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Výzkum mezi zadavateli sociálních služeb v Olomouckém kraji - metodologie
Výzkum mezi zadavateli sociálních služeb v Olomouckém kraji byl realizován v období
dubna až května 2010. Výzkum probíhal kvantitativní formou dotazníkového šetření. Cílem
bylo zjistit potřebnost sítě sociálních služeb z pohledu zadavatelů sociálních služeb
a realizovat komparaci zjištěných potřeb cílových skupin v systému sociálních služeb.
Uvedená zjištění mají sloužit k podpoře zpracování konkrétních návrhů rozložení a skladby
služeb dle územního členění obcí s rozšířenou působností (ORP) tak, aby byla v ideální
podobě zajištěna místní a typová dostupnost služeb na celém území Olomouckého kraje.
Pro účast ve výzkumu byly osloveny všechny obce druhého a třetího typu v rámci
Olomouckého kraje. Osloveny byly pro doplnění i všechny obce prvního typu. Jednalo se
o záměrný, vyčerpávající výběr. Respondenty byli především vedoucí pracovníci odborů
sociálních věcí nebo pověření zástupci, u obcí prvního typu starostové obcí, resp. pověření
zástupci obcí.
V rámci výzkumu byly osloveny všechny obce druhého, třetího a prvního typu
Olomouckého kraje.
Výzkumná zpráva je zpracována ve dvou samostatných oddílech:
I.
II.

Zadavatelé sociálních služeb - soubor obcí 2. a 3. typu
Zadavatelé sociálních služeb - doplňkový soubor obcí 1. typu

www.sociotrendy.cz
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A.

Zadavatelé sociálních služeb - soubor obcí 2. a 3. typu

Charakteristika souboru
Vzhledem k cíli výzkumného šetření byli osloveni všichni zadavatelé sociálních služeb na
území Olomouckého kraje - obce 2. a 3. typu. U obcí 2. a 3. typu výzkumný soubor zahrnoval
všech 20 obcí, bylo tedy zajištěno 100% vyplnění všech dotazníků.
Jednalo se o obce:
1. Hanušovice
2. Hlubočky
3. Hranice
4. Javorník
5. Jeseník
6. Kojetín
7. Konice
8. Lipník nad Bečvou
9. Litovel
10. Mohelnice

www.sociotrendy.cz

11. Moravský Beroun
12. Němčice nad Hanou
13. Olomouc
14. Prostějov
15. Přerov
16. Šternberk
17. Šumperk
18. Uničov
19. Zábřeh
20. Zlaté Hory
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I.

SPECIFICKÉ PROBLÉMY CÍLOVÝCH SKUPIN A POTŘEBA ZVLÁŠTNÍ POMOCI

V následujícím textu jsou uvedeny sledované údaje zaměřené na potýkání se
s nejrůznějšími problémy jednotlivých skupin obyvatelstva, tzv. cílových skupin, ve
spádovém území dané obce.
Údaje byly zjištěny z jednotlivých odpovědí na dotazy, zda se pracovníci v obci či ve
spádovém území obce potýkají se specifickými problémy konkrétní cílové skupiny, dále na
dotazy, pro které občany ve spádovém území obce a s jakou intenzitou by byla potřebná
konkrétní pomoc. Odpovědi jsou upřesněny v přehledových tabulkách.

1. Cílová skupina - děti, mládež a rodina
V následujícím grafu 1.1 a tabulkách 1.1-1.6 jsou uvedeny sledované údaje o specifických
problémech skupiny osob Děti, mládež a rodina.
Graf 1.1: Problémy - skupiny osob děti, mládež a rodina (N=20)
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Komentář ke grafu 1.1: Ze všech 20 obcí druhého a třetího typu v rámci Olomouckého kraje tři
čtvrtiny obcí se částečně potýkají s problémy cílové skupiny Děti, mládež a rodina. Pětina z obcí tyto
problémy vnímá jako závažné a malý podíl (5%) toto nedokáže posoudit.

Upřesnění, čeho konkrétně se problémy týkají, je uvedeno v následujících tabulkách 1.1-1.3.
Tabulka 1.1: Závažné problémy
Obce - závažné problémy - skupiny osob děti, mládež a rodina
Spádová obec
Kojetín
Konice
Prostějov
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Druh problému
Záškoláctví, krádeže
Ubytování pro matky s dětmi
Kriminalita, množství předběžných opatření, rozvody, nezaměstnanost,
nesystémově poskytované odborné programy k posílení sociálních
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kompetencí občanů
Šternberk- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 1.2: Částečné problémy
Obce - částečné problémy - skupiny osob děti, mládež a rodina
Spádová obec
Hlubočky

Druh problému
Záškoláctví
Výchovné problémy, nezodpovědné rodičovství, rozpad rodiny, nedostatek
Hranice
financí, zadluženost, ztráta bydlení
Potulování mládeže po městě spojené s rizikem sociálně patologických jevů,
Jeseník
občasné užívaní lehkých drog
Úprava práv a povinností k nezletilému dítěti, ztráta bydlení, exekuce,
Lipník nad Bečvou
ztráta zaměstnání, drogy, školní docházka
Sociálně - patologické jevy, šikana ve školách, rodinné a psychologické
Litovel
poradenství
Mohelnice
Trávení volného času mládeže
Olomouc
Ztráta bydlení
Návykové látky, trestná činnost, rozvodovost, ztráty bydlení
(nedostatečné kapacity odborného poradenství, absence mediačního
Šumperk
centra, malé kapacity ve střediscích výchovné péče - dlouhé čekací doby na
umístění)
Hanušovice, Javorník, Moravský Beroun, Přerov, Uničov, Zábřeh, Zlaté Hory- problémy upřesněny
nebyly
Tabulka 1.3: Ostatní možnosti
Nevím, nedokážu
posoudit

Němčice nad Hanou

Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu
potřebná zvláštní pomoc, byla získána jednotlivá upřesnění, která jsou uvedena
v následujících tabulkách 1.4-1.6.
Tabulka 1.4: Intenzivní potřeba pomoci
Intenzivní potřeba pomoci pro skupinu děti, mládež a rodina
Spádová obec
Druh pomoci
Hranice
Bydlení, rozšíření nízkoprahových zařízení, rozšíření terénní sociální práce
Konice
Bydlení pro matky s dětmi
Moravský Beroun- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 1.5: Částečná potřeba pomoci
Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu děti, mládež a rodina
Spádová obec
Hanušovice
Jeseník
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Druh pomoci
Volnočasové aktivity
Poradenství zejména ve věci dluhů
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Kojetín

Bydlení
Neexistence poskytovatelů sociálních služeb, stávající sociálních služby příliš
Lipník nad Bečvou
daleko a tím pádem nedostupné pro klienty
Podpořit tvorbu a realizaci preventivních programů, podporu matek na
Litovel
mateřské/rodičovské dovolené
Mohelnice
Volné kapacity domovů pro matky s dětmi
Např. rozšířit nabídku služeb azylových domů o možnost bytí obou rodičů
Olomouc
nebo otce s dětmi
Prostějov
NZDM, AD pro osamělé rodiče s dětmi
Přerov
Středisko sociální prevence - (v současnosti již vzniká v Přerově)
Šumperk
Chybí sociálních byty, středisko sociálních prevence
Javorník, Šternberk, Uničov, Zábřeh- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 1.6: Ostatní možnosti
Nevím, nedokážu
posoudit

Němčice nad Hanou

Pomoc v
současnosti
nepotřebujeme

Hlubočky, Zlaté Hory, Jeseník

www.sociotrendy.cz
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2. Cílová skupina - osoby se zdravotním postižením
V následujícím grafu 2.1 a tabulkách 2.1-2.6 jsou uvedeny sledované údaje o specifických
problémech skupiny osob se zdravotním postižením
Graf 2.1: Problémy - skupiny osob se zdravotním postižením (N=20)
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Komentář ke grafu 2.1: Ze všech 20 obcí druhého a třetího typu v rámci Olomouckého kraje více než
dvě třetiny obcí (70%) se částečně potýkají s problémy cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením.
Desetina z obcí tyto problémy vnímá jako závažné a pětina obcí (20%) odpověděla, že se s problémy
nepotýká.

Upřesnění, čeho konkrétně se problémy týkají, je uvedeno v následujících tabulkách 2.12.3.
Tabulka 2.1: Závažné problémy
Obce - závažné problémy - skupiny osob se zdravotním postižením
Spádová obec

Druh problému
Chráněné dílny, transportní službu, osobní asistenci, terénní služby,
Litovel
dostupné bydlení, denní stacionář
Šternberk- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 2.2: Částečné problémy
Obce - částečné problémy - skupiny osob se zdravotním postižením
Spádová obec
Hlubočky
Hranice
Jeseník
Lipník nad Bečvou
Němčice nad Hanou
Prostějov

www.sociotrendy.cz

Druh problému
Pečovatelská služba
Zajištění sociálních služeb osobám s psychiatrickou diagnózou, zajištění
sociálních služeb osobám invalidním bez nároku na výplatu důchodu
Zajištění podporovaného bydlení
Bydlení, nedostupnost potřebných služeb
Bezbariérové přístupy
Technické bariéry - komunikace dopravní obslužnost
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Případy osamělých osob, někdy bez vlastního bydlení, bez nároku na
invalidní důchod, nemající finanční prostředky na zaplacení pobytové
sociální služby
Javorník, Konice, Mohelnice, Moravský Beroun, Olomouc, Zábřeh, Zlaté Hory- problémy upřesněny
nebyly
Šumperk

Tabulka 2.3: Ostatní možnosti
V současnosti se s
problémy
Hanušovice, Kojetín, Přerov, Uničov
nepotýkáme

Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu
potřebná zvláštní pomoc, byla získána jednotlivá upřesnění, která jsou uvedena
v následujících tabulkách 2.4 - 2.6.
Tabulka 2.4 Intenzivní potřeba pomoci
Obce - Intenzivní potřeba pomoci pro skupinu osob se zdravotním postižením
Spádová obec
Litovel
Mohelnice

Druh pomoci
Podpořit zřízení a provoz transportní služby, podpořit zřízení služby
denního stacionáře, podpořit vznik nových sociálních bytů, terénních služeb
Domovy se zvláštním režimem

Tabulka 2.5: Částečná potřeba pomoci
Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu osob se zdravotním postižením
Spádová obec
Konice
Moravský Beroun
Němčice nad Hanou

Druh pomoci
Rozšíření služeb pro různé skupiny
Bezbariérové přístupy
Bezbariérovost, odborní lékaři
Odlehčovací služby, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení,
Olomouc
domov se zvláštním režimem
Bezbariérovost, denní centrum pro osoby s Alzheimerovou nemocí a
Prostějov
různými typy demence
Přerov
Bezbariérové úpravy bytů
Nedostatečná kapacita pobytových sociálních služeb - zařízení s zvl.
Šumperk
Režimem - dlouhé čekací doby
Hranice, Javorník, Šternberk, Uničov, Zábřeh- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 2.6: Ostatní možnosti
Nevím, nedokážu posoudit

Lipník nad Bečvou

Pomoc v současnosti
nepotřebujeme

Hanušovice, Hlubočky, Jeseník, Kojetín, Zlaté Hory
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3. Cílová skupina - osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách1
V následujícím grafu 3.1 a tabulkách 3.1- 3.8 jsou uvedeny sledované údaje o specifických
problémech skupiny osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách.
Graf 3.1: Problémy - skupiny osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách (N=20)
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Komentář ke grafu 3.1: Ze všech 20 obcí druhého a třetího typu v rámci Olomouckého kraje téměř
polovina obcí (45%) se částečně potýká s problémy cílové skupiny Osoby žijící v sociálně vyloučených
romských komunitách. Více než třetina obcí (35%) vnímá tyto problémy jako závažné a pětina obcí
(20%) tyto problémy nevnímá.

Upřesnění, čeho konkrétně se problémy týkají, je uvedeno v následujících tabulkách 3.1 - 3.3.
Tabulka 3.1: Závažné problémy
Obce - závažné Problémy - skupiny osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách
Spádová obec
Druh problému
Kojetín
Zadluženost, neschopnost hradit služby spojené s bydlením
Konice
Bydlení
Litovel
Bytová situace - sociální byty, řešení nezaměstnanosti
Prostějov
Kriminalita, šikana, bydlení, nízká zaměstnanost, problém lichvy
Javorník, Šternberk, Uničov - problémy upřesněny nebyly
1

Poznamenáváme, že v dotazníku byl původní termín „ osoby žijící s sociálně vyloučených lokalitách“, který je
používán odbornou veřejností, nahrazen po dohodě s manažerem této cílové skupiny jiným termínem, a to
„osoby žijící s sociálně vyloučených romských komunitách (příslušníci romských komunit)“ a to z důvodu
porozumění této okolnosti pracovníky na úřadech tak, jak je toto jimi obvykle chápáno. Dotázaní se proto
vyjadřovali k problematice „sociálně vyloučených romských komunit (příslušníků romských komunit)“. V textu
byl termín z dotazníku opět nahrazen termínem „sociálně vyloučené lokality“.

www.sociotrendy.cz
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Tabulka 3.2: Částečné problémy
Obce - částečné problémy - skupiny osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách
Spádová obec

Druh problému
Nezaměstnanost, nedostatek financí, zadluženost, zajištění obydlí, ztráta
Hranice
obydlí, přístup klientů k povinnostem, výchově, vzdělávání, nezletilé matky,
nezodpovědné rodičovství
Jeseník
Problémy spojené s dluhy, exekucemi, prací na černo, sběrem železa apod.
Ztráta bydlení, špatné bytové podmínky, vysoké dluhy a následná exekuce,
Lipník nad Bečvou
trestná činnost, drogy, bez evidence na ÚP, není hrazeno zdravotní
pojištění, školní docházka
Přerov
Bytová otázka, dluhové pasti a předlužení
Šumperk
Dlouhodobá závislost na stávajícím dávkovém systému
Hanušovice, Moravský Beroun, Olomouc, Zlaté Hory- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 3.3: Ostatní možnosti
V současnosti se s
problémy
Hlubočky, Mohelnice, Němčice nad Hanou, Zábřeh
nepotýkáme

Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu
potřebná zvláštní pomoc, byla získána jednotlivá upřesnění, která jsou uvedena
v následujících tabulkách 3.4-3.6
Tabulka 3.4: Intenzivní potřeba pomoci
Obce - Intenzivní potřeba pomoci pro skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách
Spádová obec

Druh pomoci
Neexistence poskytovatelů sociálních služeb, stávající sociální služby příliš
Lipník nad Bečvou
daleko a tím pádem nedostupné pro klienty
Litovel
Podpořit vznik sociálního bydlení, terénního romského pracovníka
Javorník, Šternberk- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 3.5: Částečná potřeba pomoci
Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách
Spádová obec
Druh pomoci
Hanušovice
Terénní pracovník
Hranice
Bydlení, pracovní místa
Jeseník
Problémy spojené s dluhy, exekucemi a podobně
Kojetín
Výchova v rodině, plánované rodičovství
Konice
Bydlení
Moravský Beroun
Zajištění levnějšího bydlení pro sociálních slabé občany
Přerov
Lepší součinnost s nestátním neziskovým sektorem, vymezení kompetencí
Olomouc, Uničov- problémy upřesněny nebyly
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Tabulka 3.6: Ostatní možnosti
Nevím, nedokážu posoudit
Prostějov
Pomoc v současnosti
nepotřebujeme

Hlubočky, Mohelnice, Němčice nad Hanou, Šumperk, Zábřeh, Zlaté
Hory

BYTOVÁ PROBLEMATIKA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT
Na řešení bytové problematiky sociálně vyloučených lokalit se většinou podílejí nejen
obce, tedy úředníci konkrétního odboru, ale i neziskové organizace, podnikatelský sektor
a řada dalších subjektů.
Kdo se zabývá problematikou bytové politiky sociálně vyloučených lokalit ve spádových
oblastech obcí, je uvedeno v tabulce 3.7.
Tabulka 3.7 Subjekty podílející se na řešení bytové problematiky
Spádová obec
Jeseník
Litovel
Prostějov
Uničov
Javorník
Mohelnice
Konice
Kojetín
Hlubočky
Hanušovice
Šumperk
Olomouc
Šternberk
Hranice

Subjekty
Boétheia - společenství křesťanské pomoci, Diakonie ČCE - středisko v Javorníku Travné, Oddělení majetku, Odbor stavební úřad, majetku a investic, Městský úřad
Jeseník, terénní pracovník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad
Jeseník
Bytová komise města Litovel, odbor bytového hospodářství MěÚ Litovel
Domovní správa Prostějov, MěÚ PV - odbor sociálních věcí, Člověk v tísni o.p.s.
Majetkoprávní odbor
Občanské sdružení Ester Javorník
Odbor bytový, ubytovny v Lošticích, Moravičany - Horníček
Odbor finanční a správy majetku města
Odbor majetku a investic města Městského úřadu Kojetín, odbor sociálních věcí
Městského úřadu Kojetín
Odbor SMV při OÚ, komise bytová, školská a asociální
Odbor sociální MěÚ, Rada města, soukromá fyzická osoba - pronajímání bytů ve
vlastní nemovitosti
Odbor sociálního a majetkoprávního MěÚ, terénní programy - poradenství v
bytové oblasti, NNO - navazují na azylové domy, ubytovny, krizový byt
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu města Olomouce, Rada města
Olomouce, Správa nemovitostí Olomouc a.s., Charita Olomouc, Sdružení Podané
ruce o.s., Člověk v tísni o.p.s., Společenství Romů na Moravě o.s.
Odbor správy majetku města, oddělení správy a bytů a nebytových prostor
Městského úřadu ve Šternberku
Odbor správy majetku, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Ekoltes a.s., ELIM podnikatelské sdružení

Moravský
Beroun

Rada města, OS Romodrom, Městské služby, OSV

Přerov

Státní nezisková organizace, Odbor sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu
Města Přerova, odbor rozvoje MMPR, Komise rady města Přerova - bytová
komise, příspěvková organizace Domovní správa města Přerva, Rada města
Přerova
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V případě, že ve spádovém území obce se vyskytovaly problémy se sociálně vyloučenými
lokalitami, bylo zjišťováno, kterých obcí (I. typu), případně kterých oblastí (ulic) se to
konkrétně týká. Tyto specifikace jsou uvedeny v tabulce 3.8.
Tabulka 3.8: Problémy v obcích (I. typu)
Spádová obec

Obce

Přerov
Lipník nad Bečvou
Šumperk
Prostějov2
Hranice
Šternberk3
Přerov
Olomouci4

Bernartice, Bílá Voda, Česká Ves, Jeseník (ulice Lipovská, Tyršova, budovy
azylových domů), Kobylá nad Vidnávkou, Mikulovice, Písečná, Stará Červená
Voda, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Velké Kunětice, Vidnava, Vlčice, Zlaté Hory
Kojetín- Padlých hrdinů, Masarykovo nám., Palackého ul., Olomoucká ul.,
Stříbrnice, Měrovice nad Hanou, Uhřičice
Lhota na Moravě - bytový dům Lhota na Moravě č. 39, Náklo, Kostelní ulice
776, Litovel
ul. Kojetínská, Škodova, Denisova, Tovačovská, Jižní čtvrť
Lipník nad Bečvou (1 dům ul. Nádražní)
Oblast Hanušovicka, Staroměstska, - vysoká nezaměstnanost
Prostějov - Husovo nám., Pražská, Rozhonova
Skalička-Kamenec, Hranice - Vrchlického 1466
Šternberk, ul. Olomoucká, Jívavská, Dvorská
ul. Kojetínská, Škodova, Denisova, Tovačovská, Jižní čtvrť
v Olomouci - ul. Holická, Přichystalova, dále Pavlovičky a ubytovny

Javorník

Velká Kraš, Kobylá nad Vidnávkou, Vidnava

Jeseník
Kojetín
Litovel

2

Jestliže nejsou vnímány problémy v dalších spádových obcích, a to v těch obcích, kde je vysoká koncentrace
příslušníků obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách (neboť další problémové obce uvedeny nebyly),
doporučujeme řešit problematiku samostatným výzkumem.
3 Jestliže nejsou vnímány problémy v obci Moravský Beroun, kde je vysoká koncentrace příslušníků obyvatel
žijících v sociálně vyloučených lokalitách, doporučujeme řešit problematiku samostatným výzkumem.
4 Jestliže nejsou vnímány problémy v obci Velká Bystřice, kde je vysoká koncentrace příslušníků obyvatel žijících
v sociálně vyloučené lokalitě, doporučujeme řešit problematiku samostatným výzkumem.
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4. Cílová skupina - Imigranti
V následujícím grafu 4.1 a tabulkách 4.1 - 4.4 jsou uvedeny sledované údaje o specifických
problémech skupiny imigranti.
Graf 4.1: Problémy - skupiny osob Imigranti (N=20)
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Komentář ke grafu 4.1: Ze všech 20 obcí druhého a třetího typu v rámci Olomouckého kraje tři
čtvrtiny obcí (75%) uvádí, že se s těmito problémy nepotýkají. Částečně potýká s problémy cílové
skupiny Imigranti více než desetina obcí (15%) a desetina obcí (10%) neví, resp. neumí situaci
posoudit.

Upřesnění, čeho konkrétně se problémy týkají, je uvedeno v následujících tabulkách 4.1
a 4.2.
Tabulka 4.1: Závažné problémy
Obce - závažné problémy - skupiny osob imigranti
Spádová obec

Druh problému
Problém integrace azylantů, konkrétně problém získání zaměstnání i
Jeseník
zahájení podnikání a následné problémy ekonomické spojené s hrozbou
exekuce, ztrátou bydlení apod.
Jazyková bariéra, přístup k informacím v rodné řeči, začleňování do
Prostějov
většinové společnosti, provázanost mezi neziskovými organizacemi
a městem
Olomouc- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 4.2: Ostatní možnosti
Hanušovice, Hlubočky, Hranice, Javorník, Kojetín, Konice, Lipník nad
V současnosti se s
Bečvou, Litovel, Mohelnice, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh,
problémy nepotýkáme
Zlaté Hory
Nedokážu posoudit
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Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu
potřebná zvláštní pomoc, byla získána jednotlivá upřesnění, která jsou uvedena
v následujících tabulkách 4.3 a 4.4.

Tabulka 4.3: Částečná potřeba pomoci
Obce -Částečná potřeba pomoci pro skupinu osob imigranti
Spádová obec
Druh pomoci
Jeseník
Zajištění dluhového poradenství.
Olomouc
Vyšší podpora bydlení od MC ČR pro cizince
Javorník, Uničov- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 4.4: Ostatní možnosti
Nevím, nedokážu
posoudit

Moravský Beroun, Němčice nad Hanou, Prostějov

Pomoc v
současnosti
nepotřebujeme

Hanušovice, Hlubočky, Hranice, Kojetín, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel,
Mohelnice, Přerov, Šternberk, Šumperk, Zábřeh, Zlaté Hory
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5. Cílová skupina - osoby v krizi
V následujícím grafu 5.1 a 5.2 a tabulkách 5.1-5.6 jsou uvedeny sledované údaje
o specifických problémech skupiny osoby v krizi.
Graf 5.1: Problémy u skupiny Osoby v krizi (N=20)
5%

10%

potýkáme se se závažnými
problémy

25%

potýkáme se s problémy
částečně

60%

s problémy se nepotýkáme
nevím, nedokážu posoudit

Komentář ke grafu 5.1: Ze všech 20 obcí druhého a třetího typu v rámci Olomouckého kraje téměř
dvě třetiny obcí (60%) se částečně potýkají s problémy cílové skupiny Osoby v krizi. Čtvrtina obcí (25%)
vnímá tyto problémy jako závažné a desetina tuto okolnost nedokáže posoudit, resp. neví a 5% obcí
uvedlo, že se s problémy nepotýká.

Specifikace, o jaké typy občanů konkrétně se jedná, je uvedena v následujícím grafu 5.2.
Počet odpovědí je více než počet obcí, neboť dotázaní mohli uvést více možností.
Graf 5.2: Upřesnění, koho se krize týká (N=34)
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Komentář ke grafu 5.2: Problémy osob v krizi se více než ve třech čtvrtinách obcí dotýkají dospělých
a rodičů s dítětem (ve stejných podílech 76,9%), dále skupiny seniorů a dětí ve více než třetině obcí
(opět ve stejných podílech 38,5% ) a v necelé třetině obcí (30,8%) se problémy v krizi dotýkají osob se
zdravotním postižením. Součet odpovědí je vyšší než 100% vzhledem k tomu, že respondenti mohli
uvést více skupin, jichž se krize dotýká.

Upřesnění, čeho konkrétně se problémy týkají, je uvedeno v následujících tabulkách 5.15.3.
Tabulka 5.1: Závažné problémy
Obce - závažné problémy u skupiny osoby v krizi
Spádová obec
Konice
Litovel

Druh problému
Bydlení, exekuce
Chybí odborné sociální poradenství
A- ztráta sociální stability rodiny, B - exekuce, rozvod, ztráta bydlení,
zaměstnání, návykovém látky, C - ztráta osob blízkých, pružnost systému
Prostějov
přiznávání příspěvku na péči, D - krizové bydlení, sociální bydlení, E- ztráta
pečující osoby, vysoký věk osoby pečující o rodinného příslušníka se
zdravotním či mentálním postižením v přirozeném prostředí
Javorník, Šternberk- problémy upřesněny nebyly

Tabulka 5.2: Částečné problémy
Obce - částečné problémy u skupiny osoby v krizi
Spádová obec

Druh problému
Skupiny „děti, mládež a rodina“ a skupiny osob žijících v sociálně
Hranice
vyloučených romských komunitách
Příležitostné problémy rodin a rodičů v případě ztráty zaměstnání, rozvodů
Jeseník
apod.
Kojetín
Zajištění náhradního bydlení, nedostupnost poraden
Úprava práv a povinností k nezletilému dítěti, ztráta bydlení, vysoké dluhy a
Lipník nad Bečvou
následná exekuce, trestná činnost, drogy, bez evidence na ÚP, není hrazeno
zdravotní pojištění, doklady
Přerov
Odvolací řízení
Problém s řešením rozvodových a porozvodových situací, nedostatečná
kapacita odborného poradenství, absence dosahu mediačního centra,
Šumperk
vysoká nezaměstnanost, narůstající počty osob, které spadly do HN,
zadlužování v souvislosti se ztrátou zaměstnání
Hanušovice, Hlubočky, Mohelnice, Olomouc, Zábřeh, Zlaté Hory- problémy upřesněny nebyly
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Tabulka 5.3: Ostatní možnosti
V současnosti se s problémy
Uničov
nepotýkáme

Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu
potřebná zvláštní pomoc, byla získána jednotlivá upřesnění, která jsou uvedena
v následujících tabulkách 5.4 - 5.6.
Tabulka 5.4: Intenzivní potřeba pomoci
Obce - Intenzivní potřeba pomoci pro skupinu osoby v krizi
Spádová obec
Konice

Druh pomoci
Bydlení, právní porady zdarma při exekuci
Pobytové bydlení, kde by měli mít umožněno žít relativně zdravé, leč
Prostějov
stárnoucí pečující osoby se svou svěřenou osobou s kombinovaným
mentálním postižením
Javorník, Zábřeh- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 5.5: Částečná potřeba pomoci
Obce - částečná potřeba pomoci pro skupinu osoby v krizi
Spádová obec
Hranice

Druh pomoci
Nedostatečná kapacita dětských diagnostických ústavů
Pomoc s dluhy, finanční zajištěním v případě rozvodu, ztráty zaměstnání
Jeseník
apod.
Neexistence poskytovatelů sociálních služeb, stávající sociálních služby příliš
Lipník nad Bečvou
daleko a tím pádem nedostupné pro klienty
Litovel
Podpořit sociální poradenství
Mohelnice
Domovy se zvláštním režimem
Olomouc
Polo-zdravotnická zařízení
Přerov
Bydlení po ukončení nařízení ústavní výchovy
Sociální byty, mediační centrum pro řešení rozvodové a po rozvodové
Šumperk
problematiky, dům na půl cesty
Zlaté Hory
Sociální bydlení, levná ubytovna
Uničov, Šternberk- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 5.6: Ostatní možnosti
Nevím, nedokážu
posoudit

Kojetín, Moravský Beroun, Němčice nad Hanou

Pomoc v současnosti
nepotřebujeme

Hanušovice, Hlubočky
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6. Cílová skupina - osoby ohrožené návykovým jednáním
V následujícím grafu 6.1 a tabulkách 6.1-6.5 jsou uvedeny sledované údaje o specifických
problémech skupiny osoby ohrožené návykovým jednáním.
Graf 6.1: Problémy u skupiny Osoby ohrožené návykovým jednáním (N=20)
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Komentář ke grafu 6.1: Ze všech 20 obcí druhého a třetího typu v rámci Olomouckého kraje více než
dvě třetiny obcí (70%) se částečně potýkají s problémy cílové skupiny Osoby ohrožené návykovým
jednáním. Malý podíl (5%) vnímá tyto problémy jako závažné, necelá pětina (15%) dotázaných neví,
resp. situaci nedokáže posoudit. Desetina (10%) obcí uvedla, že se s problémy nepotýká.

Upřesnění, čeho konkrétně se problémy týkají, je uvedeno v následujících tabulkách 6.1-6.3.
Tabulka 6.1: Závažné problémy
Obce - závažné problémy u skupiny osoby ohrožené návykovým jednáním
Spádová obec
Kojetín

Druh problému
Volně vyskytující se injekční stříkačky, agresivita

Tabulka 6.2: Částečné problémy
Obce - částečné problémy u skupiny osoby ohrožené návykovým jednáním
Spádová obec
Hranice

Lipník nad Bečvou
Litovel
Prostějov

Druh problému
Dostupnost vhodných sociálních služeb
Zejména zprostředkovaně díky činnosti občanského sdružení zaměřeného
na práci s tímto typem klientů
Bydlení, dluhy, bez hmotného zajištění, bez evidence na ÚP, není hrazeno
zdravotní pojištění, doklady
Užívání všech typů drog u dětí a mladších lidí
Gambling, návykové látky

Šumperk

Mladiství ohrožení návykovými látkami, jejichž léčba je závislá na

Jeseník
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dobrovolnosti, nařizuje se pouze v souvislosti s páchanou trestnou činností
Hanušovice, Javorník, Mohelnice, Olomouc, Šternberk, Uničov, Zábřeh, Zlaté Hory- problémy
upřesněny nebyly
Tabulka 6.3: Ostatní možnosti
V současnosti se s
Hlubočky, Přerov - zajišťuje na území města nestátní nezisková organizace
problémy
Kappa Help
nepotýkáme
Nedokážu posoudit

Konice, Moravský Beroun, Němčice nad Hanou

Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu
potřebná zvláštní pomoc, byla získána jednotlivá upřesnění, která jsou uvedena
v následujících tabulkách 6.4 a 6.5.
Tabulka 6.4: Částečná potřeba pomoci
Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu osoby ohrožené návykovým jednáním
Spádová obec
Druh pomoci
Hanušovice
Spolupracujeme s RES-SEF, Šumperk
Litovel
Podpořit terénní služby
Mohelnice
Azylové domy
Olomouc
Domovy se zvláštním režimem
Šumperk
Změna legislativy
Hranice, Lipník nad Bečvou, Javorník, Uničov, Zábřeh- problémy upřesněny nebyly

Tabulka 6.5: Ostatní možnosti
Nevím, nedokážu
posoudit

Konice, Moravský Beroun, Němčice nad Hanou, Prostějov, Šternberk

V současnosti
pomoc
nepotřebujeme

Hlubočky, Jeseník - udržení stávajících služeb, Kojetín, Přerov - zajišťuje na
území města nestátní nezisková organizace Kappa, Zlaté Hory
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7. Cílová skupina - osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
V následujícím grafu 7.1 a tabulkách 7.1-7.6 jsou uvedeny sledované údaje o specifických
problémech skupiny osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.
Graf 7.1: Problémy - skupina Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
(N=20)
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Komentář ke grafu 7.1: Ze všech 20 obcí druhého a třetího typu v rámci Olomouckého kraje více než
tři čtvrtiny obcí (80%) se částečně potýkají s problémy skupiny Osoby sociálně vyloučené nebo
ohrožené sociálním vyloučením. Desetina obcí (10%) vnímá tyto problémy jako závažné, nicméně další
v součtu desetina obcí uvádí, že se s těmito problémy nepotýká (5%), případně neví či situaci neumí
posoudit (5%).

Upřesnění, čeho konkrétně se problémy týkají, je uvedeno v následujících tabulkách 7.1-7.3.
Tabulka 7.1: Závažné problémy
Obce - závažné problémy u skupiny osoby sociálně vyloučené
Spádová obec
Druh problému
Javorník, Šternberk- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 7.2: Částečné problémy
Obce - částečné problémy - skupiny osoby sociálně vyloučené
Spádová obec
Hlubočky
Jeseník
Konice
Lipník nad Bečvou
Litovel

www.sociotrendy.cz

Druh problému
Spolupráce s azylovými domy, ubytovnami - hledání ubytování
Problémy s možností pro zařazení do běžného způsobu života spojené
s obtížnou možností získání zaměstnání, bydlení apod.
Špatná ekonomická situace bydlení - neexistence azylového domu
Bydlení, bez evidence na ÚP, není hrazeno zdravotní pojištění, dluhy,
exekuce, doklady
Nezaměstnanost, neexistence sociálních bytů

20 strana | 68 celkem

„Výzkum mezi zadavateli sociálních služeb v Olomouckém kraji“

Němčice nad Hanou

Nedostatek pracovních příležitostí
Osoby navracející se z výkonu trestu odnětí svobody či vazby, osoby
Prostějov
opouštějící ústavní výchovu - startovací byty, zaměstnání
Absence denního centra pro osoby bez přístřeší, děláme kroky, jednáme
Šumperk
o zřízení denního centra
Hanušovice, Hranice, Kojetín, Mohelnice, Olomouc, Uničov, Zábřeh, Zlaté Hory- problémy upřesněny
nebyly
Tabulka 7.3: Ostatní možnosti
V současnosti se s
problémy
Přerov
nepotýkáme
Nedokážu posoudit

Moravský Beroun

Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu
potřebná zvláštní pomoc, byla získána jednotlivá upřesnění, která jsou uvedena
v následujících tabulkách 7.4-7.6.
Tabulka 7.4: Intenzivní potřeba pomoci
Obce - Intenzivní potřeba pomoci pro skupinu osoby sociálně vyloučené
Spádová obec
Hlubočky
Konice

Druh pomoci
Ubytování
Azylové bydlení
Neexistence poskytovatelů sociálních služeb, stávající sociálních služby příliš
Lipník nad Bečvou
daleko a tím pádem nedostupné pro klienty
Šumperk
Denní centrum pro osoby bez přístřeší - teplo, hygiena, jídlo
Javorník- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 7.5: Částečná potřeba pomoci
Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu osoby sociálně vyloučené
Spádová obec
Hranice
Jeseník
Litovel
Mohelnice

Druh pomoci
Bydlení
Zejména zajištění dluhového poradenství
Podpořit sociální poradenství
Azylové domy
Polo zdravotnická zařízení sociálních služeb atp., rozšíření služeb typu
Olomouc
azylových domů
Přerov
Součinnost s nestátním neziskovým sektorem (změna životních hodnot)
Hanušovice Kojetín Šternberk Uničov Zábřeh Zlaté Hory- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 7.6: Ostatní možnosti
Nevím, nedokážu posoudit Moravský Beroun, Němčice nad Hanou, Prostějov
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8. Cílová skupina - senioři
V následujícím grafu 8.1 a tabulkách 8.1-8.6 jsou uvedeny sledované údaje o specifických
problémech skupiny senioři.
Graf 8.1: Problémy - skupina Senioři (N=20)
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Komentář ke grafu 8.1: Ze všech 20 obcí druhého a třetího typu v rámci Olomouckého kraje necelá
polovina obcí (45%) se částečně potýká s problémy skupiny Senioři. Dvě pětiny (40%) obcí uvádí, že se
s problémy seniorů nepotýkají. Desetina obcí (10%) vnímá tyto problémy jako závažné a malý podíl
(5%) situaci neumí posoudit, případně neví.

Upřesnění, čeho konkrétně se problémy týkají, je uvedeno v následujících tabulkách 8.1-8.3.
Tabulka 8.1: Závažné problémy
Obce - závažné problémy - skupina senioři
Spádová obec

Druh problému
Nedostatečný rozsah terénních, pečovatelských a aktivizačních služeb,
Litovel
chybí denní stacionář - rodinní příslušníci nemají přes den možnost se starat
o své seniory
Zábřeh- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 8.2: Částečné problémy
Obce - částečné problémy - skupina senioři
Spádová obec
Hranice
Konice
Lipník nad Bečvou
Prostějov

www.sociotrendy.cz

Druh problému
Povinnost rodiny zajistit pomoc rodinným příslušníkům ve stáří a nemoci
Malá kapacita v domovech pro seniory
Bydlení, nedostupnost chybějících služeb
Nástup pro pobytové zařízení pro seniory podmiňován přiznáním PNP III. a
IV. stupně
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Nesoběstační jedinci bez rodinného zázemí - výkon opatrovnictví u osob
omezených nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům
Hlubočky, Javorník, Olomouc, Zlaté Hory- problémy upřesněny nebyly
Šumperk

Tabulka 8.3: Ostatní možnosti
V současnosti se
Hanušovice, Jeseník, Kojetín, Mohelnice, Moravský Beroun, Přerov, Šternberk,
s problémy
Uničov
nepotýkáme
Nevím, nedokážu
Němčice nad Hanou
posoudit

Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu
potřebná zvláštní pomoc, byla získána jednotlivá upřesnění, která jsou uvedena
v následujících tabulkách 8.4-8.6.
Tabulka 8.4: Intenzivní potřeba pomoci
Obce - Intenzivní potřeba pomoci pro skupinu senioři
Spádová obec

Druh pomoci
Podpořit chod terénních, pečovatelských a aktivizačních služeb, pomoc při
Litovel
zřizování denního stacionáře, oddělení pro seniory s Alzheimerovou
chorobou při Domově důchodců v Července
Zábřeh- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 8.5: Částečná potřeba pomoci
Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu senioři
Spádová obec

Druh pomoci
Zajištění sociálních služeb pro seniory s nedostatečnými příjmy, s duševním
Hranice
onemocněním
Zajištění služby domova se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou
Jeseník
a jinými typy demencí, další návazné služby (záchranný systém, domácí
ošetřovatelská péče apod.)
Konice
Zvýšení kapacity v domovech důchodců
Mohelnice
Domovy pro seniory
Moravský Beroun
Rekonstrukce objektů pro seniory
Rozšířit a zkvalitnit nabídku pobytových sociálních služeb, domovy se zvl.
Olomouc
režimem
Přerov
Větší kapacita domova pro seniory
Javorník, Šternberk, Uničov- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 8.6: Ostatní možnosti
Nevím, nedokážu
posoudit

Němčice nad Hanou, Prostějov

V současnosti se
s problémy
nepotýkáme

Hanušovice, Hlubočky, Kojetín, Lipník nad Bečvou, Šumperk, Zlaté Hory
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Obce poskytují pro seniory řadu dalších doplňkových služeb a aktivit, které jsou upřesněny
v tabulce 8.7.
Tabulka 8.7: Další aktivity pro seniory
Doplňkové služby pro seniory
Obce
Hranice

Služby
Činnost klubu seniorů Hranice
Fakultativní služby - dovoz k lékaři, po městě,
Moravský Beroun
administrativní úkony, telefonické hovory
Prostějov
Klub důchodců
Šumperk
Klub důchodců
Klub setkávání (pro seniory a ZTP), kulturní a
společenské vyžití (zaměřeno na volný čas),
bydlení (domy s pečovatelskou službou, byty
Lipník nad Bečvou
zvláštního určení, bezbariérové úpravy města,
příspěvek a pobyt občana v domově pro
seniory

Způsob zajištění služeb

Zajišťuje pečovatelka

Pontis Šumperk, o.p.s.
Prostřednictvím příspěvkových
organizací zřizovaných městem
Lipník nad Bečvou, nebo zajišťuje
samo z vlastního rozpočtu
prostřednictvím odborů
městského Úřadu, Charita Hranice
Prostřednictvím odboru sociálních
služeb a zdravotnictví Magistrátu
města Olomouce, Správy
nemovitostí Olomouc a.s., Rady
města Olomouce, Zastupitelstvo
města Olomouce
Charita, Byty zvl. určení DPS
Hanušovice
Charita Zábřeh
Finanční podpora, poskytnutí
prostor

Olomouc

Kluby pro seniory

Hanušovice

Pečovatelská služba

Mohelnice

Pečovatelská služba

Zábřeh

Pečovatelská služba, klub důchodců SONS

Zlaté Hory

Podle potřeby v domově důchodců
Poskytování ubytování v Krizové ubytovací
jednotce, zabezpečení výchovných,
Centrum sociálních služeb, p.o.
vzdělávacích a aktivizačních a společenských Kojetín
činností
Půjčovna kompenzačních pomůcek, přeprava
osob či nákladní, pedikúra, praní, žehlení,
oprava a údržba oděvů a bytového textilu
Klub seniorů a akademie třetího
Volnočasové aktivity
věku

Kojetín

Šternberk
Jeseník
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24 strana | 68 celkem

„Výzkum mezi zadavateli sociálních služeb v Olomouckém kraji“

II.

VYUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Občané spádových obcí daných územních celků mohou využívat i takové sociální služby,
jejich sídlo je vně oblasti, v nichž občané žijí. Podobně sociální služby jsou a mohou být
využívány nejen občany spádových obcí, kde mají tyto služby sídlo (případně pobočky), ale
mohou být využívány i v rámci „přeshraniční“ spolupráce, tedy spolupráce i mimo územní
celky spádových obcí.
Odpovědi na dotaz, zda využívají obyvatelé spádového území dané obce sociální služby
i ze spádových území jiných obcí, jsou uvedeny v tabulce 9.1
Tabulka 9.1 Využívání sociálních služeb poskytovaných mimo oblast působnosti spádové obce
Poskytování sociálních služeb a jejich využívání v rámci územních celků
Spádová obec, jejíž
občané využívají
sociální služby z jiných
území

Hranice

Olomouc

Lipník nad Bečvou
Šumperk
Zlaté Hory

Druhy služeb, které jsou využívány

Spádová území
obcí, kde jsou
služby využívány

Azylové domy pro matky s dětmi, dům na půl cesty,
domov seniorů, ubytovny pro ženy

Havířov, Hodonín,
Břeclav, Valašské
Meziříčí, Vsetín,
Opava, Radkova
Lhota

Azylové domy, noclehárny, terénní služby, sociální
poradenství, domovy pro seniory, odlehčovací služby,
domovy se zvláštním režimem
Azylový dům, drogová problematika, zdrav.postiženídenní stacionáře, domovy pro seniory, poradny,
středisko sociální prevence, pečovatelská služba
Centrum denních služeb Charity - Oáza, poskytnutí
nájmu bytu v Domech s pečovatelskou službou
Darmoděj, K-centrum, Rodinná poradna, Občanská
poradna, Centrum pro zdrav. postižené

Přerov, Hranice,
Olomouc, Brno
Zábřeh, žadatelé
jsou i mimo Ol. kraj

Šumperk, Červená
Voda, Libina,
Mohelnice, Sobotín
Javorník, Kobylá
nad Vidnávkou,
Zlaté Hory

Zábřeh

Domovy důchodců, domovy pro rodiče s dětmi,
chráněné bydlení

Jeseník

Domovy pro seniory

Němčice nad Hanou
Přerov

Lékaři
Odlehčovací služby, Tlumočnické služby

Hlubočky

Pečovatelská služba Olomouc

Konice

Služby poskytované charitou Konice
Terénní pečovatelská služba - Charita Olomouc, služba
Olomouc, Uničov
streetworkera - Charita Olomouc, pečovatelská služba

Litovel
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Mariánské Údolí,
Posluchov, Hrubá
Voda
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Charita Šternberk - pobočka Uničov
Kojetín

Ubytování v azylových domech pro matky s dětmi,
azylové domy - muži, ubytovna pro bezdomovce

Zlín, Třebíč,
Valašské Meziříčí,
Kroměříž, Přerov,
Praha

Mohelnice

Ubytovny pro bezdomovce, ubytovny pro matky s
dětmi

Šumperk, Zábřeh

Odpovědi na dotaz, zda využívají sociální služby ve spádovém území obce i obyvatelé
spádových území jiných obcí, jsou uvedeny v tabulce 9.2.
Tabulka 9.2 Využívání sociálních služeb občany náležejících do působnosti jiných ORP
Obce a nabídka využití sociálních služeb
Spádové obce se
sociálními službami
Hanušovice
Hranice
Javorník

Jeseník

Kojetín
Konice
Lipník nad Bečvou
Litovel
Mohelnice
Němčice nad Hanou
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šternberk
Šumperk
Zábřeh
Zlaté Hory
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Druhy služeb, které mohou být využívány občany ze spádových území
jiných obcí
Dům s pečovatelskou službou - byty zvl. určení, obvodní lékaři
Sociální služby: Domova seniorů Hranice, občanského sdružení Elim, Charity
Hranice
Služby poskytované OS Ester
Pečovatelská služba, azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra,
chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením, denní
stacionář, odborné sociální poradenství, kontaktní centrum, sociální
rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, dům na půl cesty, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, služby následné péče
Azylový dům pro matky s dětmi, byty v domech s pečovatelskou službou
Služby poskytované Charitou Konice
Pečovatelská služba
Charita Šternberk - pobočka Litovel
Ubytování v domech s pečovatelskou službou
Lékaři
Azylové domy, noclehárny, terénní služby, sociální poradenství, domovy
pro seniory
OS Lipka, Azylové centrum Prostějov, pečovatelská služba MS, ZŠ, SŠ Jistota
PV, OS Podané ruce, OS pomocná ruka, Sociální služby Prostějov, p.o.,
Člověk v tísni
Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou, domov pro
seniory, centra denních služeb, aktivizační služby
Pečovatelská služba
Služby poskytované o.p.s. Pontis - denní centrum, pečovatelská služba,
kontaktní centrum pro drogově závislé, azylový dům, krizový byt, Charita
Šumperk - pečovatelská služba, Armáda spásy - azylový dům, noclehárna
Chráněné bydlení, domy pro matky s dětmi
Poskytovaná sociálních služba pro seniory - Domov důchodců ve Zlatých
Horách
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V posledních letech se, zejména díky i systematickému komunitnímu plánování sociálních
služeb, situace v této oblasti výrazně zlepšila. Nicméně neustále existuje řada problémů,
které poskytovatelům, zadavatelům - obcím i uživatelům služeb komplikují jejich řádné
a bezproblémové fungování. Byly proto pokládány dotazy, co všechno by, podle názoru obcí
jako zadavatelů služeb, pomohlo zlepšit situaci v oblasti sociálních služeb v jejich obcích.
Identifikace konkrétních oblastí (faktorů), které by umožnily zlepšení situace v oblasti
sociálních služeb v obcích, jsou uvedeny v grafech 9.1 a 9.2 tabulce 9.3.
Graf 9.1 Souhlas s důležitostí dané oblasti (charakteristiky) pro zlepšení sociálních služeb (N=20)
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Komentář ke grafu 2.14: Oblasti služeb, resp. charakteristiky služeb jsou v grafu uspořádány dle
celkového podílu respondentů, kteří s danými charakteristikami rozhodně souhlasili, resp. souhlasili.
Nejvyšší celkový podíl odpovědi „rozhodně souhlasili a souhlasili“ byl zaznamenán u charakteristik dlouhodobé financování sociálních služeb (75%), dále zjednodušení podmínek pro získání dotací a
grantů (85%), větší ochota ke sponzorování sociálních služeb (90%), zvýšení kapacity již existujících
služeb (65%), větší informovanost o sociálních službách (60%), rozšíření sortimentu nabídky sociálních
služeb (75%), větší spolupráce navzájem mezi obcemi (65%), lepší dopravní dostupnost (45%), podílení
se jiných obcí na financování sociálních služeb v obci (pokud občané jiných obcí využívají sociální
služby obcí) (70%) a větší spolupráce obcí s poskytovateli sociálních služeb (60%).
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Ohodnocení jednotlivých oblastí (charakteristik) služeb prostřednictvím „známkování“ byla
získána tabulka 9.3. V tabulce jsou jednotlivé oblasti, které by umožnily zlepšení situace
v sociálních službách uspořádány podle průměrných hodnocení (1 znamená velkou
důležitost, 5 nedůležitost). Uspořádaní charakteristik dle frekvencí možností odpovědí je (viz
graf 9.1), v porovnání s uspořádáním charakteristik v grafu (9.2) s průměrnými hodnotami za
jednotlivé charakteristiky (z tabulky 9.3), odlišné vzhledem k tomu, že do průměru jsou
zahrnuti pouze ti respondenti, kteří se k jednotlivým charakteristikám uměli vyjádřit
(absentují odpovědi „nevím, resp. nevyjádřil se).

Tabulka 9.3 Ohodnocení důležitosti oblasti zlepšení sociálních služeb
N (počet těch,
Oblast umožňující zlepšení
kteří
Minimum
Maximum
sociálních služeb
odpověděli)

Průměr

Zjednodušení podmínek pro získání
18
dotací a grantů

1

5

1,50

Větší ochota ke sponzorování
sociálních služeb

19

1

5

1,63

Rozšíření sortimentu nabídky
sociálních služeb

20

1

5

1,70

Zvýšení kapacity již existujících
služeb

20

1

5

2,15

Dlouhodobé financování sociálních
20
služeb

1

5

2,25

Větší informovanost o sociálních
službách

19

1

5

2,32

Větší spolupráce navzájem mezi
obcemi

20

1

5

2,35

1

5

2,37

1

5

2,58

1

5

2,85

Podílení se jiných obcí na
financování sociálních služeb ve
Vaší obci (pokud občané jiných obcí 19
využívají sociální služby ve Vaší
obci)
19
Lepší dopravní dostupnost
Větší spolupráce obcí s
poskytovateli sociálních služeb
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Graf 9.2 Ohodnocení důležitosti oblasti zlepšení sociálních služeb
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III.

DALŠÍ OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CHYBĚJÍCÍ SLUŽBY VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ OBCE
Údaje, které sociální služby v dané obci či ve spádovém území obce občané postrádají,
upřesnění, kterých skupin obyvatel se chybějící služba týká a zjištění, zda existuje v oblasti
subjekt schopný poskytovat chybějící sociální službu, jsou obsaženy v tabulce 10.1.
Tabulka 10.1 Chybějící sociální služby
Obec

Hanušovice

Chybějící služba

Terénní pracovník
Volnočasové aktivity

Cílové skupiny

Subjekt schopný
poskytovat
chybějící službu

Sociálně vyloučené romské lokality
(příslušníci romských komunit), osoby
sociálně vyloučené a ohrožené
sociálním vyloučením
Mládež 15 let a více

Hlubočky
Azylový dům pro ženy
Hranice
Noclehárna pro ženy

Javorník

Jeseník

Dům na půl cesty
Chráněné bydlení
Poskytování ubytování,
prevence kriminality,
zdravotně - sociální
pomoc

Osoby v krizi, osoby ohrožené
návykovým jednáním
Osoby v krizi, osoby ohrožené
návykovým jednáním, osoby sociálně
vyloučené a ohrožené sociálním
vyloučením
Děti, mládež a rodina v problémech
Osoby se zdravotním postižením,

Elim

Děti, mládež a rodina v problémech

Domov se zvláštním
režimem

Senioři, senioři s Alzheimerovou
chorobou a jinými typy demencí

Podpora samostatného
bydlení, podporované
bydlení

Osoby se zdravotním postižením,

Dluhové poradenství odborné sociální
poradenství

Děti, mládež a rodina v problémech,
sociálně vyloučené romské lokality
(příslušníci romských komunit), osoby
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Elim

Domov pro seniory
Javorník, p.o.,
Domov důchodců
Kobylá, p.o.
Zahrada 2000, o.s.
pro chronicky
duševně nemocné,
Nevíme kde pro
mentálně, tělesně
a kombinovaně
postižené
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Psycholog
Kojetín
Volnočasové aktivity pro
rodiče a děti
Ubytovací kapacity pro
rodiny s dětmi

Azylové bydlení
Konice

Lipník nad
Bečvou

Litovel

Mohelnice

v krizi
Děti, mládež, v problémech, sociálně
vyloučené romské lokality (příslušníci
romských komunit),
osoby sociálně vyloučené a ohrožené
sociálním vyloučením
Děti, mládež, v problémech

Městský dům dětí
a mládeže

Děti, mládež, v problémech
Děti, mládež v problémech,
sociálně vyloučené romské lokality
(příslušníci romských komunit), osoby
sociálně vyloučené a ohrožené
sociálním vyloučením

Nízkoprahové zařízení pro
Děti, mládež, v problémech
děti
Denní stacionář pro ZTP
Osoby se zdravotním postižením,
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi,
Děti, mládež, v problémech
azylový dům, občanské
poradny
Sociálně vyloučené romské lokality
Azylový dům, noclehárny,
(příslušníci romských komunit), osoby
poradny
ohrožené návykovým jednáním,
Azylový dům, noclehárny,
osoby sociálně vyloučené a ohrožené
poradny
sociálním vyloučením
Osobní asistence, domovy
pro seniory, sociálně
Osoby se zdravotním postižením,
Sociální služby
aktivizační služby pro
senioři
Lipník nad Bečvou
seniory a ZTP
Nové Zámky,
Osoby se zdravotním postižením,
Transportní služba
poskytovatel
senioři
sociálních služeb
Osoby se zdravotním postižením,
Charita Šternberk,
Denní stacionář
senioři
pobočka Litovel
Děti, mládež v problémech,
Dům na půl cesty
osoby sociálně vyloučené a ohrožené
sociálním vyloučením
Sociálně vyloučené romské lokality
(příslušníci romských komunit), osoby
Sociální bydlení
v krizi, osoby sociálně vyloučené a
ohrožené sociálním vyloučením
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené
Azylový dům
sociálním vyloučením
Domov pro matky s dětmi Děti, mládež a rodina v problémech
Domov pro seniory
Domov pro seniory
Senioři
a pečovatelská
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služba
Moravský
Volnočasové aktivity
Beroun
Němčice
nad Hanou
Domovy se zvláštním
režimem
Odlehčovací služby
Olomouc

Prostějov

Přerov

Chráněné bydlení
Podpora samostatného
bydlení
Azylový dům pro otce s
dětmi příp.pro oba rodiče
AD pro osamělé rodiče s
dětmi
Prevence zacílená na
zvyšování sociální a
finanční gramotnosti
NZDM
Středisko sociální
prevence
Odlehčovací služby a
tísňová péče

Terénní pracovník
Šternberk
Pobytové zařízení pro
psychotiky
Šumperk

Mediační centrum
Středisko výchovné
prevence
Azylový dům
Dům na půl cesty
Denní centrum pro osoby
bez přístřeší

Děti, mládež a rodina v problémech

Osoby se zdravotním postižením,
osoby ohrožené návykovým
jednáním, senioři
Děti, mládež a rodina v problémech,
senioři
Děti, mládež a rodina v problémech
osoby se zdravotním postižením,
senioři

Kraj
Kraj, obec, NNO,
církevní organizace
Kraj, NNO, církevní
organizace

Děti, mládež a rodina v problémech,
osoby v krizi

Kraj, NNO, církevní
organizace
Kraj, obec, NNO,
církevní organizace

Děti, mládež a rodina v problémech

Azyl. Centrum PV

Osoby v krizi

Člověk v tísni

Děti, mládež a rodina v problémech

Podané ruce

Osoby se zdravotním postižením,

Děti, mládež a rodina v problémech,
sociálně vyloučené romské lokality
(příslušníci romských komunit), osoby Město Šternberk
sociálně vyloučené a ohrožené
sociálním vyloučením
Osoby se zdravotním postižením,
osoby sociálně vyloučené a ohrožené
sociálním vyloučením
Poradna pro rodinu
Děti, mládež a rodina v problémech
Olomouckého kraje
Děti, mládež a rodina v problémech
Děti, mládež a rodina v problémech
Pontis o.p.s.
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené
Pontis o.p.s.
sociálním vyloučením
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené
Armáda spásy
sociálním vyloučením

Uničov
Zábřeh

Dům na půl cesty
Děti, mládež a rodina v problémech
Chráněné bydlení osob se Senioři
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ZTP
Domov důchodců

Senioři

TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Na dotaz, zda je ze strany obce zájem o transformaci některých zejména pobytových
sociálních služeb, jsou odpovědi uvedeny v tabulce 10.2.
Tabulka 10.2 Transformace sociálních služeb v obcích
Transformace sociálních služeb
Obce

Upřesnění

AD pro matky s dětmi,
Dům na půl cesty
Zvýšení obložnosti u
Lipník nad Bečvou
pobytových služeb domov pro seniory
Obec se připravuje na
Šternberk
transformaci
Vincentinum
Hanušovice, Hlubočky, Hranice, Jeseník, Kojetín, Konice, Litovel, Moravský
Beroun, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Uničov, Zábřeh, Zlaté Hory
Javorník

Zájem o transformaci

Bez zájmu

SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Odhad podílu (v %) finančních prostředků z rozpočtu obce v samostatné působnosti
(očištěného o sociální dávky) zaměřený do sociální oblasti je uveden v tabulce 10.3. Desetinu
finančních prostředků, tak jak bylo obcemi uvedeno, poskytuje do oblasti sociálních služeb
Prostějovsko. Olomouc vynakládá odhadem 30 mil. Kč.
Tabulka 10.3 Finanční prostředky vkládané do oblasti sociálních služeb v obcích
Odhad finančních prostředku z rozpočtu obce na sociální oblast (v procentech)
Obce
Litovel
Javorník
Hlubočky
Hanušovice
Jeseník
Hranice
Zlaté Hory
Moravský Beroun
Lipník nad Bečvou
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%
0,1 %
0,2 %
0,5 %
1,0 %
1,1 %
1,3 %
1,5 %
2,0 %
2,7 %
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Šternberk
Přerov
Zábřeh
Prostějov

3,1 %
4,5 %
4,6 %
10,0 %
Nelze odhadnout, město vynakládá ročně na sociální služby
cca 30 mil. Kč.
Nedokážou odhadnout, neuvedeno

Olomouc
Uničov, Mohelnice

INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Na dotaz, zda mají občané dostatek informací o poskytovaných sociálních službách
a službách souvisejících, byly získány ze strany zadavatelů sociálních služeb celkově pozitivní
odpovědi. Tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že občasné informace rozhodně nebo spíše mají,
viz graf 10.1. Upřesnění, kterých obcí se daná odpověď týká, je uvedeno v tabulce 10.4.
Graf 10.1: Dostatek informací o sociálních službách (N=20)

25%

45%

Informace rozhodně
občané mají
Informace spíše mají

30%
jak kdy /někdy mají,
někdy nemají

Komentář ke grafu 10.1: Informovanost o sociálních službách je v obcích vnímána velmi pozitivně. Ze
všech 20 obcí druhého a třetího typu v rámci Olomouckého kraje necelá polovina obcí (45%) se
domnívá, že jejich občané obcí mají dostatek informací o sociálních službách. Necelá třetina (30%)
obcí předpokládá, že občané informace o sociálních službách spíše mají a čtvrtina (25%) obcí vnímá
množství informací o sociálních službách „tak napůl“, že někdy je občané mají, jindy nemají.
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Tabulka 10.4: Upřesnění informovanosti o sociálních službách
Informace rozhodně občané mají
Hlubočky, Litovel, Olomouc, Šternberk, Šumperk, Uničov
Informace spíše mají

Hanušovice, Hranice, Konice, Lipník nad Bečvou, Mohelnice
Moravský Beroun, Prostějov, Přerov, Zlaté Hory

Jak kdy/někdy mají, někdy nemají

Javorník, Jeseník, Kojetín, Němčice nad Hanou, Zábřeh

Způsob zajišťování informací z oblasti sociálních služeb přímo v obci je uveden v grafu
10.2. Nejčastěji byl uveden jako hlavní informační zdroj občanů pracovník úřadu dané obce.
Graf 10.2: Způsob zajišťování informací z oblasti sociálních služeb

90%

od pracovníka našeho úřadu
z katalogu poskytovatelů v rámci
komunitního plánování

70%
45%

mohou používat internet

35%

od blízkych osob

z plakátů, letáků

25%

od odborného pracovníka

25%
20%

z hromadných sdělovacích prostředků

jinak

10%

mohou navštěvovat informační centrum

5%

mohou navštěvovat besedy, přednášky

5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Komentář ke grafu: Nejčastěji jsou informace o sociálních službách v obcích získávány, podle názorů
dotázaných, od pracovníka úřadu obce (bylo uvedeno u téměř všech obcí, 90%), dále z katalogu
poskytovatelů sociálních služeb. Následují možnosti získat informace o sociálních službách z internetu
(45%), od blízkých osob (35%), z plakátů, letáků a od odborného pracovníka (např. lékaře) ve stejných
podílech (25%), dále pětina obcí uvádí hromadné sdělovací prostředky (20%). Zbylé podíly náležejí
možnostem získat informace návštěvami informačních center, besed, přednášek apod. (v celkovém
podílu 10%). Součet odpovědí je vyšší než 100% vzhledem k tomu, že v odpovědích mohlo být uvedeno
více možností.
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PŘIPOMÍNKY ZADAVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Na požadavek, aby se v případě, že dotazované osoby cítily potřebu se jakkoliv vyjádřit
k problematice poskytování sociálních služeb a služeb souvisejících, byly získány odpovědi
uvedené v tabulce 10.5
Tabulka 10.4: Upřesnění další problematiky
Financování sociálních služeb, Finanční prostředky vynaložené ze státního rozpočtu na
Hranice
příspěvek na péči ve většině případů nevedou k úhradě nákladů za poskytování sociálních
služeb - k nákupu služby, ale k přilepšení financí v rodině
Pro oblast sociálních služeb chybí dotační tituly na investiční podporu, což je zejména u
neziskových organizací významné omezení, protože za tímto účelem mohou využívat
Jeseník
pouze grantů z nadací a nadačních fondů. Jedná se zejména o sociální služby pro seniory
a zdravotně postižené.
Financování registrovaných sociálních služeb - pravidelnost, jistota, jednotný systém
Kojetín
hodnocení při přidělování dotací
Jediným poskytovatelem sociální služby je Charita Konice, pobytové služby: Domov
Konice
důchodců Jesenec, Dům pokojného stáří Bohuslavice a DD Ludmírov
Problematiku poskytování sociálních služeb je nutné provázat s návaznými službami s
Prostějov
využitím meziresortní spolupráce, např. zdravotnictví, školství, MPSV
Šternberk Chybí kvalitní lidé v sociálních službách, malý počet sociálních pracovníků
Chybí levné byty pro sociálně slabé rodiny, nejistota ve financování sociálních služeb,
Zábřeh
každoroční podávání žádostí o finance a nemožnost ovlivnění výše dotace
Asi nejpalčivější problematikou v současné době je levné bydlení pro osoby s velmi
Zlaté Hory nízkými příjmy, nebo osoby, které jsou ve hmotné nouzi. Také ubytovny pro rozjezd pro
osoby, které se vracejí z výkonu trestu.
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B.

Zadavatelé sociálních služeb - soubor obcí 1. typu - doplňkový výzkumný
soubor

Charakteristika souboru
Vzhledem k dodatečnému výzkumnému šetření byli osloveni také všichni zadavatelé
sociálních služeb na území Olomouckého kraje - obce 1. typu. Výzkumu se zúčastnili zástupci
obcí, jejichž seznam je uveden níže. Jednalo se o ty obce, jejichž starostové či jejich zástupci
přispěli poskytnutím informací k upřesnění aktuální problematiky sociálních služeb v obcích
1. typu. Doplňkový výzkumný soubor zahrnuje 20% z celkového počtu 397 obcí 1. typu
Olomouckého kraje.

Jedná se o obce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Alojzov
Bedihošť
Bernartice
Bílsko
Bohuňovice
Bohuslavice u
Konice
Bohuslávky
Bratrušov
Brníčko
Brodek u Prostějova
Buk
Čechy pod Kosířem
Červená Voda
Dlouhá Loučka
Dobrčice
Dobromilice
Drahany
Držovice
Dřevnovice
Haňovice
Hlinsko
Hluchov
Horka nad Moravou
Horní Moštěnice
Horní Studénky
Horní Těšice
Hraběšice

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Hvozd
Hynčina
Ivaň
Jestřebí
Jívová
Klokočí
Kolšov
Kostelec na Hané
Kralice na Hané
Křelov-Břuchotín
Laškov
Libina
Lipinka
Luběnice
Lutín
Městys Brodek u
Přerova - Luková
(místní část)
Mírov
Mladeč
Moravičany
Náklo
Niva (Prostějov)
Norberčany
Ostružná
Pěnčín
Plumlov
Pňovice

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Polkovice
Polomí
Provodovice
Radkovy
Rapotín
Rohle
Rozstání
Ruda nad Moravou
Skrbeň
Slatinky
Smržice
Sobotín
Stará Červená Voda
Střeň
Střítež nad Ludinou
Suchdol
Štíty
Teplice nad Bečvou
Třeština
Určice
Věrovany
Veselíčko
Vlčice
Výkleky
Žarotín

Počet obcí v rámci jednotlivých ORP a odpovídající procentní podíly jsou uvedeny v tabulce
1.0.
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Tabulka 1.0: Třídění dle ORP

Olomouc
Litovel
Šternberk
Uničov
Přerov
Hranice
Lipník
Prostějov
Konice
Šumperk
Zábřeh
Mohelnice
Jeseník
Celkem

Počet obcí v rámci ORP

%

8

10,3

6

7,7

3

3,8

2

2,6

7

9,0

5

6,4

3

3,8

19

24,4

3

3,8

7

9,0

6

7,7

4

5,1

5

6,4

78

100,0

Nejvíce obcí participujících na výzkumu náleží OPR Prostějov, následují obce spadající pod
ORP Olomouc a Přerov.
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I. SPECIFICKÉ PROBLÉMY CÍLOVÝCH SKUPIN A POTŘEBA ZVLÁŠTNÍ POMOCI
V následujícím textu jsou uvedeny sledované údaje zaměřené na potýkání se
s nejrůznějšími problémy jednotlivých skupin obyvatelstva, tzv. cílových skupin, ve
spádovém území dané obce. Údaje byly zjištěny z jednotlivých odpovědí na dotazy, zda se
pracovníci v obci či ve spádovém území obce potýkají se specifickými problémy konkrétní
cílové skupiny, dále na dotazy, pro které občany ve spádovém území obce a s jakou
intenzitou by byla potřebná konkrétní pomoc. Odpovědi jsou upřesněny v přehledových
tabulkách.

1. Cílová skupina - děti, mládež a rodina
V následujícím grafu 1.1 a tabulkách 1.1-1.6 jsou uvedeny sledované údaje o specifických
problémech skupiny osob Děti, mládež a rodina.
Graf 1.1: Problémy - skupiny osob děti, mládež a rodina (N=78)

potýkáme se se závažnými
problémy
6,4% 1,3% 3,8%
34,6%
53,8%

potýkáme se s problémy
částečně
s problémy se
nepotýkáme
nevím, nedokážu posoudit
neodpověděl

Komentář ke grafu 1.1: Ze všech 78 obcí prvního typu v rámci Olomouckého kraje více než polovina
(53,8%) obcí se s problémy u cílové skupiny Děti, mládež a rodina nepotýká. Více než třetina obcí se
s problémy potýká částečně a malý podíl (3,8 %) obcí se potýká se závažnými problémy. Upřesnění,

čeho konkrétně se problémy týkají, je uvedeno v následujících tabulkách 1.1-1.3.
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Tabulka 1.1: Závažné problémy
Obce - závažné problémy - skupiny osob děti, mládež a rodina
Spádová obec
Bohuslavice u Konice
Brníčko
Čechy pod Kosířem

Druh problému
Dospívající děti v neúplných rodinách, matka nezaměstnaná a
nezodpovědná
Vandalismus mládeže
Vandalismus, úpadek morálky

Tabulka 1.2: Částečné problémy
Obce - částečné problémy - skupiny osob děti, mládež a rodina
Spádová obec
Alojzov

Druh problému
Zrušení trvalého pobytu
Neúplné rodiny, finanční problémy rodin, podpora volnočasových aktivit
Bernartice
mládeže
Bohuslávky
Problémové rodiny
Červená Voda
Ne zcela funkční rodiny
Dobrčice
Problémové rodiny
Drahany
Malé možnosti využití volného času
Horní Moštěnice
Dohled v rodině
Hynčina
Odebrání dětí do kojeneckého ústavu
Kostelec na Hané
Záškoláctví
Křelov-Břuchotín
Poškozování veřejného zařízení
Plumlov
Poškozování a ničení majetku
Polkovice
Poškozování obecního majetku
Stará Červená Voda
Veřejný nepořádek, ničení a poškozování majetku
Střítež nad Ludinou
Sprejerství, alkohol, ničení majetku u mládeže do 18 let
Kralice na Hané, Lipinka, Lutín, Městys Brodek u Přerova - Luková (místní část), Mírov, Výkleky,
Pěnčín, Rapotín, Skrbeň, Suchdol, Štíty, Určice- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 1.3: Ostatní možnosti
Nevím, nedokážu
posoudit

Dlouhá Loučka, Držovice, Horka nad Moravou, Provodovice

V současnosti se s
problémy
nepotýkáme

Bedihošť, Bílsko, Bohuňovice, Bratrušov, Brodek u Prostějova, Buk,
Dřevnovice, Haňovice, Hlinsko, Hluchov, Horní Studénky, Horní Těšice,
Hraběšice, Hvozd, Ivaň, Jestřebí, Jívová, Klokočí, Kolšov, Laškov, Luběnice,
Mladeč, Moravičany, Náklo, Niva (Prostějov), Norberčany, Ostružná, Pňovice,
Radkovy, Rohle, Rozstání, Slatinky, Smržice, Sobotín, Střeň, Teplice nad
Bečvou, Třeština, Veselíčko, Vlčice, Žarotín

Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu
potřebná zvláštní pomoc, byla získána jednotlivá upřesnění, která jsou uvedena
v následujících tabulkách 1.4-1.6.
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Tabulka 1.4: Intenzivní potřeba pomoci
Intenzivní potřeba pomoci pro skupinu děti, mládež a rodina
Spádová obec
Čechy pod Kosířem

Druh pomoci

Tabulka 1.5: Částečná potřeba pomoci
Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu děti, mládež a rodina
Spádová obec
Druh pomoci
Alojzov
Uzákonit zrušení nepodložených půjček
Buk
Volnočasové aktivity
Drahany
Využití volného času
Plumlov
Programy a využití volného času
Polomí
Finanční výpomoc a dopravu do školy
Bohuslavice u Konice, Dobromilice, Hvozd, Mírov, Skrbeň, Suchdol, Štíty- problémy upřesněny nebyly

Tabulka 1.6: Ostatní možnosti
Bedihošť, Bohuslávky, Brníčko, Držovice,Jestřebí,Kolšov, Lutín, Městys Brodek
Nevím, nedokážu
u Přerova - Luková (místní část), Moravičany, Ostružná, Pěnčín,
posoudit
Provodovice,Rozstání, Ruda nad Moravou, Sobotín, Střeň,Střítež nad Ludinou
Bílsko, Bohuňovice, Bratrušov, Červená Voda, Dlouhá Loučka, Dobrčice,
Dřevnovice, Haňovice, Hlinsko, Hluchov, Horka nad Moravou, Horní
V současnosti
Moštěnice, Horní Studénky, Horní Těšice, Hraběšice, Hynčina, Ivaň, Jívová,
pomoc
Klokočí, Kostelec na Hané, Kralice na Hané, Křelov-Břuchotín, Laškov,
nepotřebujeme
Lipinka,Luběnice, Mladeč, Náklo, Niva (Prostějov), Norberčany, Pňovice,
Polkovice, Radkovy, Rapotín, Rohle, Slatinky, Smržice, Stará Červená
Voda,Teplice nad Bečvou, Třeština, Určice, Veselíčko, Vlčice, Výkleky, Žarotín
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2. Cílová skupina - osoby se zdravotním postižením
V následujícím grafu 2.1 a tabulkách 2.1-2.4 jsou uvedeny sledované údaje o specifických
problémech skupiny osob se zdravotním postižením
Graf 2.1: Problémy - skupiny osob se zdravotním postižením (N=78)

8%
70%

22%

potýkáme se s problémy
částečně
s problémy se
nepotýkáme
nevím, nedokážu posoudit

Komentář ke grafu 2.1: Ze všech 78 obcí prvního typu v rámci Olomouckého kraje necelé tři čtvrtiny
obcí (70%) se s problémy í u cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením nepotýkají. Částečně
potýká s problémy více než pětina (22%) obcí. Upřesnění, čeho konkrétně se problémy týkají, je

uvedeno v následující tabulce 2.1
Tabulka 2.1: Obce - částečné problémy - skupiny osob se zdravotním postižením
Obce - částečné problémy - skupiny osob se zdravotním postižením
Spádová obec
Druh problémy
Alojzov
Mentálně zaostalý - nedokáže se o sebe postarat
Buk
Chybí veřejná doprava pro tělesně postižené
Drahany
Nedostatek terénních pracovnic, ošetřovatelské práce
Plumlov
Malá možnost pracovního uplatnění pro ZP
Střítež nad Ludinou
Osoby s omezenou právní subjektivitou, mentálně a psychicky
Bílsko, Bohuslavice u Konice, Bohuslávky, Haňovice, Lutín, Městys Brodek u Přerova - Luková (místní
část), Radkovy, Skrbeň, Suchdol, Štíty, Určice- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 2.2: Ostatní možnosti
Bedihošť, Bernartice, Bohuňovice, Bratrušov, Brníčko, Brodek u Prostějova,
V současnosti se s
Čechy pod Kosířem, Dobrčice, Dřevnovice, Hlinsko, Hluchov, Horní Moštěnice,
problémy
Horní Studénky, Horní Těšice, Hraběšice, Hvozd, Hynčina, Ivaň, Jestřebí,
nepotýkáme
Jívová, Klokočí, Kolšov,Kostelec na Hané, Křelov-Břuchotín, Laškov, Lipinka,
Luběnice, Mírov, Mladeč,Moravičany, Náklo, Niva (Prostějov), Norberčany,
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Výkleky, Pěnčín, Pňovice, Polkovice, Rapotín, Rohle, Rozstání, Slatinky,
Smržice, Sobotín, Stará Červená Voda, Střeň, Teplice nad Bečvou, Třeština,
Veselíčko, Vlčice, Žarotín
Nevím, nedokážu
posoudit

Dlouhá Loučka, Držovice, Horka nad Moravou, Kralice na Hané, Ostružná,
Provodovice

Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu
potřebná zvláštní pomoc, byla získána jednotlivá upřesnění, která jsou uvedena
v následujících tabulkách 2.3 - 2.4.
Tabulka 2.3: Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu osob se zdravotním postižením
Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu osob se zdravotním postižením
Spádová obec
Druh pomoci
Alojzov
Poskytnutí příspěvku na péči
Bernartice
Lepší dopravní obslužnost, zajištění lékařské péče
Drahany
Pečovatelská služba
Horka nad Moravou
Umístění - ústavy
Polomí
Finanční výpomoc na dopravní prostředek a odvoz do školy
Rapotín
Dostupnost
Skrbeň
Pečovatelská služba
Bohuslavice u Konice, Dobromilice, Haňovice, Lutín, Ostružná, Provodovice, Suchdol, Teplice nad
Bečvou- problémy upřesněny nebyly

Tabulka 2.4: Ostatní možnosti u skupiny osob se zdravotním postižením
Nevím, nedokážu
posoudit

Bohuslávky, Brníčko, Držovice, Horní Těšice, Jestřebí, Kralice na Hanérozstání,
Ruda nad Moravou, Sobotín, Střeň, Střítež nad Ludinou, Věrovany

V současnosti
pomoc
nepotřebujeme

Bedihošť, Bílsko, Bohuňovice, Bratrušov, Buk, Čechy pod Kosířem, Červená
Voda, Dlouhá Loučka, Dobrčice, Dřevnovice, Hlinsko, Hluchov, Horní
Moštěnice, Horní Studénky, Hraběšice, Hvozd, Hynčina, Ivaň, Jívová, Klokočí,
Kolšov, Kostelec na Hané, Křelov-Břuchotín, Laškov, Lipinka, Luběnice, Mírov,
Mladeč, Moravičany, Náklo, Niva (Prostějov), Norberčany, Pěnčín, Plumlov,
Pňovice, Polkovice, Radkovy, Rohle, Slatinky, Smržice, Stará Červená Voda,
Štíty, Třeština, Určice, Veselíčko, Vlčice, Výkleky, Žarotín
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3. Cílová skupina - osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
V následujícím grafu 3.1 a tabulkách 3.1- 3.6 jsou uvedeny sledované údaje o specifických
problémech skupiny osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách
Graf 3.1: Problémy - skupiny osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách (N=78)

potýkáme se se závažnými
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Komentář ke grafu 3.1: Ze všech 78 obcí prvního typu v rámci Olomouckého kraje více než tři čtvrtiny
obcí (82%) se s problémy cílové skupiny Osoby žijící v sociálně vyloučených romských komunitách
nepotýká. S problémy se potýká částečně 14% obcí.
Tabulka 3.1: Obce - závažné problémy - výroky dotázaných
Obce - závažné problémy - skupiny osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách
Spádová obec
Čechy pod Kosířem

Druh problému
Nezaměstnaná romská komunita

Tabulka 3.2: Obce - částečné problémy - výroky dotázaných
Obce - částečné problémy - skupiny osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách
Spádová obec
Druh problému
Brodek u Prostějova
Placení nájmu
Horní Moštěnice
Předimenzované bydlení
Náklo
Nezaměstnaní, nedostatek finančních prostředků, neplatiči poplatků
Červená Voda, Dřevnovice, Mírov, Pěnčín, Rapotín, Určice, Vlčice- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 3.3: Ostatní možnosti u skupiny osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách
Alojzov, Bedihošť, Bernartice, Bílsko, Bohuňovice, Bohuslavice u Konice,
V současnosti se s
Bohuslávky, Bratrušov, Brníčko, Buk, Dlouhá Loučka, Dobrčice, Drahany,
problémy
Haňovice, Hlinsko, Hluchov, Horka nad Moravou, Horní Studénky, Horní
nepotýkáme
Těšice, Hraběšice, Hvozd, Hynčina, Ivaň, Jestřebí, Jívová, Klokočí, Kolšov,
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Kostelec na Hané, Křelov-Břuchotín, Laškov, Lipinka, Luběnice, Lutín, Městys
Brodek u Přerova - Luková (místní část), Mladeč, Moravičany, Niva (Prostějov),
Norberčany, Ostružná, Plumlov, Pňovice, Polkovice, Provodovice, Radkovy,
Rohle, Rozstání, Skrbeň, Slatinky, Smržice, Sobotín, Stará Červená Voda, Střeň,
Střítež nad Ludinou, Suchdol, Štíty, Teplice nad Bečvou, Třeština, Veselíčko,
Žarotín
Nevím, nedokážu
posoudit

Kralice na Hané, Výkleky

Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu
potřebná zvláštní pomoc, byla získána jednotlivá upřesnění, která jsou uvedena
v následujících tabulkách 3.4-3.5
Tabulka 3.4: Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu osob žijících v sociálně vyloučených
lokalitách
Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách
Spádová obec
Druh pomoci
Brodek u Prostějova
Zaměstnání
Dřevnovice
Docházka do školy a do MŠ
Náklo
Vyřešit nezaměstnanost a bytové problémy těchto občanů
Pěnčín
Sociálních práce s dětmi a mládeží
Lutín, Mírov - problémy upřesněny nebyly

Tabulka 3.5: Ostatní možnosti u skupiny osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách
Nevím, nedokážu
posoudit

Bohuslávky, Polkovice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Střeň

V současnosti
pomoc
nepotřebujeme

Alojzov, Bedihošť, Bernartice, Bílsko, Bohuňovice, Bohuslavice u Konice,
Bratrušov, Brníčko, Buk, Čechy pod Kosířem, Červená Voda, Dlouhá Loučka,
Dobrčice, Dobromilice, Drahany, Haňovice, Hlinsko, Hluchov, Horka nad
Moravou, Horní Moštěnice, Horní Studénky, Horní Těšice, Hraběšice, Hvozd,
Hynčina, Ivaň, Jestřebí, Jívová, Klokočí, Kolšov, Kostelec Na Hané, Kralice na
Hané, Křelov-Břuchotín, Laškov, Lipinka, Luběnice, Městys Brodek u Přerova Luková (Místní Část), Mladeč, Moravičany, Niva (Prostějov),
Norberčany,Ostružná, Plumlov, Pňovice, Polomí, Provodovice, Radkovy,
Rapotín, Rohle, Rozstání, Skrbeň, Slatinky, Smržice, Stará Červená Voda,
Střítež nad Ludinou, Suchdol, Štíty, Teplice nad Bečvou, Třeština, Určice,
Veselíčko, Vlčice, Výkleky, Žarotín
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BYTOVÁ PROBLEMATIKA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT
Na řešení bytové problematiky sociálně vyloučených lokalit se většinou podílejí nejen
obce, tedy úředníci konkrétního odboru, ale i neziskové organizace, podnikatelský sektor
a řada dalších subjektů. Kdo všechno se zabývá problematikou bytové politiky sociálně
vyloučených lokalit ve spádových oblastech obcí je uvedeno v tabulce 3.6.
Tabulka 3.6 Subjekty podílející se na řešení bytové problematiky
Spádová obec

Subjekty

Náklo

Členové rady obce

Klokočí

MěÚ Hranice, Sociální odbor

Štíty

MěÚ Zábřeh

Bernartice

Odbor sociálních věcí Javorník, Ester, Charita Javorník

Plumlov

Odbor sociálních věcí pověřené obce – MěÚ Prostějov

Vlčice

Sociální odbor MěÚ Javorník, Občanské sdružení Ester

Moravičany

Sociální odbor MěÚ Mohelnice

Žarotín

Sociální výbor ZO

V případě, že ve spádovém území obce se vyskytovaly problémy se sociálně vyloučenými
lokalitami, bylo zjišťováno, kterých obcí, případně kterých oblastí (ulic) se to konkrétně týká.
Tyto specifikace jsou uvedeny v tabulce 3.7.
Tabulka 3.7: Problémy v obcích
Obce

Části obcí

Náklo

Části obce Lhota nad Moravou

Pěnčín

Pěnčín

Prostějov

Čechy pod Kosířem

Rapotín

Sídliště
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4. Cílová skupina - imigranti
V následujícím grafu 4.1 a tabulkách 4.1 - 4.2 jsou uvedeny sledované údaje o specifických
problémech skupiny imigranti.
Graf 4.1: Problémy - skupiny osob Imigranti (N=78)

4%
s problémy se
nepotýkáme
96%

nevím, nedokážu posoudit

Komentář ke grafu 4.1: Ze všech 78 obcí prvního typu v rámci Olomouckého kraje drtivá většina uvádí
(96%), že se s těmito problémy nepotýkají.

Upřesnění postoje obcí k problematice je uvedeno v následujících tabulkách 4.1 a 4.2.
Tabulka 4.1: Částečná potřeba pomoci
Alojzov, Bedihošť, Bernartice, Bílsko, Bohuňovice, Bohuslavice u Konice,
Bohuslávky, Bratrušov, Brníčko, Brodek u Prostějova, Buk, Čechy pod Kosířem,
Červená Voda, Dlouhá Loučka ,Dobrčice, Drahany, Dřevnovice, Haňovice,
Hlinsko ,Hluchov ,Horka, nad Moravou, Horní Moštěnice, Horní Studénky,
Horní Těšice, Hraběšice, Hvozd, Hynčina, Ivaň, Jestřebí, Jívová, Klokočí, Kolšov,
V současnosti se s
Kostelec na Hané, Křelov-Břuchotín, Laškov, Lipinka, Luběnice, Lutín, Městys
problémy
Brodek u Přerova - Luková (místní část), Mírov, Mladeč, Moravičany, Náklo,
nepotýkáme
Niva (Prostějov), Norberčany, Ostružná, Pěnčín, Plumlov, Pňovice, Polkovice,
Provodovice, Radkovy, Rapotín, Rohle, Rozstání, Skrbeň, Slatinky, Smržice,
Sobotín, Stará Červená Voda, Střeň, Střítež nad Ludinou, Suchdol, Štíty,
Teplice nad Bečvou, Třeština, Určice, Veselíčko, Vlčice, Žarotín
Nedokážu posoudit

Držovice, Kralice na Hané, Výkleky

Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu
potřebná zvláštní pomoc, byla získána upřesnění, která jsou uvedena v následující tabulce
4.2.
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Tabulka 4.2: Ostatní možnosti u skupiny osob imigranti
Nevím, nedokážu
posoudit

Bohuslávky, Sobotín, Střeň

V současnosti
pomoc
nepotřebujeme

Alojzov, Bedihošť, Bernartice, Bílsko, Bohuňovice, Bohuslavice u Konice,
Bratrušov, Brníčko, Brodek u Prostějova, Buk, Čechy pod Kosířem, Červená
Voda,Dlouhá Loučka, Dobrčice, Dobromilice, Drahany, Držovice, Dřevnovice,
Haňovice, Hlinsko, Hluchov, Horka nad Moravou, Horní Moštěnice, Horní
Studénky, Horní Těšice, Hraběšice, Hvozd, Hynčina, Ivaň, Jestřebí, Jívová,
Klokočí, Kolšov, Kostelec na Hané, Kralice na Hané, Křelov-Břuchotín, Laškov,
Lipinka, Luběnice, Lutín, Městys, Brodek u Přerova - Luková (místní část),
Mírov, Mladeč, Moravičany, Náklo, Niva (Prostějov), Norberčany, Ostružná,
pěnčínplumlov, Pňovice, Polkovice, Polomí, Provodovice, Radkovy, Rohle,
Rozstání, Ruda nad Moravou, Skrbeň, Slatinky, Smržice,Stará Červená Voda,
Střítež nad Ludinou, Suchdol, Štíty, Teplice nad Bečvou, Třeština, Určice,
Veselíčko, Vlčice, Výkleky, Žarotín
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5. Cílová skupina - osoby v krizi
V následujícím grafu 5.1 a 5.2 a tabulkách 5.1-5.6 jsou uvedeny sledované údaje
o specifických problémech skupiny osoby v krizi.
Graf 5.1: Problémy u skupiny Osoby v krizi (N=78)
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Komentář ke grafu 5.1: Ze všech 78 obcí druhého a třetího typu v rámci Olomouckého kraje se více
než třetina (34%) obcí s problémy u cílové skupiny Osoby v krizi potýká částečně, necelá polovina
(43%) se s problémy nepotýká. Specifikace, o jaké typy občanů konkrétně se jedná, byla v jednom
případě upřesněna jako osoby nezaměstnané.
Tabulka 5.1: Závažné problémy
Obce - závažné problémy u skupiny osoby v krizi
Spádová obec
Druh problému
Čechy pod Kosířem
Exekuce, půjčky
Křelov-Břuchotín
Nařízená exekuce na RD mladé rodiny
Rapotín, Skrbeň, Suchdol- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 5.2: Částečné problémy
Obce - částečné problémy u skupiny osoby v krizi
Spádová obec
Alojzov
Brodek u Prostějova
Dlouhá Loučka
Drahany
Hvozd
Jestřebí
Kostelec na Hané
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Druh problému
Přivolání sanitky, policie, zrušení trvalého pobytu dospělého dítěte z
důvodu hrozby exekucí majetku
Ztráta zaměstnání, exekuce
Bydlení
Nedostatek pracovních míst, nutnost dojíždění
Ztráta zaměstnání
Ztráta zaměstnání, bydlení
Zajištění ubytování po exekuci nemovitosti
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Pěnčín
Nezaměstnanost, nedostatek financí, špatné bydlení, exekuce
Plumlov
Vysoká nezaměstnanost, finanční problémy, půjčky, bezdomovci
Polkovice
Ztráta blízkých osob, ztráta zaměstnání
Rozstání
Zadluženost, alkoholismus, nezaměstnanost, exekuce
Stará Červená Voda
Osoba bez domova
Střeň
Ztráta bydlení
Střítež nad Ludinou
Osoby s omezenou právní subjektivitou, mentálně a psychicky
Bedihošť, Bohuslavice u Konice, Lipinka, Luběnice, Lutín, Moravičany, Ostružná, Slatinky, Sobotín,
Určice- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 5.3: Ostatní možnosti u skupiny osob v krizi
Bílsko, Bohuňovice, Bohuslávky, Bratrušov, Brníčko, Buk, Červená Voda,
V současnosti se s
Dobrčice, Dřevnovice, Haňovice , Hlinsko, Hluchov, Horní Moštěnice , Horní
problémy
Studénky, Horní Těšice, Hraběšice, Hynčina, Klokočí, Kralice na Hané, Laškov,
nepotýkáme
Mladeč , Náklo, Niva (Prostějov), Norberčany, Pňovice ,Radkovy, Rohle,
Smržice, Štíty ,Teplice nad Bečvou, Třeština, Veselíčko
Nevím, neumím
posoudit

Bernartice, Držovice, Horka nad Moravou, Ivaň, Jívová, Kolšov, Městys Brodek
u Přerova - Luková (místní část), Mírov, Výkleky, Provodovice, Vlčice, Žarotín

Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu potřebná
zvláštní pomoc, byla získána jednotlivá upřesnění, která jsou uvedena v následujících
tabulkách 5.4 - 5.6.
Tabulka 5.4: Obce - Intenzivní potřeba pomoci pro skupinu osoby v krizi
Obce - Intenzivní potřeba pomoci pro skupinu osoby v krizi
Spádová obec
Druh pomoci
Čechy pod Kosířem, Křelov-Břuchotín, Rapotín- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 5.5: Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu osoby v krizi
Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu osoby v krizi
Spádová obec

Druh pomoci
Uzákonit zrušení nepodložených půjček a eliminovat hrozbu exekucí
Alojzov
postihující následně celé rodiny
Bedihošť
Práce
Drahany
Zajištění pracovních míst
Křelov- Břuchotín
Exekuce na RD, bytové problémy
Krizová centra, pomoc při řešení obtížných životních situací, sociální byty,
Plumlov
startovací byty pro mladé rodiny
Bohuslavice u Konice, Dobromilice, Hvozd, Kralice na Hané, Lipinka, Pěnčín, Střítež nad Ludinou,
Suchdol- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 5.6: Ostatní možnosti u skupiny osoby v krizi
Bernartice, Bohuňovice, Bohuslávky, Držovice, Horka nad Moravou, Jívová,
Nevím, nedokážu
Klokočí, Luběnice, Městys Brodek u Přerova - Luková (místní část), Mírov,
posoudit
Ostružná, Polkovice, Rozstání, Sobotín, Střeň, Teplice nad Bečvou
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V současnosti
pomoc
nepotřebujeme
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Bílsko, Bratrušov, Brníčko, Brodek u Prostějova, Buk, Červená Voda, Dlouhá
Loučka, Dobrčice, Dřevnovice, Haňovice, Hlinsko, Hluchov, Horní Moštěnice,
Horní Studénky, Horní Těšice, Hraběšice, Hynčina, Ivaň, Jestřebí, Kolšov,
Kostelec na Hané, Laškov, Lutín, Mladeč, Moravičany, Náklo, Niva (Prostějov),
Norberčany, Pňovice, Polomí, Provodovice, Radkovy, Rohle, Ruda nad
Moravou, Slatinky, Smržice, Stará Červená Voda, Štíty, Třeština, Určice,
Veselíčko, Vlčice, Výkleky, Žarotín
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6. Cílová skupina - osoby ohrožené návykovým jednáním
V následujícím grafu 6.1 a tabulkách 6.1-6.4 jsou uvedeny sledované údaje o specifických
problémech skupiny osoby ohrožené návykovým jednáním.
Graf 6.1: Problémy u skupiny Osoby ohrožené návykovým jednáním (N=78)
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Komentář ke grafu 6.1: Ze všech 78 obcí prvního typu v rámci Olomouckého kraje necelé dvě třetiny
obcí (62%) se s problémy u cílové skupiny nepotýkají. Více než čtvrtina (28%) obcí se s problémy cílové
skupiny Osoby ohrožené návykovým jednáním potýká částečně.

Upřesnění, čeho konkrétně se problémy týkají, je uvedeno v následujících tabulkách 6.16.2.
Tabulka 6.1: Obce - Částečné problémy
Obce - částečné problémy u skupiny osoby ohrožené návykovým jednáním
Spádová obec
Druh pomoci
Bernartice
Alkoholismus, lehká drogová závislost
Brníčko
Požívání alkoholu mladistvými
Čechy pod Kosířem
Alkohol, drogy - mladiství
Horní Moštěnice
Nezaměstnanost
Pěnčín
Alkoholismus
Plumlov
Alkohol, gamblerství, drogy
Stará Červená Voda
Odpady návykových látek
Bohuslavice u Konice, Horka nad Moravou, Hvozd, Lipinka, Mírov, Radkovy, Rapotín, Skrbeň, Slatinky,
Suchdol, Štíty, Teplice nad Bečvou, Určice- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 6.2: Ostatní možnosti u skupiny osoby ohrožené návykovým jednáním
V současnosti se s
problémy
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Alojzov, Bedihošť, Bílsko, Bohuňovice, Bohuslávky, Bratrušov, Brodek
u Prostějova, Buk, Červená Voda, Dobrčice, Drahany, Dřevnovice, Haňovice,
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nepotýkáme

Nedokážu posoudit

Hlinsko, Hluchov, Horní Studénky, Horní Těšice, Hraběšice, Hynčina, Ivaň,
Jestřebí, Jívová, Klokočí, Kolšov, Kostelec na Hané, Kralice na Hané, KřelovBřuchotín, Laškov, Lutín, Mladeč, Moravičany, Náklo, Niva (Prostějov),
Norberčany, Pňovice, Polkovice, Rohle, Rozstání, Smržice, Střeň, Střítež nad
Ludinou, Třeština, Veselíčko, Žarotín
Dlouhá Loučka, Držovice, Městys Brodek u Přerova - Luková (místní část),
Výkleky, Ostružná, Provodovice, Sobotín, Vlčice

Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu
potřebná zvláštní pomoc, byla získána jednotlivá upřesnění, která jsou uvedena
v následujících tabulkách 6.3 a 6.4.
Tabulka 6.3: Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu osoby ohrožené návykovým jednáním
Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu osoby ohrožené návykovým jednáním
Spádová obec
Druh pomoci
Bernartice
Prevence
Plumlov
Krizová centra, pomoc při řešení obtížných životních situací
Rapotín
Práce
Bohuslavice u Konice, Dobromilice, Lipinka, Mírov, Moravičany, Skrbeň, Suchdol- problémy upřesněny
nebyly
Tabulka 6.4: Ostatní možnosti u skupiny osoby ohrožené návykovým jednáním
Bohuslávky, Držovice, Horka nad Moravou, Luběnice, Městys Brodek u
Nevím, nedokážu
Přerova - Luková (místní část), Ostružná, Sobotín, Střeň, Střítež nad Ludinou,
posoudit
Teplice nad Bečvou
Alojzov, Bedihošť, Bílsko, Bohuňovice, Bratrušov, Brníčko, Brodek u
Prostějova, Buk, Čechy pod Kosířem, Červená Voda, Dlouhá Loučka, Dobrčice,
Drahany, Dřevnovice, Haňovice, Hlinsko, Hluchov, Horní Moštěnice, Horní
V současnosti
Studénky, Horní Těšice, Hraběšice, Hvozd, Hynčina, Ivaň, Jestřebí, Jívová,
pomoc
Klokočí, Kolšov, Kostelec na Hané, Kralice na Hané, Křelov-Břuchotín, Laškov,
nepotřebujeme
Lutín, Mladeč, Náklo, Niva (Prostějov), Norberčany, Pěnčín, Pňovice,
Polkovice, Polomí, Provodovice, Radkovy, Rohle, Rozstání, Ruda nad Moravou,
Slatinky, Smržice, Stará Červená Voda, Štíty, Třeština, Určice, Veselíčko, Vlčice,
Výkleky, Žarotín
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7. Cílová skupina - osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
V následujícím grafu 7.1 a tabulkách 7.1-7.5 jsou uvedeny sledované údaje o specifických
problémech skupiny osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.
Graf 7.1: Problémy - skupina Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
(N=78)
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Komentář ke grafu 7.1: Ze všech 78 obcí prvního typu v rámci Olomouckého kraje více než polovina
obcí (61%) se s problémy nepotýká u skupiny Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním
vyloučením. Čtvrtina obcí (25%) se potýká s problémy částečně.

Upřesnění, čeho konkrétně se problémy týkají, je uvedeno v následujících tabulkách 7.17.3.
Tabulka 7.1: Částečné problémy
Obce - částečné problémy u skupiny osoby sociálně vyloučené
Spádová obec
Druh problému
Bedihošť
Dlouhodobá nezaměstnanost
Bernartice
Dlouhodobá nezaměstnanost
Brodek u Prostějova
Ztráta zaměstnání, exekuce
Plumlov
Lidé bez domova, bez příjmů
Polkovice
Krádeže
Střítež nad Ludinou
Osoby s omezenou právní subjektivitou, mentálně a psychicky nemocné
Alojzov, Čechy pod Kosířem, Drahany, Luběnice, Lutín, Městys Brodek u Přerova - Luková (místní
část), Rapotín, Skrbeň, Slatinky, Suchdol, Teplice nad Bečvou, Určice- problémy upřesněny nebyly
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Tabulka 7.2: Ostatní možnosti u skupiny osoby sociálně vyloučené
V současnosti se s
problémy
nepotýkáme

Bílsko, Bohuňovice, Bohuslávky, Bratrušov, Brníčko, Buk, Červená Voda,
Dobrčice, Dřevnovice, Haňovice, Hlinsko, Hluchov, Horní Moštěnice, Horní
Studénky, Horní Těšice, Hraběšice, Hynčina, Ivaň, Jestřebí, Jívová, Klokočí,
Kolšov, Kostelec na Hané, Kralice na Hané, Křelov-Břuchotín, Laškov, Lipinka,
Mladeč, Moravičany, Náklo, Niva (Prostějov), Norberčany, Pňovice, Radkovy,
Rohle, Rozstání, Smržice, Stará Červená Voda, Střeň, Štíty, Třeština, Veselíčko,
Vlčice,

Nedokážu posoudit

Dlouhá Loučka, Držovice, Hvozd, Mírov, Výkleky, Ostružná, Pěnčín,
Provodovice, Sobotín, Žarotín

Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu
potřebná zvláštní pomoc, byla získána jednotlivá upřesnění, která jsou uvedena
v následujících tabulkách 7.3-7.4.
Tabulka 7.3: Obce - Intenzivní potřeba pomoci pro skupinu osoby sociálně vyloučené
Obce - Intenzivní potřeba pomoci pro skupinu osoby sociálně vyloučené
Spádová obec
Druh pomoci
Bohuslavice u Konice, Střítež nad Ludinou- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 7.4: Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu osoby sociálně vyloučené
Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu osoby sociálně vyloučené
Spádová obec
Druh pomoci
Bedihošť
Zajištění práce
Bernartice
Zaměstnanost, začlenění do společnosti
Brodek u Prostějova
Zajištění práce
Plumlov
Krizová centra, pomoc při řešení obtížných životních situací
Alojzov, Dobromilice, Drahany, Hvozd, Lutín, Městys Brodek u Přerova - Luková (místní část), Rapotín,
Skrbeň, Suchdol- problémy upřesněny nebyly

Tabulka 7.5: Ostatní možnosti u skupiny osoby sociálně vyloučené
Nevím, nedokážu
posoudit

Bohuslávky, Držovice, Horka nad Moravou, Kolšov, Luběnice, Mírov, Ostružná,
Polkovice, Provodovice, Sobotín, Střeň, Teplice nad Bečvou

V současnosti se s
problémy
nepotýkáme

Bílsko, Bohuňovice, Bratrušov, Brníčko, Buk, Červená Voda, Dlouhá Loučka,
Dobrčice, Dřevnovice, Haňovice, Hlinsko, Hluchov, Horní Moštěnice, Horní
Studénky, Horní Těšice, Hraběšice, Hynčina, Ivaň, Jestřebí, Jívová, Klokočí,
Kostelec na Hané, Kralice na Hané, Křelov-Břuchotín, Laškov, Lipinka, Mladeč,
Moravičany, Náklo, Niva (Prostějov), Norberčany, Pěnčín, Pňovice, Polomí,
Radkovy, Rohle, Rozstání, Ruda nad Moravou, Slatinky, Smržice, Stará Červená
Voda, Štíty, Třeština, Určice, Veselíčko, Vlčice, Výkleky, Žarotín
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8. Cílová skupina - senioři
V následujícím grafu 8.1 a tabulkách 8.1-8.6 jsou uvedeny sledované údaje o specifických
problémech skupiny senioři.
Graf 8.1: Problémy - skupina Senioři (N=78)

potýkáme se se závažnými
problémy

4% 1%
19%
75%

potýkáme se s problémy
částečně
s problémy se
nepotýkáme
nevím, nedokážu posoudit

Komentář ke grafu 8.1: Ze všech 78 obcí prvního typu v rámci Olomouckého kraje se tři čtvrtiny
nepotýkají s problémy skupiny Senioři. Necelá pětina obcí uvádí, že se s problémy seniorů potýká
částečně.

Upřesnění, čeho konkrétně se problémy týkají, je uvedeno v následujících tabulkách 8.1-8.3.
Tabulka 8.1: Závažné problémy
Obce - závažné problémy u skupiny Senioři
Bohuslavice u Konice
Tabulka 8.2: Částečné problémy
Obce - částečné problémy u skupiny Senioři
Spádová obec
Horní Moštěnice

Druh problému
Pečovatelský dům
Vzhledem ke vzdálenosti - finanční náročnost a dostupnost sociálních
Hynčina
služeb, malý zájem poskytovatelů sociálních služeb
Plumlov
Malá kapacita DPS
Rozstání
Malý zájem jejich dětí
Bílsko, Čechy pod Kosířem, Drahany, Horka nad Moravou, Kralice na Hané, Lipinka, Luběnice, Lutín,
Městys Brodek u Přerova - Luková (místní část), Skrbeň, Suchdol- problémy upřesněny nebyly
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Tabulka 8.3: Ostatní možnosti u skupiny osob Senioři
Alojzov, Bedihošť, Bernartice, Bohuňovice, Bohuslávky, Bratrušov, Brníčko,
Brodek u Prostějova, Buk, Červená Voda, Dlouhá Loučka, Dobrčice, Držovice,
Dřevnovice, Haňovice, Hlinsko, Hluchov, Horní Studénky, Horní Těšice,
V současnosti se s
Hraběšice, Hvozd, Ivaň, Jestřebí, Jívová, Klokočí, Kolšov, Kostelec na Hané,
problémy
Křelov-Břuchotín, Laškov , Mírov, Mladeč, Moravičany, Náklo, Niva,
nepotýkáme
(Prostějov), Norberčany, Pěnčín, Pňovice, Polkovice, Radkovy, Rapotín, Rohle,
Slatinky, Smržice, Sobotín, Stará Červená Voda, Střeň, Střítež nad Ludinou,
Štíty, Teplice nad Bečvou, Třeština, Určice, Veselíčko, Vlčice, Žarotín
Nedokážu posoudit

Výkleky, Ostružná, Provodovice

Na dotaz, zda by byla v obci či ve spádovém území obce pro danou cílovou skupinu
potřebná zvláštní pomoc, byla získána jednotlivá upřesnění, která jsou uvedena
v následujících tabulkách 8.4-8.6.
Tabulka 8.4: Obce - Intenzivní potřeba pomoci pro skupinu Senioři
Obce - Intenzivní potřeba pomoci pro skupinu Senioři
Spádová obec
Druh pomoci
Drahany
Besedy, dům pro seniory
Plumlov
Větší dostupnost sociálních služeb - více míst v DPS
Čechy pod Kosířem, Kralice na Hané- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 8.5: Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu Senioři
Obce - Částečná potřeba pomoci pro skupinu Senioři
Spádová obec
Druh pomoci
Alojzov
Přijímat do domovů důchodců i s nízkým příjmem
Bernartice
Lékařská péče, dopravní obslužnost
Buk
Rozvoz stravy
Horní Moštěnice
Dotace na dům seniorů
Hynčina
Stravování, běžné služby v domácnosti
Polomí
Obchod s potravinami otevřen pozdě a vždy krátce
Rapotín
Zájmy
Rozstání
Domovy důchodců
Bílsko, Bohuslavice u Konice, Brníčko, Dobromilice, Haňovice, Hlinsko, Hvozd, Lutín, Městys Brodek u
Přerova - Luková (místní část), Určice- problémy upřesněny nebyly
Tabulka 8.6: Obce - skupina Senioři
Nevím, nedokážu
posoudit

Bohuňovice, Bohuslávky, Kolšov, Luběnice, Ostružná, Polkovice ,Provodovice,
Sobotín, Střeň, Střítež nad Ludinou, Teplice nad Bečvou

V současnosti se s
problémy
nepotýkáme

Bedihošť, Bratrušov, Brodek u Prostějova, Červená Voda, Dlouhá Loučka,
Dobrčice, Držovice, Dřevnovice, Hluchov, Horka nad Moravou, Horní
Studénky, Horní Těšice, Hraběšice, Ivaň, Jestřebí, Jívová, Klokočí, Kostelec na
Hané, Křelov-Břuchotín, Laškov, Lipinka, Mírov, Mladeč, Moravičany, Náklo,
Niva (Prostějov), Norberčany, Pěnčín, Pňovice, Radkovy, Rohle, Ruda nad
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Moravou, Slatinky, Smržice, Stará Červená Voda, Štíty, Třeština, Veselíčko,
Vlčice, Výkleky, Žarotín
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II. VYUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Občané spádových obcí daných územních celků mohou využívat i takové sociální služby,
jejich sídlo je vně oblasti, v nichž občané žijí. Podobně sociální služby jsou a mohou být
využívány nejen občany spádových obcí, kde mají tyto služby sídlo (případně pobočky), ale
mohou být využívány i v rámci „přeshraniční“ spolupráce, tedy spolupráce i mimo územní
celky spádových obcí. Odpovědi na dotaz, zda využívají obyvatelé spádového území dané
obce sociální služby i ze spádových území jiných obcí, jsou uvedeny v tabulce 9.1.

Tabulka 9.1 Využívání sociálních služeb poskytovaných mimo oblast působnosti spádové obce
Poskytování sociálních služeb a jejich využívání v rámci územních celků
Spádová obec, jejíž
občané využívají sociální Druhy služeb, které jsou využívány
služby z jiných území
Alojzov

Podávání žádostí o umístění do domovů pro seniory

Bernartice
Bílsko
Bohuňovice
Bohuslavice u Konice
Bohuslávky

Veřejná služba, poradenská činnost
Charita Litovel, Charita Konice
Charita Šternberk
Služby odboru sociálních služeb na MěÚ Konice
Donáška obědů, pečovatelky

Brodek u Prostějova

Umístění v DPS, lékař, lékárna

Čechy pod Kosířem
Dobrčice
Drahany
Dřevnovice

Dům s pečovatelskou službou
Domov důchodců, pečovatelská služba
Praktický lékař
Charita Kojetín, denní stacionář

Hlinsko

Pečovatelská služba

Horka nad Moravou
Horní Moštěnice
Horní Těšice
Hraběšice

Kostelec na Hané
Křelov-Břuchotín

Pečovatelská služba, domy s pečovatelskou službou
Charita Konice
Asistenční služby pro postižené
Dovoz obědů seniorům
Ošetřovatelská a pečovatelská služba, kompenzační
pomůcky, osobní asistence, denní stacionář
Domovinka
Terénní služby
Zajištění dovozu obědů

Laškov

Domovy důchodců

Jestřebí

Luběnice
Pečovatelská služba
Městys Brodek u
Ošetřovatelská služba - Charita Přerov
Přerova - Luková (místní
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Spádová území obcí,
kde jsou služby
využívány
Prostějov,
Víceměřice
Javorník

Konice
Lipník nad Bečvou
Dobromilice,
Hradčany, Habeřice,
Myslejovice,
Ondratice
Haná
Přerov, Tovačov
Otinoves
Pavlovice u Přerova
- domov důchodců
Olomouc
Přerov
Území ORP Hranice
Šumperk
Zábřeh
Prostějov
Olomouc
Bohuslavice,
Jesenec
Těšetice - Vojnice
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část)
Mladeč

DPS, Charita, Dětské centrum

Moravičany

Sociální ústavy

Niva (Prostějov)
Pěnčín

Radkovy

Dle potřeby
Charita Konice
Část občanů je umístěna v DPS v jiných obcích,
ošetřovatelská a pečovatelská služba
Charita

Rozstání

Domovy důchodců, DPS

Skrbeň
Sobotín

Pečovatelská služba vykonávána Charitou Šumperk

Stará Červená Voda

Domovy důchodců, dovoz jídel seniorům v obci

Střeň
Střítež nad Ludinou
Suchdol
Štíty

Domovy pro seniory
Charita Hranice

Plumlov

Litovel, Šternberk,
Olomouc
Mohelnice,
Šumperk, Litovel
Prostějov
Prostějov
Prostějov,
Soběsuky,
Jedovnice, Letovice
Litovel
Rozvoz obědů
Charita, dům
pokojného stáří
Otinoves
Celá oblast Konicka
Horní Heřmanice

Odpovědi na dotaz, zda využívají sociální služby ve spádovém území obce i obyvatelé
spádových území jiných obcí, jsou uvedeny v tabulce 9.2.
Tabulka 9.2 Využívání sociálních služeb občany náležejících do působnosti jiných ORP
Obce a nabídka využití sociálních služeb
Spádové obce se
sociálními službami
Brodek u Prostějova
Čechy pod Kosířem
Drahany
Hlinsko
Kostelec na Hané
Moravičany
Plumlov
Štíty

Druhy služeb, které mohou být využívány občany ze spádových území
jiných obcí
Umístění v DPS
Mikroregion Kostelecko, Haná, ubytování v DPS
Zubař, škola 1. - 5. ročník, MŠ
Dovoz obědů
Domov pro seniory
Bydlení v domě s pečovatelskou službou
Domov pro seniory Soběsuky má klienty i z jiných regionů (většinou rodáci z
Plumlovska), rozvoz obědů z DPS Soběsuky do okolních obcí
Horní Heřmanice

Následně byl položen dotaz, co všechno by, podle názoru obcí jako zadavatelů služeb,
pomohlo zlepšit situaci v oblasti sociálních služeb v jejich obcích. Identifikace konkrétních
faktorů, které by umožnily zlepšení situace v oblasti sociálních služeb v obcích, jsou uvedeny
v tabulce 9.3.
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Tabulka 9.3 Ohodnocení důležitosti oblastí zlepšení sociálních služeb
N (počet těch,
Oblast umožňující zlepšení
kteří
Minimum
Maximum
sociálních služeb
odpověděli)
Zjednodušení podmínek pro získání
dotací a grantů
63
1
Větší ochota ke sponzorování
sociálních služeb
55
1
Rozšíření sortimentu nabídky
sociálních služeb
56
1
Větší informovanost o sociálních
službách
59
1
Dlouhodobé financování sociálních
služeb
54
1
Větší spolupráce nezájem mezi
obcemi
54
1
Větší spolupráce obcí s
poskytovateli sociálních služeb
59
1
Lepší dopravní dostupnost
61
1
Zvýšení kapacity služeb, už
existujících služeb
50
1
Podílení se jiných obcí na
financování sociálních služeb ve
Vaší obci (pokud občané jiných obcí
využívají sociální služby ve Vaší
obci)
49
1
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Průměr

5

1,81

5

2,31

5

2,32

5

2,42

5

2,43

5

2,44

5
5

2,47
2,66

5

2,7

5

3,59
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III. DALŠÍ OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
CHYBĚJÍCÍ SLUŽBY VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ OBCE
Údaje, které sociální služby v dané obci či ve spádovém území obce občané postrádají,
upřesnění, kterých skupin obyvatel se chybějící služba týká a zjištění, zda existuje v oblasti
subjekt schopný poskytovat chybějící sociální službu, jsou obsahem tabulky 10.1.
Tabulka 10.1 Chybějící sociální služby
Obec
Drahany
Mladeč
Luběnice

Chybějící služba
Dům pro seniory s pečovatelskou a
zdravotní službou
DPS
Předškolní zařízení
Klub seniorů

Niva
(Prostějov)
Rapotín
Pečovatelská služba
Lutín
Mírov
Žarotín
Pečovatelská služba
Stará
Červená
Protidrogová prevence
Voda
Zaměstnání
Horka nad
Rehabilitace
Moravou
Terénní pracovníci
Dům s pečovatelskou službou
Střeň
Pečovatelská služba
Skrbeň
Pečovatelská služba
Bydlení

Cílové skupiny

5

Subjekt schopný
poskytovat chybějící
službu

8
8
1
8

Obec
Rodinné centrum

8
8
3
8
8
1, 6
3,5,7
2
7
8
8
8
7

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

děti, mládež a rodina
(v problémech)
osoby se zdravotním postižením
sociálně vyloučené romské lokality (příslušníci romských komunit)
imigranti
osoby v krizi
osoby ohrožené návykovým jednáním
osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením
senioři
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Rozstání

Pečovatelská služba DD
Pečovatelské služby
Poradenské služby

Suchdol

Dostatek místa v domovech pro
seniory

8

Pečovatelský dům - dům seniorů

8

Hospic
Denní stacionář pro seniory

8
8

Horní
Moštěnice
Hlinsko

Čechy pod
Kosířem

8
8
5

3, 8

Bílsko
Kolšov
Jestřebí

Domov důchodců
Malometrážní byty

8
2, 8
7

Bernartice

Vyplnění volného času, vzdělávání

1

Dostupnost lékařské péče
Prevence, vyplnění volného času,
zaměstnanost

2

Sobotín

6
2, 8

Charita - pokud bude mít
dostatek financí na další
místa

Romský problém je podle
mých zkušeností na
menších obcích
dlouhodobě neřešitelný.
Chybí kapacity v
domovech důchodců a
také jsou tyto služby pro
mnoho lidí, kteří nemají
přiznání bezmocnosti,
finančně nedostupné

Zájmové činnosti,
spolková činnost, Charita
Charita, LS
Charit, DROPIN
ČCE Diakonie, středisko
Sobotín, Petrov nad
Desnou

Obce poskytují pro seniory řadu dalších doplňkových služeb a aktivit, které jsou upřesněny
v tabulce 10.2.
Tabulka 10.2 Doplňkové služby pro seniory
Doplňkové služby pro seniory
Obce
Hraběšice
Lutín
Drahany
Jestřebí
Třeština
Střítež nad Ludinou
Sobotín
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Služby
Způsob zajištění služeb
2x měsíčně návštěva obvodního lékaře
Donáška obědů
Donáška obědů, dary jubilantům,
informovanost
Doplatek na obědy a rozvoz obědů
Dovoz obědů
DOPP s fyzickou osobou
Dovoz obědů do domu
Vlastní zaměstnanec
Dům s pečovatelskou službou pečovatelka-
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dovoz obědů, léků, základní zdravotnické
úkony, nákupy, mytí vlasů, praní, žehlení,
úklid bytu, mytí oken atp.
Městys Brodek u
Přerova - Luková
(místní část)
Alojzov
Žarotín
Bílsko
Výkleky
Horní Moštěnice

Klub seniorů - přednášky, divadlo
Kulturní a společenské akce
Nabídka pomoci
Občané si pomáhají navzájem
Obědy
Obědy a jejich rozvoz

Čechy pod Kosířem

Provoz vlastního domu pokojného stáří s
pečovatelskou službou - 24 bytů

Bohuslávky

Přes Charitu Lipník n. Bečvou

Suchdol

Roznáška obědů pro seniory

Dlouhá Loučka

Rozvoz obědů

Bohuňovice

Rozvoz obědů a donáška nákupu

Plumlov
Polkovice
Rapotín
Věrovany

Rozvoz obědů, kurzy a besedy pořádané v
DPS Soběsuky
Rozvoz obědů, zajištění nákupu
Různé (zájezdy, bazén, setkání)
Spolupráce s charitou, finanční příspěvky na
provoz a nákup zdravotních pomůcek

Kostelec na Hané

Vaření a rozvoz stravy

Rozstání

Vaření obědů

Organizace, poskytnutí prostor
Sociální výbor
Rozvoz
Bydlení, stravování, lékařská péče,
sociální služby, úklid a mnoho
dalších služeb
Dovoz obědů a pečovatelky
Brigádnice roznáší obědy pro 20
seniorů v obci
Prostřednictvím zákl.školy
2 pracovnice OÚ zajišťují rozvoz
obědů ze školní jídelny a ZD,
zajištění nákupu, donáška léků
Vlastními prostředky, resp.
Sjednanými osobami
Zaměstnanec obce

Prostřednictví pracovníka služeb
města
Vaření v naší škole, doprava
obědů do domů

Vaření obědů v kuchyni MŠ v Moravičanech
a dovoz do místní části Doubravice
Bohuslavice u Konice Výdej obědů
Bezplatné
Dovozem do domu z Agrodružstva
Dřevnovice
Zabezpečení obědů
Tištín
Moravičany
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TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Na dotaz, zda je ze strany obce zájem o transformaci některých zejména pobytových
sociálních služeb, jsou odpovědi uvedeny v tabulce 10.3.
Tabulka 10.3 Transformace sociálních služeb v obcích
Transformace sociálních služeb
Obce

Upřesnění

Alojzov
Drahany

Přestavba budovy na
dům pro seniory

Horní Moštěnice

Zájem

Moravičany
Náklo

Bez zájmu
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Věrovany

Výhledově budeme
žádat o dotaci na
výstavbu DPS

Vlčice

Dům s pečovatelkou
službou

Bedihošť, Bernartice, Bílsko, Bratrušov, Brníčko, Čechy pod Kosířem, Dlouhá
Loučka, Dobrčice, Držovice, Haňovice, Hlinsko, Hluchov, Horka nad
Moravou, Horní Studénky, Horní Těšice, Hraběšice, Hynčina, Ivaň, Jestřebí,
Jívová, Klokočí, Kolšov,Kostelec na Hané, Křelov-Břuchotín, Laškov, Lipinka,
Luběnice, Lutín, Mladeč, Niva (Prostějov), Norberčany, Výkleky, Ostružná,
Pěnčín, Plumlov, Pňovice, Provodovice, Rapotín, Rozstání, Slatinky, Smržice,
Stará Červená Voda, Střeň,Střítež nad Ludinou, Štíty, Třeština, Určice,
Veselíčko, Žarotín
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SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Odhad podílu (v %) finančních prostředků z rozpočtu obce v samostatné působnosti
(očištěného o sociální dávky) zaměřený na sociální oblast je uveden v tabulce 10.4. Největší
podíl finančních prostředků, jak bylo obcemi uvedeno, poskytuje na sociální služby obec
Bernartice.

Tabulka 10.4 Finanční prostředky vkládané do oblasti sociálních služeb v obcích
Obce
Bernartice
Niva (Prostějov)
Kostelec na Hané, Laškov, Moravičany
Rozstání
Dlouhá Loučka, Drahany, Hlinsko,
Výkleky, Pěnčín, Polkovice, Rapotín, Štíty
Bratrušov,Hraběšice, Hvozd,
Jívová,Provodovice,Třeština,Vlčice,Žarotín
nad Bečvou

7%
5%
3%
2%
1%
0%

INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Na dotaz, zda mají občané v obcích dostatek informací o poskytovaných sociálních službách
a službách souvisejících, byly získány celkově pozitivní odpovědi. Tři čtvrtiny dotázaných
uvedly, že občané informace rozhodně nebo spíše mají, viz graf 10.1. Upřesnění, kterých obcí
se daná odpověď týká, je uvedeno v tabulce 10.5.
Graf 10.1: Dostatek informací o sociálních službách (N=78)
rozhodně mají

11%
28%

8%

spíše mají

12%
41%

jak kdy /někdy mají,
někdy nemají/
spíše nemají
neumím posoudit
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Komentář ke grafu 8.1: Ze všech 78 obcí prvního typu v rámci Olomouckého kraje dvě pětiny obcí
(41%) uvádějí, že jejich občané spíše mají dostatek informací o sociálních službách, více než desetina
uvádí, že jejich občané mají informací dostatek. Neutrálně se k problematice vyjádřila více než
čtvrtina obcí. Necelá pětina obcí uvádí, že jejich občané informace spíše nemají (11%) nebo situaci
neumí posoudit (8%).
Tabulka 10.5: Upřesnění informovanosti o sociálních službách
Informace rozhodně Bratrušov, Čechy pod Kosířem, Držovice, Jestřebí, Klokočí, Mladeč, Pňovice,
občané mají
Slatinky, Štíty
Alojzov, Bedihošť, Bernartice, Bílsko, Červená Voda, Dřevnovice, Hlinsko,
Horní Moštěnice, Horní Těšice, Hraběšice, Hvozd, Kostelec na Hané, Křelov Informace spíše
Břuchotín, Městys Brodek u Přerova - Luková, Mírov, Moravičany, Náklo, Niva
mají
(Prostějov), Výkleky, Plumlov, Rapotín, Skrbeň, Smržice, Střeň, Střítež nad
Ludinou, Suchdol, Třeština, Určice
Bohuňovice, Bohuslavice u Konice, Bohuslávky, Dobrčice, Drahany, Horka nad
Jak kdy /někdy mají, Moravou, Horní Studénky, Hynčina, Jívová, Laškov, Luběnice, Lutín, Ostružná,
někdy nemají
Pěnčín, Radkovy, Rozstání, Sobotín, Stará Červená Voda, Teplice nad Bečvou,
Veselíčko, Vlčice
Spíše nemají

Brníčko, Dlouhá Loučka, Haňovice, Ivaň, Norberčany, Polkovice, Provodovice,
Věrovany

Neumí posoudit

Hluchov, Kolšov, Lipinka, Rohle, Žarotín

Způsob zajišťování informací z oblasti sociálních služeb přímo v obci je uveden v grafu
10.2. Nejčastěji byl uveden jako hlavní informační zdroj občanů pracovník úřadu dané obce.

10.2: Způsob zajišťování informací z oblasti sociálních služeb
62%

od pracovníka našeho úřadu

55%

od odborného pracovníka

50%

od blízkych osob

46%

z hromadných sdělovacích prostředků
36%

z plakátů, letáků
17%

z katalogu poskytovatelů v rámci…

12%

mohou navštěvovat besedy, přednášky
z odborné literatury

8%

ze školy, od zaměstnavatele

8%
3%

mohou navštěvovat informační centrum

1%

jinak
0%
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Komentář ke grafu 10.2: Nejčastěji jsou informace o speciálních službách v obcích získávány, podle
názorů dotázaných, od pracovníka úřadu obce (bylo uvedeno u téměř všech obcí, 62%), dále od
odborného pracovníka. Následují možnosti získat informace od blízkých osob, z hromadných
sdělovacích prostředků, z plakátů, letáků, katalogů, odborné literatury. Nejméně je informovanost
zajišťována ze školy/od zaměstnavatele a z informačních center.

PŘIPOMÍNKY ZADAVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Dotazované osoby mohly jakkoliv upřesnit problematiku poskytování sociálních
služeb a služeb souvisejících. Získané odpovědi jsou uvedeny v tabulce 10.6.
Tabulka 10.6: Upřesnění další problematiky
Je značný nedostatek míst pro staré osoby v domech s pečovatelskou službou
a domovech důchodců
Největší poskytovatel sociálních služeb v regiony je Charita Konice, ta poskytuje služby
Hvozd
k všeobecné spokojenosti
Bohuslavice Sociální služby musí být poskytovány vzhledem k jejich citlivému charakteru skutečnými
u Konice
odborníky
Kralice na Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané v plánu rozvoje obce uvažuje o vybudování
Hané
denního stacionáře pro seniory cca do 20 míst
Bedihošť
Zjednodušit nejen tuto agendu, počet úředníků je velmi vysoký na úkor řemeslníků
Rozstání
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