila 7,1 %. V roce 2009 prudce stoupla na 13 % a od
tohoto roku pozvolně klesá.
Graf č. 2: Vývoj nezaměstnanosti

Zdroj: Situační analýza ORP Šumperk

Nejvyšší míru nezaměstnanosti v rámci správního obvodu ORP Šumperk jsme v srpnu
2011 zaznamenali v obci Vikantice, kde dosahovala 38,1 %. S vyšší mírou nezaměstnanosti
než 15 % se dále potýkají tyto obce: Jindřichov (24,2 %), Vernířovice (24,1 %), Kopřivná
(23,4 %), Jakubovice a Malá Morava (shodně 20,3 %), Staré Město (17,7 %), Hanušovice
(16,2 %) a Hraběšice (15,2 %). Vyšší než 10% míru nezaměstnanosti vykazuje dalších
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čtrnáct obcí. Nejnižší míru nezaměstnanosti zaznamenaly dvě obce: Bohutín a Chromeč
(shodně 5,8 %).
Graf č. 3: Uchazeči o zaměstnání

Zdroj: Situační analýza ORP Šumperk

Při pohledu na vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v absolutních číslech zjistíme, že nejvíce
uchazečů registrovaly úřady práce v roce 2009 (4819). V srpnu 2011 bylo ÚP evidováno
4187 uchazečů o zaměstnání, což je o 1543 více než ve stejném období v roce 2008.
Šumperk je město s největším počtem uchazečů o zaměstnání (1456 osob). Následují jej
obce Hanušovice (296 osob) a Libina (224 osob).
Graf č. 4: Pracovní místa

Zdroj: Situační analýza ORP Šumperk
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V rámci správního obvodu ORP Šumperk připadá na 1 volné pracovní místo 20 uchazečů o
zaměstnání, což je téměř sedminásobek stavu v roce 2008, kdy se o jedno evidované volné
pracovní místo ucházeli 3 uchazeči o zaměstnání.
Z výše uvedené analýzy vyplývá, že město Hanušovice a jeho okolí je jedno z nejvíce
postižených míst nezaměstnaností (16,2 %).

3.4

Sociodemografické charakteristiky obyvatel sociálně vyloučených lokalit
Hanušovicka

Sociálně vyloučené lokality Hanušovicka vznikají především za podpory místních
podnikatelů, kteří nabízejí podnájem sociálně slabým rodinám. Již zmiňovaný oboustranně
výhodný byznys pak napomáhá tomu, že do „osvědčených“ lokalit se stěhují další občané
bez vazby k místu.
Další častý způsob vzniku lokalit souvisí s tím, že rodina (nejčastěji kvůli exekuci) přichází
o dům, který vlastní, a nastěhuje se k příbuzným – nebo tam, kde je momentálně nějaké
bydlení k dispozici. Při vysokém počtu obyvatel pak dům rychle chátrá, jelikož je
ekonomická situace rodin špatná, zůstává bez údržby.
Exekuce na domy jsou uvalené především díky dluhům. Obyvatelé lokalit mají nejčastěji
nejvyšší vzdělání základní a s tím se pojí i finanční negramotnost. V těchto případech je jen
otázkou času, kdy rodiny spadnou do dluhové pasti.
Pro vstup terénních programů doporučujeme zaměřit se především na lokalitu
Hanušovicka, kde problém se sociálním vyloučením narůstá. Budoucím problémem zde
může být nárůst negativních nálad jak mezi majoritním obyvatelstvem, tak i mezi obyvateli
lokalit.
Nejpotřebnější je působení na mládež, která často stojí za výtržnostmi a zasahují ji
sociálně-patologické jevy. Svůj volný čas využívají ke konzumaci drog a alkoholu a
následným potyčkám s obyvateli. Tato mladá generace, z nichž někteří nedokončili
základní školu a nikdy nepracovali, nezná hodnotu peněz. To je ostrým kontrastem ke
generaci nejstarší, jež zažila minulý režim a má pracovní návyky. V lokalitách, kde ještě žijí
tito nejstarší členové rodiny, bývá situace o poznání klidnější.
Velkým problémem jsou především Hanušovice, kam by měla být zaměřena pozornost
nejen terénní sociální práce, ale měl by být systematicky nastaven program inkluze a
celkové řešení zdejší situace.
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Problémem lokality Hanušovicka jsou podnikatelé, kteří skupují nemovitosti často ve
špatném stavu a následně je projímají nebo prodávají rodinám v tíživé ekonomické situaci.
A to spolu s dalším výhodným byznysem, kdy majitelé ubytoven začali nabízet jako součást
pronájmu ubytovny trvalý pobyt. Majitelé ubytoven pak dostávají doplatek na trvalé
bydlení sociálně slabých. Je to situace výhodná pro obě strany, neboť obyvatelé lokalit
mohou vzhledem k trvalému pobytu žádat o příspěvek ve hmotné nouzi. Majitelé ubytoven
mají navíc zajištěné placení nájmu, které inkasují bezhotovostně přímo ze sociálních dávek.
Takto se do města sestěhovávají různí občané, kteří se na místní podmínky neadaptují a
také nejsou přijati.
Existují různé náznaky lichvy, samozřejmě chybí přímé důkazy. Ve velké míře se tu
vyskytuje užívání drog, a to jak lehkých, tak i tvrdých a to především u mládeže. Tuto
informaci nakonec potvrdili i obyvatelé lokalit a naše pozorování.
Problémová mládež - schází se ve větších skupinkách, kdy konzumuje alkohol, projevuje se
na veřejnosti vulgárně a agresivně. Vysloužili si označení „kapucáři“. Jak napovídá název,
často jsou nerozpoznatelní, neboť se schovávají pod kapucí a anonymizují se. Často pak
vulgárně pokřikují na obyvatele majority nebo se nevyhýbají při chůzi na chodníku a
vyhledávají konflikty. Místními obyvateli je situace vnímaná emotivně.
Vyšší (záměrná) koncentrace osob v riziku sociálního vyloučení, nedostatečné služby,
početná mladá populace, střídání obyvatel, drobné incidenty na veřejnosti, to vše
samozřejmě přispívá k nedobré místní atmosféře.
Situace by se měla řešit urgentně a mnohem systematičtěji než „pouhým“ vstupem
terénních sociálních služeb. A to ještě dříve, než zde dojde k vážnějším konfliktům a
definitivnímu narušení soudržnosti a smíru v obci.
Město nemá prostředky, a to jak hmotné, tak i nehmotné k tomu, aby se zasadilo o větší
integraci. Situaci tu zhoršují především místní ubytovny, díky kterým je zde vysoká
migrace osob. Je patrné, že je zapotřebí větší angažovanosti města, je zapotřebí se této
problematice začít vážněji věnovat, přinejmenším by stačilo přenést dobré praxe z jiných
míst. Situaci považujeme za alarmující a vážnou.
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Celkově ale v této chvíli hodnotíme to, že působení terénní sociální práce (Jekhetane) je zde
na začátku, a pokud nebude zaštítěno mnohem systematičtějším působením, tak bude
terénní práce pouze hasit důsledky vyloučení, nikoliv jejich příčiny. Na místě je mnohem
větší angažovanost obce, posílení místních kapacit a zavádění inkluzivních opatření.
Problematickou je skupina dospívajících osob, k níž nemíří žádné intervence. Toto
by se mohlo městu do budoucna vymstít.

4. ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HANUŠOVICKU
Dosah sociálních služeb do oblasti Hanušovicka je zabezpečován ze Šumperku a
Jeseníku. Proto se výzkum poskytovatelů služeb zaměřuje na tato území. Analýza
níže definovaných služeb a jejich poskytovatelů zahrnuje pouze ty, které mají
přímou vazbu na oblast Hanušovicka. Ostatní služby v rámci ORP Jeseník a Šumperk
naleznete v katalogu poskytovatelů sociálních služeb pro daná území.
Poskytovatelé sociálních služeb - Šumperk:
Během výzkumu bylo zaznamenáno aktivní působení několika organizací a sociálních
služeb. Jednalo se o tyto sociální služby, které na obyvatele lokalit aktivně působí:
sociální
služba

poskytovatel

zařízení

cílová skupina

věková kategorie

Sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

Fond
ohrožených
dětí

Pobočka FOD
Zábřeh, Sušilova
1912/40, 789 01
Zábřeh

Bez omezení věku

Odborné
sociální
poradenství

SpolečněJekhetane, o. s.

Terénní
programy

SpolečněJekhetane, o. s.

Občanská
poradna
SpolečněJekhetane
(detašované
pracoviště),
Bulharská
217/4, Šumperk
787 01
Terénní
programy
SpolečněJekhetane
(Bulharská
217/4, Šumperk,
787 01
Šumperk)

Děti a mládež ve věku od 6 do
26 let, ohrožené společensky
nežádoucími jevy, oběti
domácího násilí, oběti trestné
činnosti, osoby bez přístřeší,
osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách,
rodiny s dítětem/dětmi.
Osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři.

Osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy.

Od 18 let

Od 18 let
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Terénní
programy

Město Šumperk

Město Šumperk,
nám. Míru
364/1, Šumperk,
787/01 Šumperk
Vikýřovická
1495, 787 01
Šumperk

Osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách,
etnické menšiny.

Bez omezení věku

Azylový dům –
nabídka
celodenního
ubytování;
noclehárny –
možnost
přespání.

Armáda spásy
Centrum
sociálních
služeb

Osoby starší 18 let v krizi,
způsobené ztrátou bydlení.

Od 18 let

Osobní
asistence
volnočas.
aktivit;
odlehčovací
služby.

Dětský klíč
Šumperk

M. R. Štefánika
20, 787 01
Šumperk

Děti a mládež s poruchami
autistického spektra.

Bez omezení věku

Ošetřovatel.
služba a
služby
sociální péče
(pečovatelská
služba a
osobní
asistence)

Charita
Šumperk

Žerotínova 12,
787 01 Šumperk

Osoby se sníženou
soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení (služba je
určena dětem i dospělým);

Bez omezení věku

Služba
odborného
sociálního
poradenství,
v souladu s
§37 b) zákona
č. 108/2006
Sb., o
sociálních
službách, je
ambulantní či
v případě
potřeby
terénní služba
osobám
v tíživé životní
situaci.
Poskytování
informací a
zácviku,
Pomoc při
hledání
zaměstnání,
výcvik
vodících psů

Občanské
sdružení OŽN Poradenství
pro ženy a
dívky

Šmeralova
527/2, 787 01
Šumperk

Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých

8. května 444/22
78701 Šumperk

osoby se sníženou schopností
sebeobsluhy a péče o
domácnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, a rodiny
s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
Ženy a dívky, které se ocitly
v tíživé životní situaci, které
byly zaskočeny neplánovaným
těhotenstvím, budoucí
maminky, svobodné a
osamělým matky, neúplné
rodiny a rodiny sociálně
potřebné.

Bez omezení věku

nevidomí a slabozrací občané

Bez omezení věku
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Terérénní
programy pro
Šumpersko
-Informační
servis
- Výměna
servis HR
materiál
- Distribuce
kapslí na
orální užívání
drog
- Zdravotní
servis
Individuální
poradenství
aj.
Denní
stacionáře pro
dospělé,
pečovatelská
služba,
azylové domy,

Podané ruce o.s

Michalská 2
779 002
Olomouc

Uživatelé nealkoholických
návykových látek

Pontis
Šumperk

Bohdíkovská 24,
787 01 Šumperk

Osamělí rodiče, případně
zákonní zástupci, s maximálním
počtem čtyř nezletilých dětí,
které mají ve své péči a
nacházejí se v nepříznivé
sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení;
děti a mládež ve věku 12–26 let
s rizikovými způsoby trávení
volného času;
žáci základních škol na úrovni
pátých, sedmých a devátých tříd
v rámci programu primární
protidrogové prevence;
ženy nebo osamělí rodiče
s dětmi v krizi, kteří se
nacházejí v ohrožení zdraví
nebo života, kdy přechodně
nemohou řešit svoji
nepříznivou sociální situaci
vlastními silami;
senioři;
osoby se zdravotním
postižením, které nechtějí trávit
volný čas osamoceně;
osoby v nepříznivé sociální
situaci, ohrožené v souvislosti
s rodinnou, manželskou,
partnerskou či jinou sociální a
osobní problematikou, týkající
se tématu rodiny.

odborné
sociální
poradenství,
krizová
pomoc,
nízkoprahové
zařízení,
sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdrav.
postižením

Bez omezení věku

Poskytovatelé sociálních služeb - Jeseník:
Sociální služba

poskytovatel

zařízení

cílová skupina

věková
kategorie

Poradna pro
rodinu Jeseník

Středisko sociální
prevence
Olomouc,

Dukelská
436/15, Jeseník,
790 01 Jeseník 1

Děti a mládež ve věku od 6
do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími

11–80 let
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příspěvková
organizace

jevy;
oběti domácího násilí;
osoby v krizi;
osoby, které vedou rizikový
způsob života
nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy;
rodiny s dítětem/dětmi.

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých
v ČR, organizace
Jeseník

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých
v ČR, Krajská
organizace
Olomouckého
kraje

Tovární
1332/1a,
Jeseník, 790 01
Jeseník 1

Osoby se sluchovým
postižením

Bez omezení
věku

VIDA centrum
Jeseník

VIDA

Osoby s chronickým
duševním onemocněním

11– nad 80 let

Odborné sociální
poradenství,

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ

Dukelská
436/15, Jeseník,
790 01 Jeseník 1
Tovární
1332/1a,
Jeseník, 790 01
Jeseník 1

ambulantní

Olomouckého
kraje, o. s.

Chráněné bydlení

Pečovatelská
služba
terénní

Domov - penzion
pro důchodce
Jeseník,
příspěvková
organizace
Středisko
pečovatelské
služby Jeseník,
příspěvková
organizace

Beskydská
1298/6, Jeseník,
790 01 Jeseník 1
Kostelní 160/1,
Jeseník, 790 01
Jeseník 1

O soby s chronickým
duševním onemocněním;
osoby s chronickým
onemocněním;
osoby s jiným zdravotním
postižením;
osoby s kombinovaným
postižením;
osoby s mentálním
postižením;
osoby s tělesným
postižením;
osoby se sluchovým
postižením;
osoby se zdravotním
postižením;
osoby se zrakovým
postižením;
rodiny s dítětem/dětmi;
senioři.
Osoby se zdravotním
postižením;
senioři.
Osoby s jiným zdravotním
postižením;
osoby se zdravotním
postižením;
rodiny s dítětem/dětmi;
senioři.

Bez omezení
věku

Mladší senioři
65–80 let,
starší senioři nad
80 let
Děti kojeneckého
věku (do 1 roku),
děti
předškolního
věku (1-7 let),
mladí dospělí
(19–26 let),
dospělí
(27–64 let),
mladší senioři
(65–80 let),
starší senioři
(nad 80 let)
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5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SUBJEKTŮ KPSS HANUŠOVICKA

Pracovní skupiny jsou složeny z odborníků na danou oblast sociálních služeb, uživatelů
sociálních služeb a také zástupců zadavatele. Každá pracovní skupina má svého vedoucího,
který zodpovídá za vedení, jednání skupin a zajišťuje výstupy z práce skupin během
procesu.
Organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb města Hanušovice, je
otevřena a pracovní skupiny byly během celého procesu doplňovány o další osoby.

5.1

Zastupitelstvo a Rada města Hanušovice – politická podpora plánování

5.2

Koordinační skupina sociálních služeb a prevence kriminality (KS)

Bc. Radmila Kouřilová, odborná poradkyně pro sociální oblast – předsedkyně KS
František Ambroz, odbor tajemníka MÚ Hanušovice - krizové řízení a ochrana obyvatelstva
– člen KS
Marie Pecháčková, koordinátorka a projektová manažerka – členka KS
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Mgr. Milena Sedlmayerová, tajemnice MÚ Hanušovice, koordinátorka KS - členka KS
Bohuslav Šula, vedoucí odboru výstavby – člen KS
Bc. Radka Vinklerová, odbor tajemníka - sociální práce, přestupky – členka KS
npor. Bc. Martin Vlachovský, Policie ČR – člen KS
Jana Winklerová, výchovná poradkyně pro ZŠ a MŠ Hanušovice – členka KS
Jitka Odstrčilová - členka KS

5.3

Řídící skupina KPSS

(ŘS KPSS)

- zástupci zadavatele
Ivana Vokurková, starostka města Hanušovice – předsedkyně ŘS KPSS
Bc. Radmila Kouřilová, odborná poradkyně pro sociální oblast – členka ŘS KPSS
Ing. Vlasta Pichová, starostka města Staré Město – členka ŘS KPSS
Jana Gerešová, starostka obce Kopřivná – členka ŘS KPSS
Josef Kozák, starosta obce Jindřichov – člen ŘS KPSS
Marcela Kozáková, starostka obce Branná – členka ŘS KPSS
Antonín Marinov, starosta obce Malá Morava – člen ŘS KPSS
Marie Pecháčková, manažerka KPSS – členka ŘS KPSS
Ing. Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk – členka ŘS KPSS
Mgr. Milena Sedlmayerová, tajemnice MÚ Hanušovice, koordinátorka KS – členka ŘS KPSS
Ing. Jiří Záluský, výrobní ředitel ZKL Hanušovice, a. s. – člen ŘS KPSS
Bc. Helena Vitásková, terénní pracovnice MÚ Šmperk – členka ŘS KPSS

5.4

Pracovní skupina - zdravotně postižení a senioři

(PS)

- zástupci zadavatele, poskytovatele a uživatele
Ing. Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk - vedoucí PS
Sylva Strašilová, Svaz tělesně postižených Hanušovice – členka PS
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Šárka Kurková, Úřad práce Hanušovice – členka PS
Svatava Kamlerová – Úřad práce Šumperk – členka PS
Věra Matějíčková, důchodkyně, pečovatelka – členka PS
Vojtěška Chmelařová, MÚ Šumperk – členka PS

5.5

Pracovní skupina – mládež a rodiny s dětmi

(PS)

- zástupci zadavatele, poskytovatele a uživatele
Ing. Jiří Záluský, výrobní ředitel ZKL Hanušovice, a. s. – vedoucí PS
Mgr. Lenka Hamalová, sociální pracovnice OSPOD MÚ Šumperk - členka PS
Bc. Barbora Bartošová, sociální pracovnice OSPOD MÚ Šumperk - členka PS
Marcela Fedáková, zdravotní sestra - členka PS
Mgr. Petr Vlach, sociální pracovník OSPOD MÚ Šumperk – člen PS
Bc. Radka Vinklerová, odbor tajemníka MÚ Hanušovice - sociální práce, přestupky – členka
PS

5.6

Pracovní skupina – sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním
vyloučením
(PS)

- zástupci zadavatele, poskytovatele a uživatele
Bc. Helena Vitásková, terénní pracovnice MÚ Šumperk - vedoucí PS
Mgr. Miroslava Koutná, DiS., JEKHETANE - členka PS
Lenka Čermáková, DiS., JEKHETANE - členka PS
Věra Pešková, MÚ Staré Město - členka PS
Bc. Martina Holzerová, Pontis Šumperk - členka PS

5.7

Zpracovatel KPSS na Hanušovicku

Osobou pověřenou zpracováním KPSS na Hanušovicku je na základě rozhodnutí KS a ŘS
KPSS Marie Pecháčková, koordinátorka a projektová manažerka města Hanušovice.
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6. VIZE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HANUŠOVICKU
Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb Hanušovicka shromáždila společně
s jednotlivými pracovními skupinami podklady, uskutečnila zhodnocení současné sociální
situace regionu a na jejím základě doporučuje realizovat dále uvedená opatření.
V souladu s demografickou strukturou obyvatelstva a velikostí jednotlivých cílových skupin
je navrhovaný systém sociálních služeb zaměřen zejména na poskytování služeb osobám se
zdravotním postižením a seniorům. U obou cílových skupin jde o snahu zabránit jejich
sociálnímu vyloučení – seniorům umožnit žít v jejich domácím prostředí a osobám se
zdravotním postižením zejména umožnit plnohodnotné začlenění do běžného života.
Opatření pro cílovou skupinu rodin s dětmi a mládeže se snaží nabídnout mladým a
sociálně ohroženým lidem společensky přijatelnou alternativu trávení volného času
prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a posilují účinek nespecifické
prevence.
Financování předkládaného systému sociálních služeb se vyznačuje širokým spektrem
zdrojů: od fondů Evropské unie, přes dotace státu až po příspěvky samosprávy (kraje a
obcí). Počítá rovněž s příspěvkem nadací, fondů i jednotlivců. Významným zdrojem financí
budou i nadále platby uživatelů sociálních služeb
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7. VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN
7.1

Pracovní skupina - osoby se zdravotním postižením a senioři

7.1.1

Poslání pracovní skupiny

Posláním pracovní skupiny pro osoby se zdravotním postižením a seniory je definovat vizi
rozvoje sociálních služeb pro danou cílovou skupinu. Dále stanovit priority, příslušná
opatření a aktivity vedoucí k dosažení definované vize v rámci komunitního plánování.

7.1.2

Vize sociální služby na Hanušovicku

Za 10 let budeme mít takové sociální služby, které umožní občanům se zdravotním
postižením a seniorům žít v jejich přirozeném prostředí a využívat pomoc a podporu,
kterou nezbytně potřebují. O tyto osoby budou pečovat kvalifikovaní a vzdělaní
zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb. Systém sociálních služeb bude nabízet
dostatečnou pomoc a podporu rodinám těchto občanů a dalším pečujícím osobám. Síť
sociálních služeb bude dostupná jak finančně tak dopravně a časově pro občany
Hanušovicka a obyvatelé nebudou nuceni měnit trvalé bydliště kvůli absenci potřebné
sociální služby.
Pro obyvatele z řad osob se zdravotním postižením a seniorů bude možnost využívat
návazných služeb, např. zdravotních.
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7.1.3

SWOT ANALÝZA PS OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIOŘI

Pomocné dosažení cíle
A.Silné stránky
1. široké spektrum
sociálních služeb a jejich
vzájemná provázanost a
spolupráce
2. dostupnost
informací pro veřejnost
a povědomí veřejnosti
obecně o poskytovaných
službách (adresář
poskytovatelů)
3. spolupráce s jinými
subjekty a institucemi na
úrovni města (ÚP, MÚ),
ale také kraje a republiky
4. vzdělaní,
profesionální, odborní a
zkušení pracovníci soc.
služeb a MÚ
5. naplňování
standardů kvality soc.
služeb
6. větší zájem a účast
rodiny a okolí podílet se
na péči a podpoře
7. dlouhodobá
zkušenost
s podporovaným
zaměstnávání
8. možnost uplatňovat
svá práva a zájmy
9. rozšiřování cílové
skupiny, prolínání
cílových skupin v rámci
jednotlivých sociálních
služeb
10. znalost zákona o
zaměstnanosti
11. orientace na trhu
práce z hlediska OZP
12. orientace mezi
zaměstnavateli
zaměstnávajícím OZP
13. zájem OZP pracovat
14. dobrá spolupráce se
zaměstnavateli

B. Příležitosti
1. rozvoj spolupráce mezi
poskytovali sociálních služeb
s okolními obcemi a soukromými
subjekty
2. rozvoj spolupráce
s návaznými službami,
agenturami práce, úřadem práce
apod.
3. uplatnění na trhu práce –
nabídka vhodných pracovních
míst, podporované
zaměstnávání, spolupráce se
zaměstnavateli na vytváření
nových pracovních míst,
poskytování pracovní asistence
zaměstnavatelům
4. možnost využívat nabídku
soc. služeb
5. využití strukturálních fondů
pro financování sociálních služeb
6. zlepšení provázanosti
zdravotní a sociální péče
7. podpora dobrovolnické
činnosti
8. další rozšiřování
bezbariérových přístupů a
bezbariérového bydlení
9. získávání sponzorů
10. široká nabídka rekvalifikací
11.
daří se vymezovat
popřípadě zřizovat nová CHPM
12. někteří zaměstnavatelé se
nebrání zaměstnávat OZP, ale
většinou odebírají výrobky nebo
služby od zaměstnavatelů
zaměstnávajícím více než
50% OZP – navýšení
zaměstnanců u těchto firem
13. spolupráce se zaměstnavateli
zaměstnávajícími více než 50 %
OZP
14. spolupráce s ostatními
organizacemi zabývajícími se
problematikou OZP
15.
vymezovat a zřizovat
CHPM
16.
komunikovat s OZP, se
zaměstnavateli a s ostatními
organizacemi zabývajícími se
problematikou OZP
17.
přivést investory do
regionu
18.
vytvoření nových
pracovních příležitostí pro OZP

Škodlivé dosažení cíle
C. Slabé stránky
1.
neschopnost uživatelů
uhradit službu
2. nízká prestiž
„pomáhajících profesí“pracovníků v sociálních
službách
3.
neúměrná
administrativní zátěž na
úkor času věnovaného péči
o uživatele
4. absence zařízení
s celodenní komplexní péčí
o osoby se zdravotním
postižením, které jsou
ohroženy sociální exkluzí
5.
nedostatek
pracovních příležitostí –
pro cílovou skupinu
6.
nízká uplatnitelnost
na trhu práce (nemožnost
realizovat se, zapojit se do
společnosti, vyloučení)
7.
pasivita cílové
skupiny – závislost na
sociálních dávkách, na
poskytovaných službách
8.
informace o
dostupnosti volnočasových
aktivit (divadla, kina,
sportovní areály apod.)
9.
ztížená komunikace,
požadavky na specifickou
komunikaci
10. snadná zneužitelnost
jinými lidmi
11. závislost na pomoci
druhých
12. neznalost konkrétních
potřeb OZP
13. přizpůsobení
pracovního místa
handicapu
14. na pracovní pozice se
zkráceným úvazkem

D. Hrozby
1. bariérové
prostory ve městech a
obcích Hanušovicka
2. zákon v
sociálních službách a
z toho plynoucí
finanční a
administrativní zátěž
poskytovatelů
3. špatná finanční
situace poskytovatelů,
nejistota, ohrožení
existence stávajících
služeb a
poskytovatelů,
nedostatečná podpora
služeb ze strany státu
– dotační politika
4. špatné
„společenské klima“,
antipatie veřejnosti
vůči OZP a seniorům,
úbytek solidarity
5. nedostatek firem
ochotných
sponzorovat sociální
služby
6. nelze obnovit OZZ
– zaměstnance má
zdravotní problémy,
ale nemá OZZ –
zaměstnavatel ho
nepřijme do
pracovního poměru
7. malý zájem
zaměstnavatelů o
vytváření nových
pracovních míst pro
OZP
8. novela zákona –
přiznání OZZ
9. nízká
informovanost cílové
skupiny
10. vysoká
nezaměstnanost
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7.1.4 CÍLE A OPATŘENÍ
Cíl č. 1: Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři a
osoby se zdravotním postižením na Hanušovicku
1.1.

Zachování stávajících pracovních míst a případně rozvoj a zřízení nových chráněných
pracovních míst pro osoby se zdravotním znevýhodněním

1.2.

Zachování a rozvoj osobní asistence Charity Šumperk na Hanušovicku

1.3.

Zachování a rozvoj Charitní pečovatelské služby na Hanušovicku

1.4.

Zachování a rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek na Hanušovicku

1.5.

Snížení bariérovosti ve veřejných budovách

1.6.

Zachování a rozvoj činnosti občanského sdružení Klub 60+ Hanušovice

1.7.

Zachování a rozvoj činnosti Svazu zdravotně postižených

Cíl č. 2: Udržení a zkvalitnění návazných služeb pro cílovou skupinu senioři a osoby se
zdravotním postižením na Hanušovicku

2.1.

Zachování a rozvoj Charitní ošetřovatelské služby Šumperk a rozvoj domácí
hospicové péče na Hanušovicku

Cíl č. 3: Zajištění komplexní péče pro cílovou skupinu senioři a osoby se
zdravotním postižením na Hanušovicku
3.1.

Zajištění informovanosti veřejnosti o sociálních a návazných službách v regionu
prostřednictvím článků v obecních zpravodajích, prostřednictvím infokanálu
kabelové televize, prostřednictvím informační služby, prostřednictvím
webových stránek apod.

3.2.

Vybudování hřiště pro aktivní seniory, zdravotně postižené a širokou veřejnost
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7.1.1

Pracovní skupina – sociálně vyloučených osob a osob
ohrožených sociálním vyloučením

7.2.1

Poslání pracovní skupiny

Protože každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc a dojdou nám
síly a nebudeme se moci postarat sami o sebe nebo o své blízké, je potřeba se zamyslet nad
potřebou a dostupností sociálních služeb na Hanušovicku.

7.2.2

Vize sociální služby na Hanušovicku

Za 10 let budeme mít připravené spektrum kvalitních sociálních služeb pro sebe i pro lidi
kolem nás a z našeho okolí. Budeme mít takové sociální služby, které budou odpovídat jak
místním, tak i okolním specifikům a potřebám jednotlivých občanů. Budeme mít zajištěny
služby a péči o rodiny s dětmi, mládež, minoritu, osoby společensky nepřizpůsobené,
seniory a lidi zdravotně postižené. Budeme mít plně funkční nizkoprahové zařízení.
Budeme poskytovat sociální služby pobytové (domov pro seniory), ambulantní (denní
stacionář) a terénní (pečovatelská služba). Bude zajištěna kvalita, důstojnost, efektivnost a
bezpečnost sociálních služeb.
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7.2.3

SWOT ANALÝZA PS SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OSOB A OSOB OHROŽENÝCH
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

SWOT analýza

(+)

(-)

Silné stránky

Slabé stránky


Vnitřní prostředí

Pasivita cílové skupiny –



Vznik komunitního plánu;

závislost na sociálních



spolupráce se ZŠ;

dávkách;



možnost čerpat dotace z EU;



poskytovatelé jsou otevření ke

(chráněné bydlení, denní

změnám a vzájemné spolupráci;

centra, nízkoprahová centra);



prolínání cílových skupin;



dobrá komunikace s MÚ.





absence návazných služeb

snadná dostupnost bydlení
v ubytovnách;



dluhové poradenství;



nízká prestiž pomáhajících
profesí;



chybějící vztah cílové skupiny
k bydlišti (na ubytovnách
z různých koutů republiky).

Příležitosti


Rozvoj spolupráce s návaznými

Hrozby


službami;

Vnější prostředí

řízená komunikace v rámci

chybějící prostory;


komunitního plánu

(vlivy)


Ohrožení vzniku SAS –
nedostatek financí organizací
poskytující sociální službu;

za podpory MÚ;



vysoká nezaměstnanost;

možnost využití sociálních



místní mládež a děti

služeb;

neuznávají autority;



sociální podnikání;



rasismus „naruby“;



možnosti inspirace z různých



nesystémovost v dotační

sociálních projektů z jiných obcí
a krajů;


zájem občanů o nové služby;



kvalitní propagace nově

politice;


náročná administrativa
projektů.

vzniklých služeb;


možnost čerpání dalších
dotačních titulů ze všech
dostupných zdrojů.
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Pracovní skupina se zaobírá skupinami obyvatel, u kterých je pravděpodobnost
sociálního vyloučení vysoká, nebo již sociálně vyloučené jsou.
7.2.4

Cíle a opatření

Cílem pracovní skupiny je zaměření na potřeby cílové skupiny a aktivity směřující
k zabránění vzniku sociálního vyloučení. Na základě definování tohoto cíle vyplývají
následující potřeby pro cílovou skupinu:
1)

Realizace SAS.

2)

Zřízení nízkoprahu pro děti a mládež.

3)

Pomoc cílové skupině získat zvýšení životní úrovně.

4)

Zamezit fluktuaci lidí na ubytovnách, vytvářet pozitivní hodnoty a vztah k obci
(např. společné akce pro majoritní společnost a romskou menšinu, prostředí pro
společné setkávání mládeže majority a menšin - nízkoprah).

5)

Přiblížit romské komunitě jejich vlastní historii a kulturu. Na ubytovnách zcela
chybí, identita neexistuje, mladí a děti neznají romské tradice, důsledkem čeho je
neuznávání autorit.
Cíl č. 1: Funkční řešení problematiky cílové skupiny
1.1

Spolupráce a návaznost vznikajících sociálních služeb s ostatními institucemi
a sociálními službami v regionální úrovni.

1.2

Sociální služby pracující s cílovou skupinou působící v Hanušovicích jsou
v partnerství se školami a občany Hanušovic.

Cíl č. 2: Rozvoj sociálních služeb a programů zaměřených na práci s cílovou skupinou
2.1

Podpora vzniku SAS Jekhetane, nabídka možnosti dluhového poradenství
v rámci služby občanské poradny působící v Šumperku ve spolupráci s TP a
SAS.

2.2

Podpora stávajícího TP zřízeného obcí Hanušovice.

2.3

Zachování a podpora současně působící TP Jekhetane.

2.4

Vzájemná spolupráce mezi sociálními pracovníky působícími na území
Hanušovic.

2.5

Vzájemná spolupráce sociálních pracovníků se zástupci obce, školy apod.
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7.2

Pracovní skupina – mládež a rodiny s dětmi

7.2.1 Poslání pracovní skupiny
Společně pracovat k vytvoření, prosazení a zavedení vyvážené koncepce sociálních
služeb a jejich financování s důrazem na prevenci a ve spojení s dobrou informovaností.
7.2.2 Vize pracovní skupiny
Vize pracovní skupiny je v horizontu 10 let dosažení níže definovaných cílů.
Na základě SWOT analýzy došlo k definování cílů pracovní skupiny následovně:
1.

Založení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

2.

Rozšíření volnočasových aktivit pro děti a mládež

3.

Zvýšení úrovně a vytvoření pozitivního vztahu k bydlišti a prostředí v něm

7.3.3

SWOT ANALÝZA PS MLÁDEŽ A RODINY S DĚTMI
Pomocné dosažení cíle

Škodlivé dosažení cíle

SILNÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

1. spolupráce škol komunikace

1. personální kapacity

1. informovanost

1. snížení nákladu na
spolupráci subjektů

2. znalost problematiky
teréního prácovníka MÚ
HANUŠOVICE

2. zpřístupnění šklol
a školek k volnočasovým
aktivitám

2. infrastruktura

2. neochota zapojení se
do společenského dění

3. spolupráce s jinými
3. uvolnění prostor v
subjekty (Policie ČR, MÚ) kulturních domech

3. finanční situace
v rodinách

3. klesající životní
úroveň

4. působení občanského
sdružení K2

4. volnočasové aktivity
a prostor pro ně

4. rozšiřování ubytoven
se sociálně vyloučenými

4. dobrovolnická činost organizace

SLABÉ STRÁNKY

HROZBY

5. zapojit vyloučené do
tvůrčí práce ve
zvelebování okolí
6. vytvoření zázemí pro
volnočasové aktivity

5. vysoká nezaměstnanost
6. komunikace
mezi věkovými skupinami
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7.3.4 Cíle a opatření
Cíl č. 1: Zřízení neziskové organizace či podpora zřízení odloučeného pracoviště
neziskové organizace s jiným sídlem pro oblast Hanušovic a okolí
1.1

Rozšíření stávajících SAS (terénní práce, vedení domácnosti, finanční
gramotnost)

1.2

Vznik nových SAS (terénní práce, vedení domácnosti, finanční gramotnost)

Cíl č. 2: Podpora a rozšíření nabídky volnočasových aktivit
2.1

Zlepšení infrastruktury

2.2

Zapojení neziskových organizací

2.3

Vhodná cenová politika služeb (bezplatné x nízké náklady)

2.4

Kooperace se státními i nestátními institucemi (uvolnění prostor, hřišť,
personálu, dopravci)

2.5

Zajištění dobrovolných pracovníků i placených odborníků – pedagogové
volného času

Cíl č. 3: Zapojení občanů
3.1

Podpora sdružení K2

3.2

Zlepšení infrastruktury

3.3

Zajištění informovanosti (noviny, média, veřejné nástěnky)

Cíl č. 4: Navýšení počtu sociálních pracovníků v regionu
4.1

Zřízení funkce koordinátora sociálních služeb

4.2

Posílení pozice sociálního pracovníka na Městském úřadě v Hanušovicích
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8.

IMPLEMENTACE KPSS

Komunitní plán sociálních služeb na Hanušovicku na období 2014-2017 je strategickým
dokumentem sestaveným za účasti poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních
služeb a zástupců místních samospráv. Výsledkem je odborná a politická shoda nad tím,
jak mají být uspokojovány potřeby obyvatel obcí regionu v oblasti sociálních služeb. Byla
vygenerována opatření, která v případě jejich naplnění přispějí významným způsobem
ke kvalitě života lidí v městech a obcích regionu Hanušovicka. Realizace dohodnutých
aktivit podpoří sociální integraci osob, kterým hrozí, že budou kvůli svému zdravotnímu
stavu či sociální situaci vyloučeni ze společnosti. Veškeré změny v síti sociálních služeb
jsou připravovány v souladu se snahou zkvalitňovat a zefektivňovat sociální služby a
především zlepšovat život uživatelů sociálních služeb.

9. ZDROJE FINANCOVÁNÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
Nejcitlivější je otázka financování jednotlivých služeb. I přesto, že jsou projekty
schváleny v rámci procesu KPSS, musí odpovědné osoby detailně vyjednávat o
dofinancování z rozpočtů jednotlivých obcí. Pro implementaci Komunitního plánu je
proto výhodné, aby jednotlivá opatření Komunitního plánu byla součástí strategických
plánů obcí regionu, resp. aby jejich realizace patřila k prioritám obecních rozpočtů.
Podpora sociální integrace je jednou z priorit a podporovaných oblastí strukturálními
fondy EU. Zejména pro menší projektové záměry je možno využít zdroje z různých
nadací a nadačních fondů. Obecně tedy je možné na některé rozvojové projekty, které
řeší navrhovaná opatření, získat dostatek finančních prostředků. Důležité ovšem je
uvažovat do budoucna a realizovat takové projekty, které budou mít zajištěnu
udržitelnost.
Abychom tedy mohli dostatečně dobře plánovat, je nutno propojovat procesy plánování
rozvoje sociálních služeb se strategickým plánováním rozvoje obce, s procesem
sestavování dlouhodobých rozpočtových výhledů a s dalšími systémovými procesy,
které ovlivňují finance na provoz sociálních služeb na lokální, regionální i celostátní
úrovni.
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10.

MONITOROVÁNÍ, HODNOCENÍ A AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO
PLÁNU

Komunitní plán sociálních služeb je dokumentem strategickým, stanovuje tedy
dlouhodobé cíle v oblasti sociálních služeb v regionu. Není však dokumentem
neměnným. V síti sociálních služeb je třeba průběžně reagovat na změny podmínek, a to
zejména legislativních a finančních. Sociální služby nejsou a pravděpodobně ani
nemohou být neměnné, protože se zároveň vyvíjí potřeby a očekávání uživatelů
sociálních služeb. Demografické a společenské změny mají sice charakter postupných
změn, ale i na ty je nutno reagovat včas a dostatečně. Aby síť sociálních a dalších
návazných služeb byla schopná reagovat, je třeba udržovat proces komunitního
plánování v chodu i po dokončení a schválení dokumentu. Náplní práce pracovních
skupin a řídící skupiny se pak stává monitoring situace v sociálních službách, hodnocení
plnění plánu a aktualizace komunitního plánu sociálních služeb.

10.1 Monitorování realizace komunitního plánu
Monitorování je nedílnou součástí komunitního plánování sociálních služeb. Proces
monitoringu především získává podklady pro vyhodnocování řízení systému sociálních
služeb, potažmo kvality práce veřejné správy v sociální oblasti. Cílem monitorování je
sledovat vývoj a trendy v oblasti sociálních služeb a sledovat účinnost opatření, která
byla komunitním plánováním určena, aby bylo dosaženo zlepšení stávajícího stavu.
Jedná se o dlouhodobou a opakovanou aktivitu. K tomu, aby byl monitoring funkční, je
nutná spolupráce všech poskytovatelů sociálních služeb v regionu se zadavateli,
především podávání přesných informací.
To, které údaje budou sledovány a zpracovávány, dohodne koordinační skupina
komunitního plánování a schválí řídící skupina. Sledovány budou údaje, které se týkají
typu registrovaných sociálních služeb, jejich kapacity, nákladů, příjmů a počtu
pracovníků.
Dle registrací poskytovatelů sociálních služeb budou každé organizaci jednou ročně,
rozeslány monitorovací tabulky, jejichž vyplněním budou získány potřebné informace.
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Výhledově bude snahou realizátorů procesu KPSS na Hanušovicku získávat údaje od
Olomouckého kraje, případně MPSV, protože tyto instituce podobné informace získávají
v rámci procesu přidělování dotací ze státního rozpočtu. Snahou tohoto kroku je přispět
ke snížení administrativní zátěže poskytovatelů sociálních služeb.

10.2 Hodnocení realizace komunitního plánu
Hodnocení realizace Komunitního plánu sociálních služeb na Hanušovicku se zaměřuje
na plnění aktivit-opatření, které jsou schváleny v rámci Komunitního plánu. Hodnocení
slouží jako podklad pro další vyjednávání o rozvoji sociálních služeb a jako podklad pro
případnou aktualizaci plánu. Hodnocení je prováděno pracovními skupinami a řídící
skupinou ve spolupráci s obcemi regionu a s realizátory jednotlivých projektů, v nichž
budou zakotvena definovaná opatření.
Hodnocení naplňování Komunitního plánu bude realizováno dvakrát ročně, aby bylo
možno reagovat na aktuální situaci. Hodnocení bude realizováno formou prezentace
jednotlivých organizací či odpovědných osob v rámci setkání pracovních skupin a
odsouhlaseno řídící skupinou. Vzhledem k tomu, že realizované projekty budou
podstatným výsledkem procesu KPSS, je třeba o vývoji situace kolem jednotlivých
projektů

informovat

další

zainteresované

subjekty.

Proto

budou

prezentace

projektových záměrů také jedním z bodů při jednání se zástupci Olomouckého kraje.

10.3 Aktualizace komunitního plánu
Komunitní plán je nutno aktualizovat z důvodů vnějších či vnitřních vlivů, které vyžadují
úpravy priorit a cílů oproti původnímu plánu.
Aktualizaci je nutné provést v okamžiku, kdy bylo dosaženo cíle priority, případně tehdy,
kdy došlo k realizaci projektů. Pravidelně je nutno provádět aktualizaci také proto, aby
bylo možno připravit zadavatele a poskytovatele sociálních služeb na případnou nutnost
vyčlenit finanční prostředky a další kapacity. Rovněž je aktualizaci plánu třeba provést
v případě, že budou monitoringem zjištěny změny v oblasti poskytování sociálních
služeb, na které je nutné reagovat.
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Aktualizaci Komunitního plánu je proto možné rozdělit do dvou částí.
První část se bude zabývat aktualizací jednotlivých opatření a bude probíhat minimálně
jednou do roka. Aktualizaci připravují pracovní skupiny a řídící skupina. Je nutné
aktualizovat v návaznosti na proces plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém
kraji. Z tohoto důvodu lze pozitivně hodnotit účast zástupce ŘS KPSS Hanušovicka
v krajské koordinační skupině KRKOS Olomouckého kraje.
Druhá část aktualizace je zaměřena na nastavení cílů komunitního plánu, definici priorit
a opatření. Taková aktualizace je prováděna nejméně jednou za dva roky, pokud
pracovní skupiny a řídící skupina necítí potřebu provést aktualizaci plánu dříve. Dle
rozsahu potřebných změn je možné provést aktualizaci KPSS formou aktualizace celého
plánu. V případě nutnosti aktualizace menšího rozsahu pak formou dodatku. Aktualizace
Komunitního plánu v sobě zahrnuje také část analytickou, jelikož informace stárnou.
Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb schvalují pracovní skupiny, řídící
skupina a zastupitelstva obcí na Hanušovicku.
Kromě standardního procesu bude Komunitní plán aktualizován v návaznosti na
opatření v rámci udržitelnosti a stabilizace sociálních služeb, respektive podle krizového
plánu.
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