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Úvod

Komunitní plánování je stále utvářející se proces koncepce a rozvoje sociálních služeb jednotlivých
krajů a obcí České republiky. Je to cyklický nikdy nekončící proces vytváření sociální strategie
konkrétního území na základě potřeb občanů, možností obce a poskytovatelů služeb.
Komunitní plánování sociálních služeb je vymezeno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
a na úrovní krajů je povinností, na úrovni obcí případně sdružených obcí je vykonáváno dobrovolně,
avšak obce jsou povinny s kraji při plánování služeb kooperovat.
Sdružení obcí Jablůnkovska (12 vybraných obcí v ORP Jablunkov) vytvořilo v rámci zpracování
komunitního plánu sociálních služeb a návazných aktivit řídící a pracovní skupinu. Obě skupiny
spolupracovaly a výsledkem je komunitní plán.
Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit, který je představen prostřednictvím strategické
mapy, ukazuje budoucí směřování obcí v území v sociální oblasti. Navržená strategická mapa obsahuje
strategické cíle, které jsou rozpracovány do konkrétních dílčích cílů a jednotlivých opatření.
K vybraným opatřením jsou navrženy v počátečním dvouletém období akční kroky, které byly
vyhodnoceny pro samotnou realizaci plánu jako zásadní.
Strategická mapa vychází z podrobné vstupní analýzy vnitřního a vnějšího prostředí obcí a celého
území. Materiály, které byly při tvorbě plánu zpracovány, jsou socioekonomická analýza; analýza
zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb případně občanů jednotlivých obcí. Všechny
dílčí výstupy zástupců triády a prostředí byly kompletně zhodnoceny včetně doporučení, se kterými
pracovaly členové skupin a byla vytvořena mapa na jejímž základě byl navržen plán sociálních služeb
a souvisejících aktivit.
S komunitním plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit budou následně seznámena
zastupitelstva obcí v ORP Jablunkov a dokument bude projednán a schválen k realizaci na Sdružení
obcí Jablůnkovska. Poté obce zahájí implementaci plánu. Nedílnou součástí strategického plánovacího
procesu je vedle akčního plánu také průběžný monitoring a evaluace dosaženého pokroku.

Společné hodnoty pro plánování sociálních služeb a návazných aktivit
v ORP Jablunkov:
-
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spolupráce poskytovatelů služeb a aktivit s obcemi;
sjednocení systému financování sociálních služeb na jednotlivých obcích;
koordinovaně řídit rozvoj sociálních služeb ORP Jablunkov;
funkční sociální služby v regionu;
rovnováha mezi potřebami a možnostmi poskytovatelů;
uspokojení a spokojení klienti sociálních služeb;
zabezpečení sociální pomoci v domácnostech uživatelů;
rozšíření sociálních (návazných) služeb pro rodiny;
rozšíření zázemí pro poskytování služeb;
mít spokojené, šťastné občany naplněné životem.

STRATEGIE ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ÚZEMÍ ORP JABLUNKOV
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Graf 1 – Návrh strategické mapy v oblasti komunitního plánování pro ORP Jablunkov

1. ZVÝŠENÍ KAPACITY
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1.1 Vznik služeb
odborného sociálního
poradenství
1.2 Zvyšování kapacit
pobytových sociálních
služeb
1.3 Zvyšování kapacit
terénních sociálních
služeb
1.4 Zajištění
ambulantních služeb pro
seniory a OZP
1.5 Služby pro osoby v
krizi a v obtížných
životních situacích
1.6 Zavedení
pravidelných depistáží
sociálních pracovníků

1.7 Rozšíření nabídky
volnočasových aktivit
1.8 Zřízení služby Senior
taxi
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2. PODPORA
INFORMOVANOSTI O
SOCIÁLNÍ OBLASTI
2.1 Rozšiřování
informovanosti formou
informačních kanálů
2.2 Organizování
veřejných akcí s cílem
osvěty v sociální oblasti
2.3 Zjišťování potřeb
obyvatel za využití
participativních metod
2.4 Vytvoření katalogu a
informačního portálu
sociálních služeb
2.5 Zajištění
metodického vedení
obcím I. st.

3. PODPORA
PRACOVNÍKŮ V
SOCIÁLNÍ OBLASTI
3.1 Zvyšování
kompetencí a kvalifikace
pracovníků v přímé péči
3.2 Zapojení
dobrovolníků do aktivit
sociálních služeb

4. ZLEPŠENÍ MATERIÁLNĚTECHNICKÉHO VYBAVENÍ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
4.1 Zvyšování kvality
materiálně-technického
vybavení sociálních
služeb
4.2 Vybudování
komunitního centra

5. SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
FINANCOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

6. ROZVOJ
SPOLUPRÁCE TRIÁDY

5.1 Zařazení
pečovatelských služeb
obcí do krajské sítě MSK

6.1 Nastavení procesu
komunitního plánování
a řízení sociálních služeb

5.2 Vytvoření
společného systému
financování

6.2 Společně řešit
otázky legislativy

5.3 Plnění role
zodpovědného
zadavatele

Profesionalizo

Strategické cíle, dílčí cíle a opatření
1 Zvýšení kapacity sociálních služeb
V území ORP Jablunkov byly definovány stávající kapacity sociálních služeb a návazných aktivit.
Na základě provedených analýz byl vymezen rozvoj kapacit případně vznik nových sociálních služeb
a návazných aktivit. Jednotlivé dílčí cíle reagují na nedostatečné pokrytí území.
Předpokládané dosažené výstupy:
- zajištění potřeb obyvatel v území v oblasti sociálních služeb definovaných v rámci jednotlivých
analýz
- vznik poradny zajišťující odborné sociální poradenství
- výstavba a provoz pobytové služby pro seniory
- výstavba a provoz pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením
- navýšení kapacity terénních služeb pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením a také
pro lidi se závislostí a jejich blízké
- navýšení kapacity ambulantních služeb pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením
- posílení kapacit terapeutů a psychologů pro osoby v náročných životních situacích
- navýšení počtu sociálních bytů
- zavedení depistážní činnosti v obcích ORP Jablunkov
- rozšíření nabídky volnočasových aktivit zejména pro seniory, děti a mládež
- zřízení služby Senior taxi ve vybraných obcích
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Cíl

1.1 Vznik služeb odborného sociálního poradenství

Popis oblasti

Období realizace

V území ORP Jablunkov je nezbytné zajištění služeb odborného
sociálního poradenství zejména v oblastech:
- dluhové problematiky a zvýšení finanční gramotnosti,
- poradenství pro lidi se závislostí na návykových látkách a jejich
blízké,
- rodinného a partnerského poradenství včetně podpory dětí
při rozpadu rodiny
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje

definování rozsahu sociální služby – počet hodin provozu
poradny, tematické oblasti, formy spolufinancování
- oslovení možných poskytovatelů sociální služby pro jednotlivé
oblasti
- výběr vhodných prostor a obcí
- rozšíření registrace poskytovatele včetně rozšíření sítě služeb
MSK
- zahájení provozu poradny
Dle rozsahu domluvené spolupráce

Výstup/hodnotící indikátory

vznik poradny/počet dnů v měsíci fungování poradny

Garant/osoby zodpovědné za
realizaci

Starostové obcí ORP Jablunkov

Cíl

1.2 Zvyšování kapacit pobytových sociálních služeb

Opatření

1.2.1 Zvýšení kapacity pobytových služeb pro seniory

Popis oblasti

Definováno pro obce: Dolní Lomná, Písečná, Písek
- ve vybraných obcích byl definován problém nedostatečné
kapacity pobytových služeb pro seniory. S ohledem na vysoké
investiční náklady i následné provozní náklady pobytové služby,
bude před zahájením zpracování záměru výstavby udělán průzkum
zájemců o službu z jednotlivých obcí i u poskytovatelů sociálních
služeb, kteří evidují seznam neuspokojených zájemců o službu
z kapacitních důvodů, a na základě výstupů bude specifikováno, zda
proběhne výstavba/rekonstrukce a vznikne služba domov
pro seniory či domov se zvláštním režimem, bude stanovena
kapacita
- opatření je možné v případě potřeby rozšířit na další obce
2019-2023

Období realizace
Postup realizace

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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-

provedení výzkumu
z výstupů definovat základní parametry služby – druh služby,
kapacita, místo poskytování
- výstavba/rekonstrukce zařízení a s tím související úkony
- zahájení fungování služby – výběr poskytovatele, registrace
služby, zařazení do sítě služeb v MSK, forma spolufinancování
Dle rozsahu domluvené spolupráce
Výstavba/rekonstrukce zařízení
Zahájení provozu služby
Garant obce Dolní Lomná: starosta obce
Garant obce Písečná: starosta obce
Garant obce Písek: starosta obce

Cíl

1.2 Zvyšování kapacit pobytových sociálních služeb

Opatření

1.2.2

Popis oblasti

Definováno pro obec: Písečná
- v obci byl definován problém nedostatečné kapacity pobytových
služeb pro lidi se zdravotním postižením, s ohledem na vysoké
investiční náklady i následné provozní náklady pobytové služby,
bude před zahájením zpracování záměru výstavby udělán průzkum
zájemců o službu z jednotlivých obcí i u poskytovatelů sociálních
služeb, kteří evidují seznam neuspokojených zájemců o službu
z kapacitních důvodů, na základě výstupů bude specifikováno, zda
proběhne výstavba/rekonstrukce a vznikne služba domov pro
osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštní režimem, či
chráněné bydlení a bude stanovena kapacita a cílová skupina
- opatření je možné v případě potřeby rozšířit na další obce
2019-2023

Období realizace
Postup realizace

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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Zvýšení kapacity pobytových
se zdravotním postižením

-

služeb

pro

lidi

provedení výzkumu
z výstupů definovat základní parametry služby – druh služby,
kapacita, místo poskytování, cílová skupina
- výstavba/rekonstrukce zařízení a s tím související úkony
- zahájení fungování služby – výběr poskytovatele, registrace
služby, zařazení do sítě služeb v MSK, forma spolufinancování
Dle rozsahu domluvené spolupráce
Výstavba/rekonstrukce zařízení
Zahájení provozu služby
Garant obce Písečná: starosta obce

Cíl

1.3 Zvyšování kapacit terénních sociálních služeb

Opatření

1.3.1 Navýšení kapacity terénních programů pro lidi
se závislostí

Popis oblasti

Období realizace

V území ORP Jablunkov byl poskytovateli sociálních služeb
definován nedostatek kapacity terénních programů pro lidi
se závislostí na návykových látkách. Do území zajíždí Renarkon,
o.p.s., který zajišťuje službu terénní programy pro cílovou skupinu.
S ohledem na vymezenou potřebu, opatření navrhuje navýšení
kapacity a rozšíření do všech obcí ORP Jablunkov nejen těch
stávajících.
Služba sociální prevence – terénní programy má pro celé území
Frýdecka - Místecka vymezen úvazek 2,0 v přímé péči (kontaktní
místa Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Český Těšín, Třinec).
Pro zahájení systematické depistáže na celém území ORP Jablunkov
je žádoucí rozšíření služby. Konkrétní kapacita bude stanovena
po dohodě s poskytovatelem sociálních služeb, avšak minimálně
v rozsahu 2 pracovních dnů v měsíci.
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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ověření potřeby navýšení kapacity terénních programů
u jednotlivých samospráv včetně poskytovatelů
- definování rozsahu sociální služby – kapacita, místa výkonu
sociální služby
- jednání s Renarkonem, o.p.s. o navýšení kapacity
- rozšíření registrace poskytovatele včetně rozšíření sítě služeb
MSK, nastavení formy spolufinancování
Dle rozsahu domluvené spolupráce
Zahájení provozu služby
Počet kontaktů/počet uživatelů služby
Starostové obcí ORP Jablunkov

Cíl

1.3 Zvyšování kapacit terénních sociálních služeb

Opatření

1.3.2 Zajištění terénních služeb pro lidi se zdravotním
postižením

Popis oblasti

Období realizace

Definováno pro obce: Mosty u Jablunkova, Písečná
V uvedených obcích byl samosprávou zjištěn nedostatek sociální
služby pro lidi s různým zdravotním postižením (mentální, duševní,
smyslové, tělesné postižení), který by napomáhal ke zvládání
handicapu v domácím prostředí. Navrhovaným rozvojem kapacity
mohou být služby - osobní asistence případně pečovatelské služby.
V území působí Charita Jablunkov (pečovatelská služba) a Slezská
diakonie (osobní asistence). Uvedené obce na základě skutečně
vyjádřené a ověřené potřeby (vlastní průzkum, informace
od poskytovatelů služeb o neuspokojených zájemcích o službu
z kapacitních důvodů) svých obyvatel určí konkrétní kapacitu, druh
a cílovou skupinu služby.
- opatření je možné v případě potřeby rozšířit na další obce
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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ověření potřeby navýšení kapacity terénních služeb
u jednotlivých samospráv včetně poskytovatelů
- definování rozsahu sociální služby – kapacita, cílová skupina,
druh a místo výkonu sociální služby
- jednání s poskytovateli o navýšení kapacity
- rozšíření registrace poskytovatele včetně rozšíření sítě služeb
MSK, nastavení formy spolufinancování
Dle rozsahu domluvené spolupráce
Zahájení provozu služby/služeb
Počet klientohodin/počet uživatelů služby
Garant obce Mosty u Jablunkova: starosta obce
Garant obce Písečná: starosta obce

Cíl

1.3 Zvyšování kapacit terénních sociálních služeb

Opatření

1.3.3 Zajištění terénních služeb pro seniory

Popis oblasti

Období realizace

Definováno pro obec: Písečná
V obci Písečná byl samosprávou zjištěn nedostatek sociální služby
pro seniory, který by napomáhal se zvládáním úkonů péče a tím
umožňoval seniorům zůstat co nejdéle ve svém přirozeném
domácím prostředí. Navrhovaným rozvojem kapacity mohou být
služby - osobní asistence případně pečovatelské služby.
V území působí Charita Jablunkov (pečovatelská služba) a Slezská
diakonie (osobní asistence). Obec na základě skutečné vyjádřené
a ověřené potřeby (vlastní průzkum, informace od poskytovatelů
služeb o neuspokojených zájemcích o službu z kapacitních důvodů)
svých obyvatel určí konkrétní kapacitu a druh služby.
- opatření je možné v případě potřeby rozšířit na další obce
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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ověření potřeby navýšení kapacity terénních služeb včetně
poskytovatelů
- definování rozsahu sociální služby – kapacita, druh a místo
výkonu sociální služby
- jednání s poskytovateli o navýšení kapacity
- rozšíření registrace poskytovatele včetně rozšíření sítě služeb
MSK, nastavení formy spolufinancování
Dle rozsahu domluvené spolupráce
Zahájení provozu služby/služeb
Počet klientohodin/počet uživatelů služby
Garant obce Písečná: starosta obce

Cíl

1.3 Zvyšování kapacit terénních sociálních služeb

Opatření

1.3.4 Zajištění odlehčovacích služeb pro mladé lidi

Popis oblasti

Období realizace

V území ORP Jablunkov (mimo města Jablunkov) byl poskytovateli
vyjádřen nedostatek kapacity odlehčovací služby pro mladé lidi.
V území je zajišťována terénní forma odlehčovacích služeb
s převažující nikoliv výhradní cílovou skupinou senioři zajišťovanou
Slezskou diakonií (cílová skupina je 18+). Obce mohou vyjednat
s poskytovatelem rozšíření věkové skupiny v registraci sociální
služby na základě skutečné vyjádřené a ověřené potřeby (vlastní
průzkum, informace od poskytovatelů služeb o neuspokojených
zájemcích o službu z kapacitních důvodů).
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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možné ověření potřeby navýšení kapacity odlehčovacích služeb
včetně poskytovatelů
- definování rozsahu sociální služby – kapacita, cílová skupina
a místo výkonu sociální služby
- jednání s poskytovatelem o navýšení kapacity
- rozšíření registrace poskytovatele včetně rozšíření sítě služeb
MSK, nastavení formy spolufinancování
Dle rozsahu domluvené spolupráce
Zahájení provozu služby/služeb
Počet klientohodin/počet uživatelů služby
Starostové obcí ORP Jablunkov

Cíl

1.4 Zajištění ambulantních služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

Popis oblasti

Období realizace

Definováno pro obec: Písek
V obci Písek byl samosprávou vyjádřen nedostatek ambulantních
sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
včetně lidi s duševním onemocněním. Navrhovaným rozvojem
kapacity mohou být služby – denního stacionáře, případně vznik
centra denních služeb, sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, či
sociální rehabilitace.
V území působí Charita Jablunkov (denní stacionář pro lidi
s mentálním postižením). Obec na základě skutečně vyjádřené
a ověřené potřeby (vlastní průzkum, informace od poskytovatelů
služeb o neuspokojených zájemcích o službu z kapacitních důvodů)
svých obyvatel určí konkrétní kapacitu a druh služby včetně míry
spolufinancování.
- cíl je možné v případě potřeby rozšířit na další obce
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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možné ověření potřeby navýšení kapacity sociálních
služeb/vznik nových sociálních služeb včetně poskytovatelů
- definování rozsahu sociální služby – druh, kapacita, cílová
skupina a místo výkonu sociální služby
- jednání s poskytovatelem o navýšení kapacity/o vzniku nových
služeb
- rozšíření registrace poskytovatele včetně rozšíření sítě služeb
MSK, nastavení formy spolufinancování
Dle rozsahu domluvené spolupráce
Zahájení provozu služby/služeb
Počet klientohodin/intervencí/počet uživatelů služby
Garant obce Písek: starosta obce

Cíl

1.5 Služby pro osoby v krizi a v obtížných životních
situacích

Opatření

1.5.1 Posílení kapacit terapeutů a psychologů v ORP

Popis oblasti

V území ORP Jablunkov byl zástupci samosprávy zjištěn problém
nedostatku kapacity terapeutů a psychologů zejména v případech
rozpadu rodiny, kdy je nezbytné pracovat se všemi členy rodiny,
aby následky pro budoucí život hlavně dětí byly co nejmenší.
Opatření bude realizováno ve spolupráci s oddělením sociálně
právní ochrany dětí Městského úřadu Jablunkov, který vykonává
činnosti v rámci celého ORP Jablunkov. Opatření může být
realizováno formou odborného sociálního poradenství či navazující
aktivitou.
2019-2023

Období realizace
Postup realizace
Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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- oslovení stávajících terapeutů a psychologů v území
- nabídka spolupráce, vyjednání rozsahu potřebné kapacity
- nastavení formy spolufinancování
Dle rozsahu domluvené spolupráce, možnost nefinanční podpory
případných realizátorů (prostory, nájemné)
Zahájení provozu služby/návazné aktivity
Počet uživatelů služby/aktivity
Počet uskutečněných terapií
Starostové obcí ORP Jablunkov

Cíl

1.5 Služby pro osoby v krizi a v obtížných životních
situacích

Opatření

1.5.2 Navýšení kapacity sociálních bytů pro lidi s nízkým
příjmem

Popis oblasti

Období realizace
Postup realizace

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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Definováno pro obce: Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Písečná, Písek
Zástupci samospráv i poskytovateli sociálních služeb byl definován
problém nedostatku kapacity sociálních bytů v území. Jednotlivé
samosprávy disponují různým počtem bytů. Celkově je v území
k dispozici 138 sociálních bytů. Sociální byty jsou určeny lidem
v náročné životní situaci ohrožených sociálním vyloučením, do této
skupiny mohou spadat rodiče samoživitelé, osamělí senioři, lidé bez
potřebné kvalifikace případně také lidé, kteří se ocitli v krizové
situaci bylo na nich pácháno domácí násilí, rodina zatížena útěky,
případně v situaci živelné katastrofy. Opatření není sociální službou.
- opatření je možné v případě potřeby rozšířit na další obce
2019-2023
-

společné jednání jednotlivých samospráv o potřebě navýšení
kapacity sociálního bydlení
- definování potřebné kapacity, výběr finančních nástrojů
(výzvy EU a ČR na podporu bytové infrastruktury), místa
- výstavba vyjednané kapacity
- výběr realizátora, definování podmínek poskytování
sociálního bydlení
Dle rozsahu domluvené spolupráce, investice (MMR, EU)
Počet sociálních bytů
Počet obyvatel obcí umístěných v bytech
Garant města Jablunkov: starosta obce
Garant obce Mosty u Jablunkova: starosta obce
Garant obce Písečná: starosta obce
Garant obce Písek: starosta obce

Cíl

1.6 Zavedení pravidelných depistáží sociálních pracovníků
jako prevence sociálního vyloučení v obcích

Popis oblasti

Období realizace

V území ORP Jablunkov (mimo města Jablunkov) v důsledku zlepšení
povědomí jednotlivých samospráv o obyvatelích obcí a jejich
potřebách a v reakci na ně pak flexibilnějšího nastavování kapacit
sociálních služeb a návazných aktivit je vhodné zavedení
pravidelných návštěv obyvatel v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Depistáže vykonává město Jablunkov již od roku 2016,
žádoucí je zavedení rovněž do dalších obcí.
Depistážní činnosti může vykonávat sociální pracovník.
Cíl není sociální službou, ale výkonem sociální práce na obcích.
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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výběr vhodné formy a podoby spolupráce v rámci obcí,
nastavení konkrétní podoby depistáží s určením, kdo ji bude
vykonávat a za jakých podmínek
- zahájení depistážní činnosti, práce s výstupy a zjištěními
Dle rozsahu domluvené spolupráce
Počet návštěv
Počet obcí, kde je depistážní činnost prováděna
Starostové obcí ORP Jablunkov

Cíl
Popis oblasti

1.7 Rozšíření nabídky volnočasových aktivit v obcích ORP

Cíl rozšíření nabídky aktivit je zaměřen obecně na nabídku aktivit
pro seniory a lidi se zdravotním postižením a na děti a mládež.
V rámci cíle jsou definovány následující podoblasti:
- pro území celého ORP Jablunkov byl obyvateli území definován
nedostatek nabídky volnočasových aktivit v době prázdnin, a to
i pro děti předškolního věku, kdy je omezen provoz MŠ; cílem je,
aby stávající poskytovatelé aktivit jako je dům dětí a mládeže,
spolky a jiné organizace kooperovaly při stanovení dostatečné
nabídky aktivit pro děti v období hlavních prázdnin a MŠ měly
domluveny zástup v době plánovaného přerušení provozu
- pro obce Bocanovice, Horní Lomná, Písek byl zástupci samosprávy
definován rozvoj nabídky volnočasových aktivit zejména pro děti
a mládež, který bude realizován prostřednictvím spolkových
organizací
- pro obec Písek byl zástupci samosprávy definován problém
nedostatečného zázemí pro klubovou činnost v obci Písek, obec
v rámci externích zdrojů zajistí vhodný a rekonstruovaný (nově
vybudovaný) prostor pro komunitní práci a klubovou činnost
- v obci Mosty u Jablunkova byla zástupci samosprávy i obyvateli obce
definována absence klubu pro seniory, přičemž aktivita je vysoce
žádaná – obec bude aktivně vyhledávat aktivní seniory s možnou
nabídkou předsednictví, v příp. dlouhodobého neobsazení pozice,
budou osloveni občané obce případně zastupitelé k výkonu funkce
Cíl není sociální službou.
- cíl je možné v případě potřeby rozšířit na další obce
Období realizace
2019-2023
Postup realizace
- kooperace subjektů v oblasti plánování volnočasových aktivit
pro děti a mládež
- oslovení organizací a nabídka spolupráce při plánování a realizaci
obecně všech volnočasových aktivit v obcích Bocanovice, Horní
Lomná, Písek
- vytipování rekonstrukce prostor a zahájení oprav/výstavby nového
obecního komunitního centra, nabídka spolupráce organizacím
zajišťujícím volný čas všem generacím v obci Písek
- aktivní vyhledávání možného předsedy klubu případně oslovení
vhodného občana v obci Mosty u Jablunkova
Finanční náklady a zdroje
Dle rozsahu domluvené spolupráce
Výstup/hodnotící indikátory
Koordinovaná činnost organizací pro děti a mládež v období
prázdnin a jejich zastupitelnost
Navýšení počtu volnočasových aktivit v obcích Bocanovice, Horní
Lomná, Písek
Vytvořené zázemí pro klubovou činnost v obci Písek
Vznik a fungování klubu seniorů v obci Mosty u Jablunkova
Garant/osoby zodpovědné za Starostové obcí ORP Jablunkov
realizaci
Garant obce Bocanovice: starosta obce
Garant obce Horní Lomná: starosta obce
Garant obce Písek: starosta obce
Garant obce Mosty u Jablunkova: starosta obce
Cíl
1.8 Zřízení služby Senior taxi
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Popis oblasti

Období realizace
Postup realizace

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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Definováno pro obce: Bocanovice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Mosty
u Jablunkova, Písek
V uvedených obcích není zřízena služba Senior taxi či jinak podobně
fungující forma zvýhodněné dopravy seniorů a lidí se zdravotním
postižením do vytipovaných institucí typu nemocnice, k lékaři,
zajištění nákupu či na jiná předem definovaná místa. Senioři
v analýze vykonané na obyvatelích obcí vyjádřili potřebu zřízení
těchto služeb do všech obcí v ORP Jablunkov.
V rámci realizace cíle je možné a žádoucí, aby jednotlivé obce
kooperovaly a případně vytvořily společný kontrakt s jedním
dodavatelem služeb, a to i v případě nižšího zájmu ze strany
obyvatel obce např. z důvodu obecně nízkého počtu obyvatel
v obci.
Opatření není sociální službou.
- cíl je možné v případě potřeby rozšířit na další obce
2019-2023
-

společné jednání jednotlivých obcí o potřebě zavedení
sdílené služby Senior taxi ve vybraných obcích
- definování potřebné kapacity, výběr dodavatele služby
- nastavení podmínek spolufinancování
Dle rozsahu domluvené spolupráce
Počet vytvořených smluv o zajištění služby v uvedených obcích
Počet jízd/počet přepravených obyvatel v obcích
Garant obce Bocanovice: starosta obce
Garant obce Dolní Lomná: starosta obce
Garant obce Horní Lomná: starosta obce
Garant obce Mosty u Jablunkova: starosta obce
Garant obce Písek: starosta obce

2. Podpora informovanosti o sociální oblasti v ORP
Strategickým cílem je podpořit a zejména zvýšit obecně informovanost obyvatel území o sociálních
službách a dalších návazných aktivitách. Nedílnou součástí je zabezpečení adekvátní propagace
celkově sociální oblasti, aby obyvatelé byli schopni v případě potřeby vyhledat informace a mít
možnost řešit svou nastalou životní situaci.
Osvěta v sociální oblasti je nezbytná, lidé mají potřebu získávat informace a orientovat se v nich.
Sociální oblast je velice složitá a systém pomoci nepřehledný. Na řešení náročných životních situacích
se podílejí místní samosprávy, pobočky Úřadu práce v ČR, pobočky České správy sociálního
zabezpečení a neziskové organizace. Podpora státu plyne formou poskytnutí finančních prostředků
nebo zajištěním sociální služby.
Cíl reaguje na potřebu veřejnosti osvětlit a objasnit úlohu sociálních služeb v systému sociálního
zabezpečení. Informovanost nebude zaměřena pouze na registrované sociální služby, ale také
na navazující aktivity např. trávení volného času dětí, rodin, seniorů a dalších.
Předpokládané dosažené výstupy:
-
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dostupné a srozumitelné informace
podpora propagace sociálních služeb a zájmových organizací
veřejná diskuze o sociálních potřebách obyvatel v území
zajištění informovanosti různých zájmových skupin o možnostech trávení volného času
existující katalog sociálních služeb a návazných aktivit vytvořený pro území ORP Jablunkov
v tištěné i elektronické podobě
zřízení informačního portálu

Cíl

2.1 Rozšiřování informovanosti formou informačních
kanálů v ORP

Popis oblasti

Období realizace

V území ORP Jablunkov je nezbytné zajistit vyšší míru
informovanosti veřejnosti o sociální oblasti. Z provedených analýz
vzešla potřeba zajistit informace zejména v problematice dávek
státní sociální podpory, příspěvku na péči, sociálních službách
a dalších.
Rodiny s dětmi i senioři definovali potřebu zmapovat činnost
spolkových, zájmových a jiných volnočasových skupin a zařízení
a informovat na jednom místě o jejich aktivitách.
Vhodný způsob informování veřejnosti je skrze místní zpravodaje,
na osobních setkáních se starostou či jinými zástupci samosprávy,
na vývěsních místech v obcích, na setkáních MA 21 a zejména
aktivně užívat webové stránky obcí.
Opatření není sociální službou.
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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založit zpravodajskou základnu ze zástupců SOJ (administrativní
pracovníci obcí)
- vytvořit na webových stránkách všech obcí a ve zpravodajích
pravidelnou rubriku zaměřenou na sociální oblast
- informovat o aktuálním dění v sociální oblasti či systémových
změnách
- zmapovat činnost spolkových a zájmových organizací a vytvořit
přehled jejich činností včetně jeho uveřejnění
Dle rozsahu domluvené spolupráce
Počet tištěných zpravodajů a webových stránek se sociální rubrikou
Počet setkání se zástupci samosprávy k sociální problematice
Vytvořený a zveřejněný přehled zájmových a spolkových organizací
Starostové obcí ORP Jablunkov

Akční plán 2019-2020

Akční kroky:
1. koordinátor plánování pro území z administrativních či jiných
pracovníků obcí vytvoří zpravodajskou základnu (každá obec
spravující webové stránky, zpravodaj, vývěsní nástěnky apod.), která
bude zajišťovat distribuci informací do obce
2. v dostupných médiích bude vytvořen prostor pro pravidelnou
rubriku ze sociální oblasti, každá zapojená obec bude mít sestaven
mediální plán, kde budou uvedeny i způsoby oslovení veřejnosti
3. koordinátor plánování pro území bude zajišťovat informační
činnost (bude psát články, připravovat materiály, případně získávat
informace z partnerských organizací a úřadů)
4. v návaznosti na katalog služeb a aktivit v území bude koordinátor
mapovat činnost organizací v sociální oblasti v území a pravidelně
o jejich aktivitách informovat
Termín:
Leden 2020 – sestavení zpravodajské základny
Únor 2020 – sestavení mediálního plánu
Březen-prosinec 2020 – tvorba článků do příspěvků do sociální
rubriky medií
Odpovědnost:
Starostové obcí ORP Jablunkov
Koordinátor plánování pro ORP Jablunkov/SOJ
Výstup:
Vytvořené informační kanály
Sestavené mediální plány
Pravidelné rubriky informující o dění v sociální oblasti
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Cíl

2.2 Organizování veřejných akcí s cílem osvěty v sociální
oblasti

Popis oblasti

V území ORP Jablunkov (město Jablunkov již realizuje např. Jabkový
den) je žádoucí informovat veřejnost o sociální oblasti formou
pořádání veřejných akcí nebo účasti sociálních služeb a návazných
aktivit na otevřených akcích.
Cílem je zlepšit všeobecné povědomí veřejnosti o sociálních
službách, případně zájemců o službu, ale i blízkých rodinných
příslušníků.
Budou realizovány zejména aktivity:
- den sociálních služeb a návazných aktivit
- organizace seminářů, přednášek a kulatých stolů pro veřejnost
- tisk informativních materiálů pro veřejnost
Opatření není sociální službou.
2019-2023

Období realizace
Postup realizace

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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-

organizace dne sociálních služeb a návazných aktivit v území
zapojení do celostátních kampaní např. týden sociálních služeb
aktivní vyhledávání veřejných akcí a zapojení se
organizačně využívá platformu komunitního plánování ORP
Jablunkov
Dle rozsahu domluvené spolupráce
Počet zrealizovaných osvětových akcí se sociální či prosociální
tematikou
Počet zapojených organizací
Starostové obcí ORP Jablunkov

Akční plán 2019-2020

Akční kroky:
1. koordinátor plánování pro území v rámci obecné informovanosti
zahájí přípravy na realizaci dne sociálních služeb
2. připravit projekt na den sociálních služeb včetně podání žádosti
o dotaci
3. připravit a realizovat den sociálních služeb s pomocí pracovních
skupin komunitního plánování
4. aktivně vyhledávat propagační akce, otevřené konference
pro možnou prezentaci služeb
5. s ohledem na výstupy ze zjišťování potřeb participativním
přístupem stanovit tematické zaměření seminářů a kulatých stolů
pro veřejnost
Termín:
Únor 2020 – projekt realizace dne sociálních služeb a podání žádosti
o dotaci (může být upraveno s ohledem na termín pro podávání
projektů a vhodnost výzvy)
Březen 2020 – příprava realizace dne sociálních služeb v pracovních
skupinách
Květen/červen 2020 – den sociálních služeb, aktivní vyhledávání
dalších akcí
Říjen 2020 – příprava seminářů a kulatých stolů pro veřejnost
Odpovědnost:
Starostové obcí ORP Jablunkov
Koordinátor plánování pro ORP Jablunkov/SOJ
Výstup:
Den sociálních služeb
Zapojení k dalším akcím např.: Týden sociálních služeb apod.
Vytvoření přehled tematických seminářů pro veřejnost v obcích
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Cíl

2.3 Zjišťování potřeb v sociální oblasti obyvatel za využití
participativních metod

Popis oblasti

Období realizace

V území ORP Jablunkov (město Jablunkov již realizuje) budou
realizována veřejná projednání, ohniskové skupiny, konzultace
a jiné formy výzkum zaměřené na zjišťování potřeb občanů
jednotlivých obcí.
Jedná se o způsob komunikace veřejné správy s veřejností
a přínosem je neutrální prostor, kde se potkává institucionalizovaná
politická moc s občany. Společně pak nastolují nová témata,
zabývají se různými výzvami a řešením aktuálních a reálných
problémů.
Sociální služby a návazné aktivity jsou dynamickou oblastí
reagujících na aktuální potřeby konkrétních lidí, proto je nezbytné
znát jejich názor a reagovat na něj.
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory

na společném jednání obcí stanovit participativní metody práce
s veřejností včetně vymezení období, ke kterým budou potřeby
ověřovány
- výběr dodavatele služby, či vlastní realizace setkání s občany
- sumarizace potřeb a vyhodnocení za území ORP Jablunkov
- nastavení opatření reagujících na zjištění prostřednictvím
platformy komunitního plánování
- pravidelné opakování dle potřeb jednotlivých obcí
Dle rozsahu domluvené spolupráce

Počet uskutečněných setkání s veřejností
Počet revizí cílů a opatření komunitního plánu
Garant/osoby zodpovědné za Starostové obcí ORP Jablunkov
realizaci
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Akční plán 2019-2020

Akční kroky:
1. svolat společné jednání obcí ze SOJ, které chtějí společně
plánovat sociální služby a návazné aktivity včetně koordinátora
plánování pro území
2. navrhnout ve spolupráci se samosprávou použití participativních
metod zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů v obci včetně
zjišťování sociálních potřeb
3. shrnout požadavky obcí a dle rozsahu provést vlastní realizaci
koordinátorem plánování či zadat externímu dodavateli expertovi
na participativní metody
4. výstupy zapracovat ve spolupráci s pracovními skupinami
v podobě cílů do plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit
5. provést aktualizaci akčního plánu a schválit aktuální podobu
komunitního plánu sociálních služeb a pro ORP Jablunkov
Termín:
Červen 2019 – jednání, vymezení dalšího postupu a určení
cyklického období
Červenec/srpen 2019 – koordinátor vytvoří návrh na použití
participativních metod pro každou obec
Září/listopad 2019 – provést šetření v obcích
Prosinec 2019 – seznámení se s výstupy, zpracování v pracovních
skupinách do podoby cílů
Leden 2020 – aktualizace akčního plánu a komunitního plánu
Odpovědnost:
Starostové obcí ORP Jablunkov
Koordinátor plánování pro ORP Jablunkov/SOJ
Výstup:
Vytvořený návrh na použití participativních metod pro jednotlivé
obce
Provedená setkání s veřejností
Aktualizace akčního plánu případně komunitního plánu sociálních
služeb a souvisejících aktivit pro ORP Jablunkov
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Cíl

2.4 Vytvoření katalogu sociálních služeb a návazných
aktivit včetně zřízení informačního portálu pro celé
ORP Jablunkov

Popis oblasti

Období realizace

V území ORP Jablunkov (město Jablunkov již realizuje částečně – byl
vytvořen tištěný katalog a probíhá jeho pravidelná aktualizace) je
žádoucí pro potřeby snazší orientace a vyhledání důležitých
informací o sociálních službách a návazných aktivitách zajistit vznik
a distribuci katalogu, který bude poskytovat informace o všech
službách a zájmových či jinak navazujících aktivitách zajišťovaných
v území i s případným přesahem do dalších přidružených oblastí.
Obdobou tištěného dokumentu bude informační portál, kde bude
zveřejněna nabídka sociálních služeb a návazných aktivit pro území.
Správu budou vykonávat jednotlivé organizace.
Opatření není sociální službou.
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory

v rámci platformy komunitního plánování sestavit pracovní
skupinu pro úkol
- skupina vytvoří a následně bude pravidelně aktualizovat katalog
sociálních služeb a návazných aktivit
- skupina zabezpečí technicky provoz webových stránek a zajistí
informace do společné databáze
- aktualizaci informací u organizací na webových stránkách zajistí
samotní poskytovatelé a realizátoři služeb a aktivit
Dle rozsahu domluvené spolupráce

Vytvořený katalog sociálních služeb a návazných aktivit
pro ORP Jablunkov
Počet revizí katalogu
Vznik webové databáze sociálních služeb a návazných aktivit
Počet aktualizací a úprav webové databáze
Garant/osoby zodpovědné za Starostové obcí ORP Jablunkov
realizaci
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Akční plán 2019-2020

Akční kroky:
1. koordinátor plánování pro území z členů pracovních skupin
komunitního plánování sestaví „pracovní skupinu pro úkol“, úkolem
skupiny bude vytvoření katalogu sociálních služeb a návazných
aktivit pro území ORP Jablunkov
2. základním podkladem bude katalog služeb vytvořený městem
Jablunkov, který bude doplněn a služby a aktivity z ostatních obcí
3. koordinátor zajistí tisk a následnou distribuce na obce
a do organizací, případně další úřady a partnerské organizace
4. koordinátor zahájí přípravu vzniku webových stránek a databáze
5. vytvoření databáze, webových stránek a jejich naplnění údaji
Termín:
Leden 2020 – sestavení pracovní skupiny pro úkol
Únor 2020 – aktualizace katalogu mastě Jablunkov
Březen 2020 – tisk a distribuce
Duben 2020 – příprava vzniku webových stránek a databáze
Květen/červen 2020 – databáze a webové stránky naplněny
informacemi
Červenec/srpen 2020 – testování a následné spuštění provozu
Odpovědnost:
Starostové obcí ORP Jablunkov
Koordinátor plánování pro ORP Jablunkov/SOJ
Výstup:
Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit pro území ORP
Jablunkov
Webové stránky/databáze – elektronická podoba katalogu
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Cíl

2.5 Zajištění metodického vedení obcím I. st. v sociální
oblasti, společné vzdělávací semináře apod.

Popis oblasti

Období realizace

V území ORP Jablunkov byla ze strany obcí definována potřeba
metodického vedení v situacích při řešení náročných sociálních
situací občanů jednotlivých obcí. Metodická podpora pracovníků
obcí je rovněž zajišťována Krajským úřadem pro MSK. Dílčím cílem
je zajistit vzdělávací semináře pro zástupce samospráv pro základní
orientaci v systému sociálního zabezpečení, zejména sociálních
služeb a uskutečnění kazuistických seminářů za účasti sociálních
pracovníků z Městského úřadu Jablunkov.
Opatření není sociální službou.
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory

v rámci platformy komunitního plánování sestavit pracovní
skupinu pro úkol
- skupina sumarizuje a definuje potřeby vzdělávání zástupců
samospráv
- technicky zajistí vzdělávací semináře
- opakovaně reviduje vzdělávací potřeby v sociální oblasti
- zajistí a svolá kazuistické semináře s pracovníky samospráv
Dle rozsahu domluvené spolupráce

Počet realizovaných vzdělávacích seminářů
Počet uskutečněných kazuistických seminářů
Garant/osoby zodpovědné za Starostové obcí ORP Jablunkov
realizaci
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3. Podpora pracovníků v sociální oblasti
Strategický cíl je zaměřen na zkvalitňování sociálních služeb poskytovaných v území ORP Jablunkov
skrze personální zdroje. Podporou při zvyšování kvalifikace a kompetencí pracovníků přímo dochází
ke zlepšování kvality sociálních služeb. Pracovníci v sociálních službách mohou přispět ke zkvalitňování
životních podmínek uživatelů služeb a uplatňování individuálního přístupu k potřebám.
V rámci provedených analýz byly definovány potřeby zvyšování kompetencí pracovníků přicházejících
zejména na pozice pracovníků v sociálních službách po absolvování několikadenního kurzu, po jehož
absolvování jsou kompetentní k výkonu, nicméně jim chybí potřebná praxe. Zaměření cílů je
orientované na získání praktických zkušeností formou stáží či výměnných praxí.
Nepostradatelnou součástí systému sociálních služeb jsou dobrovolníci, kteří doplňují odborný
personál v situacích zprostředkování společenského kontaktu uživatelů sociálních služeb.
Předpokládané dosažené výstupy:
-
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dostatečně proškolený a kvalifikovaný personál
zapojení dobrovolníků do sociálních služeb
kvalitní sociální služby
realizace výměnných praxí a stáží

Cíl

3.1 Zvyšování kompetencí a kvalifikace pracovníků
v přímé péči

Popis oblasti

V území ORP Jablunkov, respektive v sociálních službách
poskytovaných na daném území, je nezbytné s ohledem
na všeobecný nedostatek kvalitně proškoleného personálu zajistit
podporu při zvyšování kompetencí a kvalifikace zaměstnanců.
Zvyšování kompetencí a schopností pracovníků v sociálních službách
a jejich kvalifikace je žádoucí zejména v oblasti získávání praktických
zkušeností na výměnných stážích, při absolvování praxí na jiných
odděleních, pokud to velikost zařízení umožňuje.
Žádoucí je rovněž absolvování rozvojových kurzů péče o klienty
a práce s uživateli sociálních služeb.
Ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb dochází také
prostřednictvím dostatečně a vhodně proškoleného personálu.
Opatření není sociální službou.
2019-2023

Období realizace
Postup realizace

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory

- definování konkrétních potřeb poskytovatelů služeb v území
v oblasti vzdělání personálu
- nastavení spolupráce poskytovatelů v rámci výměnných stáží
a praxí
- zajištění odborných kurzů pro zaměstnance sociálních služeb,
které budou zvyšovat kompetence v péči o uživatele
Dle rozsahu domluvené spolupráce

Počet stáží a praxí
Počet účastníků stáží a praxí
Počet realizovaných vzdělávacích seminářů či kurzů
Počet účastníků seminářů kurzů
Garant/osoby zodpovědné za Starostové obcí ORP Jablunkov
realizaci
Nestátní neziskové organizace
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Cíl

3.2 Zapojení dobrovolníků do aktivit sociálních služeb

Popis oblasti

Období realizace

V území ORP Jablunkov jsou dobrovolníci z organizace ADRA, o.p.s.,
již zapojeni do spolupráce. V rámci provedených analýz bylo
zjištěno, že žádoucí je tento trend podporovat a dále rozvíjet.
Dobrovolníky v sociálních službách mohou být profesionálové,
nicméně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím je
důležité i pro osamělé seniory, které může navštívit soused,
zástupci samosprávy ale také zástupci klubu seniorů v obci. Podpora
rozvoje dobrovolnické profesionální i laické aktivity je žádoucí
v celém území. Dobrovolníci výrazně přispívají ke zlepšení
psychosociální pohody uživatelů sociálních služeb.
Dobrovolníci jsou vhodnými společníky, kteří nemusí trávit čas
pouze se seniory, využití dobrovolníků je důležité i při práci s dětmi
a mládeží k jejich vhodnému rozvoji.
Cílem je rozvoj dobrovolnictví, počtu dobrovolníků a oblastí, kde
dobrovolníci působí.
Opatření není sociální službou.
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory

definování potřeb poskytovatelů sociálních služeb k zajištění
adekvátního dobrovolnického programu či potřebnému
specifickému proškolení dobrovolníků
- zástupci samospráv na základě depistáže vytipují obyvatelé
obcí, kterým nabídnou zprostředkování kontaktu na seniorské
kluby v obci
- dobrovolnické organizace zajistí proškolení dobrovolníků
v sociálních službách a koordinují jejich činnost
Dle rozsahu domluvené spolupráce

Počet nových dobrovolnických organizací
Počet dobrovolníků působících v území
Počet odpracovaných hodin
Garant/osoby zodpovědné za Starostové obcí ORP Jablunkov
realizaci
Nestátní neziskové organizace
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4. Zlepšení materiálně-technického vybavení v sociálních službách
Strategický cíl je zaměřen na zkvalitňování sociálních služeb poskytovaných v území ORP Jablunkov
skrze materiálně technické zabezpečení. Kvalita sociálních služeb a návazných aktivit je měřena také
podle míry a stavu vybavení, které je pro vybrané druhy služeb klíčové při zajištění a poskytování,
jedná se zejména o pobytovou formu služeb. Neméně důležité je zajištění vhodného materiálu
a technického zázemí pro ostatní formy sociálních služeb.
Rovněž pro návazné aktivity je nezbytné poskytnout a zajistit správný prostor odpovídající potřebám
účastníků včetně dostatečného vybavení.
Strategický cíl řeší zároveň i potřebu vybudování komunitního centra jako zázemí pro všechny
registrované i neregistrované služby, které by sloužilo zejména malým organizacím jako zázemí
potřebné pro realizaci aktivit s cílovou skupinou.
Předpokládané dosažené výstupy:
-
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zajištění adekvátně vybavených prostor pro poskytování sociálních služeb
realizace investičních záměrů nezbytných k rekonstrukci prostor pro poskytování sociálních
služeb
vhodné materiálně technické vybavení návazných aktivit
komunitní centrum

Cíl

4.1 Zvyšování kvality materiálně-technického vybavení
sociálních služeb včetně možnosti investičních oprav
zařízení zajišťující sociální služby

Popis oblasti

Období realizace

V území ORP Jablunkov v rámci sociálních služeb byl definován
problém nedostatečného a zastaralého vybavení, které neodpovídá
aktuálním potřebám při zajištění péče o uživatele služeb. Cíl reaguje
na potřebu zabezpečení finančních prostředků na obnovu
materiálně-technického vybavení případně realizaci drobných
investičních oprav, které nelze z klasických dotací hradit. Záměrem
je vytvořit dotační tituly pro poskytovatele sociálních služeb
a návazných aktivit, které budou neziskové i příspěvkové organizace
využívat při potřebě obnovy materiálu či rekonstrukci prostor, nebo
při vzniku nové sociální služby před jejím zahájením. Cíl bude
realizován jako úprava stávajících podmínek dotačního
a grantového řízení, či poskytnutí darů.
Opatření není sociální službou.
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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společné jednání jednotlivých obcí o potřebě sjednocení
podmínek dotačních řízení
- v rámci platformy komunitního plánování sestavit pracovní
skupinu pro úkol
- vytvořit jednotné podmínky při poskytování dotací
- zakomponovat do podmínek možnost čerpání finančních
prostředků na nákup dlouhodobého hmotného majetku,
velkých oprava údržby a zejména investic a rekonstrukcí prostor
nezbytných pro zkvalitnění služeb občanům obcí
Dle rozsahu domluvené spolupráce
Upravené dotační podmínky
Počet podaných žádostí
Počet podpořených projektů
Starostové obcí ORP Jablunkov

Cíl

4.2 Vybudování komunitního centra

Popis oblasti

Období realizace

V území ORP Jablunkov cíl reaguje na potřebu vzniku komunitního
centra pro širokou cílovou skupinu a vytvořením zázemí
pro všechny registrované i neregistrované služby v případě, že
potřebují vymezit prostor pro realizaci aktivit s uživateli služeb či
návštěvníky aktivit.
Potřeba vzešla od občanů obcí i od samotných poskytovatelů
služeb. Komunitní centrum může sloužit nejen sociálním či
prosociálním účelům, ale také kulturním, vzdělávacím či jinak
volnočasovým aktivitám jednotlivých subjektů působících na území
obcí.
Opatření není sociální službou.
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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společné jednání jednotlivých obcí a výběr vhodného místa
dostupného všem obcím v ORP Jablunkov
- vytvoření projektového záměru
- předložení do příslušné výzvy
- realizace výstavby/rekonstrukce
- zahájení provozu
Dle rozsahu domluvené spolupráce
Zpracovaný projektový záměr
Komunitní centrum
Starostové obcí ORP Jablunkov

5. Systémové řešení financování sociálních služeb
Systém financování sociálních služeb je v České republice založen na vícezdrojovém financování.
Nejvýznamnějšími zdroji jsou dotace z veřejných rozpočtů (stát, obce), úhrady od uživatelů
u zpoplatněných služeb, úhrady od zdravotních pojišťoven za vykázané zdravotní výkony v případě
poskytování zdravotní péče, finanční příspěvky z nadací, fondů, sbírek a od sponzorů a v neposlední
řadě také ze strukturálních fondů EU. Do systému financování také vstupuje příspěvek na péči. Občané
závislí na pomoci druhé osoby ho dostávají k zajištění nezbytné pomoci. Každá obec má povinnost
ze zákona o sociálních službách zjišťovat dostupnost informací o sociálních službách, potřebách
občanů a sociálních službách na svém území. A na základě zjištěných potřeb následně spolupracuje
s krajem na realizaci krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
Strategický cíl k financování sociálních služeb a návazných aktivit v území ORP Jablunkov byl definován
z důvodu nejednotnosti financování a velkých rozdílů v přístupu jednotlivých samospráv. Obce buď
poskytují velké finanční objemy na provoz sociálních služeb ať už zajišťovaných neziskovými či
příspěvkovými organizacemi (příp. organizačními složkami). Nebo nepřispívají na provoz žádné sociální
služby a financují prosociální aktivity. Cílem je vytvořit společnou metodiku ve financování sociální
oblasti v území.
Předpokládané dosažené výstupy:
-
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sociální služby poskytované v ORP Jablunkov zařazené do krajské sítě
definované priority v sociální oblasti včetně určení jejich financování
vytvořený systém spolufinancování sociálních služeb a návazných aktivit poskytovaných
občanům na území ORP Jablunkov
pravidelné zjišťování potřeb občanů v jednotlivých obcích
vyjednaný veřejný závazek obcí s KÚ MSK
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Cíl

5.1 Zařazení pečovatelských služeb zajišťovaných obcemi
do krajské sítě MSK

Popis oblasti

Období realizace

Definováno pro obce: Dolní Lomná, Návsí
Uvedené obce zřizují registrované sociální služby – pečovatelské
služby dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které
nejsou zařazeny v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji.
Opatření reaguje na potřebu vytvořit jednotný systém
ve financování sociálních služeb v ORP Jablunkov, tzn. provoz
dlouhodobých a ověřených registrovaných sociálních služeb
v území je spolufinancován prostřednictvím dostupných veřejných
finančních zdrojů.
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje

registrované sociální služby vyplní žádost o vstup do krajské sítě
MSK v termínu stanoveném úřadem
- obce vystaví deklarace potřebnosti sociálních služeb včetně
míry spolufinancování dle podmínek MSK vyjádřených
ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje
- registrované sociální služby požádají o dotace dle podmínek
MSK
0,- Kč

Výstup/hodnotící indikátory

Sociální služby zařazené do krajské sítě

Garant/osoby zodpovědné za
realizaci

Garant obce Dolní Lomná: starosta obce
Garant obce Návsí: starosta obce

Akční plán 2019-2020

Akční kroky:
1. připravit podklady o nákladech a zdrojích na provoz sociálních
služeb a vyvolat jednání s KÚ MSK o vstupu obou služeb do sítě
sociálních služeb MSK
2. nastudovat podmínky vstupu do sítě, připravit potřebné žádosti
a deklarace potřebnosti
3. domluvit na společném jednání podmínky spolufinancování
ze strany obcí
4. podat žádost o vstupu do sítě a zajistit potřebné náležitosti
5. podat žádost o dotaci MSK z kapitoly 313 státního rozpočtu
Termín:
Leden 2019 – příprava na jednání, nastudování podmínek
Únor 2019 – jednání na KÚ MSK
Březen 2019 – podání žádosti o vstup do sítě
Červen 2019 – rozhodnutí
Říjen/listopad 2019 – podat žádost o dotaci
Odpovědnost:
Starosta obce Návsí
Starosta obce Dolní Lomná
Výstup:
Sociální služby zařazené do sítě služeb MSK a podané žádosti
o dotace z kapitoly 313 státního rozpočtu prostřednictvím KÚ MSK
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Cíl

5.2 Vytvoření společného systému financování sociálních
služeb v ORP

Opatření

5.2.1 Nastavení společných priorit v oblasti financování
sociálních služeb v ORP

Popis oblasti

Období realizace

V území ORP Jablunkov
Pro udržení stabilní sítě a rozvoj nových potřebných kapacit
sociálních služeb je nezbytný stálý systém financování. Obce v ORP
Jablunkov společně vytvoří přehled priorit ze stávajících
i rozvojových sociálních služeb, které budou finančně podporovány.
Priority jsou společné i individuální pro jednotlivé obce a vybrány
na základě skutečně ověřených potřeb občanů v území
ORP Jablunkov a reagují na aktuální poptávku.
Revize priorit probíhá na společném jednání minimálně jednou
za dva roky.
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje

ověření potřeb rozvoje sociálních služeb u občanů
v jednotlivých obcích
- definování rozsahu nových kapacit sociálních služeb – druh,
kapacita, cílová skupina a místo výkonu sociální služby
- revize stávajících služeb jejich kvality, efektivnosti
a hospodárnosti na základě předložených informací
od poskytovatelů
- definování priorit na základě předchozích zjištění na společném
jednání obcí s poskytovateli a uživateli
0,- Kč

Výstup/hodnotící indikátory

Definované priority

Garant/osoby zodpovědné za
realizaci

Starostové obcí ORP Jablunkov

Akční plán 2019-2020

Akční kroky:
1. svolat společné jednání obcí ze SOJ, které chtějí společně
plánovat sociální služby a návazné aktivity včetně koordinátora
plánování pro území
2. vybrat sociální služby a návazné aktivity, které budou tvořit
minimální základní síť nezbytnou pro zachování kvalitní a dostupné
sociální pomoci občanům v území
3. pravidelné ověřování dostatečnosti sítě, případně její aktualizace
dle zjištění
4. definování společných priorit v rozsahu – druh, kapacita, cílová
skupina a místo výkonu sociální služby
5. schválení společných priorit
Termín:
Březen 2019 – jednání, definovaná základní síť
Duben 2019 – vymezení priorit v oblasti sociální pomoci
Květen 2019 – schválení a zapracování do smlouvy o spolupráci
Červen 2019 – schválení smlouvy o spolupráci
Odpovědnost:
Starostové obcí ORP Jablunkov
Koordinátor plánování pro ORP Jablunkov/SOJ
Výstup:
Definovaná základní síť sociálních služeb a návazných aktivit
Nastavení priorit pro financování zapracované do smlouvy
o spolupráci
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Cíl

5.2 Vytvoření společného systému financování sociálních
služeb v ORP

Opatření

5.2.2 Nastavení způsobu financování sociálních služeb v ORP

Popis oblasti

Období realizace

V území ORP Jablunkov
Spolufinancování sociálních služeb z jednotlivých obcí je nezbytným
faktem pro zajištění a udržení chodu a provozu služeb v území.
Opatření reaguje na potřebu vyjádřenou zadavateli i poskytovateli
služeb, a to nastavit způsob financování, který bude akceptovatelný
jednotlivými samosprávami a poskytovatelé služeb tak získají
jistotu. Opatření vnáší jasnou představu o možnostech
a podmínkách rozvoje sociálních služeb s vazbou na financování
v území.
Systém je založen na spolupráci a předávání informací mezi
poskytovateli a zadavateli služeb a vychází ze skutečně vykonané
sociální práce u občanů v jednotlivých obcích. Metodika způsobu
spolufinancování bude vytvářena v období platnosti plánu.
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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vytvoření pracovního týmu pro sestavení metodiky složené
ze zástupců obcí a poskytovatelů sociálních služeb
- vznik návrhu metodiky
- přednesení návrhu na společném jednání
- schválení metodiky v orgánech jednotlivých obcí
- zveřejnění metodiky
0,- Kč
vytvořená a schválená metodika pro spolufinancování sociálních
služeb v území
Starostové obcí ORP Jablunkov

Akční plán 2019-2020

Akční kroky:
1. svolat společné jednání obcí ze SOJ, které chtějí společně
plánovat sociální služby a návazné aktivity včetně koordinátora
plánování pro území a vytvoření pracovního týmu pro sestavení
metodiky
2. popsat současný způsob financování služeb v území včetně
uvedení aktuální výše spolufinancování
3. definování potřeb poskytovatelů sociálních služeb a podmínkách
nezbytného spolufinancování a rozšiřování sítě služeb v MSK
4. návrh několika způsobů možného budoucího spolufinancování
akceptovatelného pro obce (jedním z možných způsobů je systém
zpětného financování na základě fakticky odebraných služeb
občany jednotlivých obcí)
5. vytvoření a schválení metodiky
Termín:
Březen 2019 – jednání, sestavený tým pro návrh metodiky
Duben 2019 – návrh metodiky financování služeb v území
Květen 2019 – projednání, schválení a zapracování do smlouvy
o spolupráci
Červen 2019 – schválení smlouvy o spolupráci
Odpovědnost:
Starostové obcí ORP Jablunkov
Koordinátor plánování pro ORP Jablunkov/SOJ
Výstup:
Schválená metodika spolufinancování sociálních služeb v území
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Cíl

5.3 Plnění role zodpovědného zadavatele sociálních
služeb

Opatření

5.3.1 Pravidelné zjišťování potřeb v sociální oblasti v ORP
(realizace průzkumů, analýz, prognóz vývoje apod.)

Popis oblasti

Období realizace

V území ORP Jablunkov
Konkrétní a přesná data jsou pro plánování sociálních služeb
stěžejní. Pravidelné zjišťování a ověřování potřeb občanů
jednotlivých obcí umožňuje jednotlivým samosprávám lépe
a vhodně formulovat požadavky na zajištění poptávky
na poskytovatele.
S ohledem na velikost obcí je vhodně zvolena forma výzkumných
a analytických metod. Za zjišťování potřeb je zodpovědná každá
obec samostatně.
Prognózy a dlouhodobá analytická šetření jsou zjišťovány
minimálně jedenkrát za období realizace plánu.
Krátkodobé výhledy a aktuální problémy jsou řešeny v obcích
individuálně, avšak revize a ověření probíhá minimálně dvakrát
za období realizace plánu (doporučeno průběžné ověřování formou
veřejných setkání, komunitní práce, anketních lístků apod.)
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje

Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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každá obec si stanoví formu a způsob zjišťování potřeb (možné
i na základě konzultace s externistou)
realizace pravidelných průzkumů (svépomocí, externě)
realizace hloubkové a dlouhodobé analýzy
práce s výstupy, reakce na aktuální potřeby a revize akčního
plánu
0,- Kč
150.000,- Kč (externí dodavatel pravidelné výzkumy)
200.000,- Kč (externě dlouhodobá analýza včetně prognózy vývoje
v území)
počet provedených výzkumných šetření
analytický dokument
počet revizí/aktualizací akčního plánu
Starostové obcí ORP Jablunkov

Akční plán 2019-2020

Akční kroky:
1. svolat společné jednání obcí ze SOJ, které chtějí společně
plánovat sociální služby a návazné aktivity včetně koordinátora
plánování pro území
2. navrhnout ve spolupráci se samosprávou individuální plán
oslovení veřejnosti při zjišťování sociálních potřeb pro každou obec
s ohledem na velikost a finanční možnosti (proces plánování
sociálních služeb včetně pravidelného ověřování potřeb je možné
financovat i z prostředků EU)
3. shrnout požadavky a dle rozsahu provést vlastní šetření
koordinátorem plánování či zadat externímu dodavateli expertovi
na zjišťování sociálních potřeb
4. výstupy zapracovat ve spolupráci s pracovními skupinami
v podobě cílů do plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit
5. provést aktualizaci akčního plánu a schválit aktuální podobu
komunitního plánu sociálních služeb a pro ORP Jablunkov
Termín:
Červen 2019 – jednání, vymezení dalšího postupu a určení
cyklického období
Červenec/srpen 2019 – koordinátor vytvoří návrh individuálních
plánů oslovení veřejnosti v každé spolupracující obci
Září 2019 – schválení návrhu na šetření v obcích
Říjen/listopad 2019 – provedené šetření
Prosinec 2019 – seznámení se s výstupy, zpracování v pracovních
skupinách do podoby cílů
Leden 2020 – aktualizace akčního plánu a komunitního plánu
Odpovědnost:
Starostové obcí ORP Jablunkov
Koordinátor plánování pro ORP Jablunkov/SOJ
Výstup:
Vytvořený individuální plán oslovení veřejnosti při zjišťování
sociálních potřeb pro každou obec
Provedené společné i individuální šetření
Aktualizace akčního plánu případně komunitního plánu sociálních
služeb a souvisejících aktivit pro ORP Jablunkov
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Cíl

5.3 Plnění role zodpovědného zadavatele sociálních
služeb

Opatření

5.3.2 Pravidelná setkání představitelů samospráv včetně
zástupců zainteresovaných subjektů z oblasti
sociálních služeb a vyjednávání o společném veřejném
závazku

Popis oblasti

V území ORP Jablunkov
Opatření
navazuje
na
předchozí
dílčí
cíle,
kdy
prostřednictvím spolufinancování sociálních služeb je zároveň
ze strany obcí vyjádřena skutečná potřebnost existence služeb
v území a případně jejich rozvoj.
Veřejný závazek je vnímám jako minimální zajištění pomoci a péče
občanům obcí, který je samosprávou deklarován a v případě
potřeby bude uskutečněn.
O společném veřejném závazku obcí a Moravskoslezského kraje
bude v období realizace plánu jednáno.
Obce si sami stanoví rozsah minimální pomoci, kterou jsou schopny
spolufinancovat, avšak s vědomím povinnosti obce zajistit potřeby
svých občanů.
2019-2023

Období realizace
Postup realizace

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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- zjišťování skutečných potřeb občanů
- definování priorit spolufinancování sociálních služeb
- jednání o společném veřejném závazku obcí ORP Jablunkov
- deklarace potřebnosti a financování sociálních služeb
- uzavření společného závazku s KÚ MSK
0,- Kč
Definovaný a odsouhlasený společný veřejný závazek obcí
v ORP Jablunkov
Starostové obcí ORP Jablunkov

Akční plán 2019-2020

Akční kroky:
1. svolat společné jednání obcí ze SOJ, které chtějí společně
plánovat sociální služby a návazné aktivity včetně koordinátora
plánování pro území
2. na základě zjištěných potřeb a aktualizace plánu, definování
priorit v oblasti financování a s ohledem na stanovenou metodiku
spolufinancování sociálních služeb bude vymezena základní síť
sociálních služeb v území
3. vyvolání jednání na KÚ MSK o úpravě veřejného závazku
definovaného pro ORP Jablunkov v roce 2018
4. schválení veřejného závazku na další období
Termín:
Leden 2020 – jednání, aktualizace plánu, dojednání změny
veřejného závazku
Únor 2020 – jednání na KÚ MSK k revizi veřejného závazku pro ORP
Jablunkov
Březen 2020 – schválení revidovaného veřejného závazku pro ORP
Jablunkov
Odpovědnost:
Starostové obcí ORP Jablunkov
Koordinátor plánování pro ORP Jablunkov/SOJ
Výstup:
Aktualizovaný veřejný závazek pro ORP Jablunkov
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6. Rozvoj spolupráce triády
Sociální služby se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, plánují metodou komunitního
plánování. Jedná se o procesu, na kterém se podílejí mnozí účastníci, kteří definují potřeby, na něž
reagují poskytnutím pomoci či podpory sociální služby a případně související aktivity. Základním
předpokladem je dodržení několika základních principů, zásad a cílů. Předpokladem pro funkčnost
celého systému je dodržení efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti ve všech fázích procesu plánování
i samotné realizace vytyčených cílů.
V rámci projektu „Profesionalizace veřejné správy obcí na území Jablunkovska“
(reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002859) vznikla na území ORP Jablunkov platforma složená
ze zástupců obcí. Vyčlenila se zde Řídící a Pracovní skupina. Obě skupiny se podílely na tvorbě plánu
sociálních služeb a návazných aktivit a v průběhu procesu plánování se Pracovní skupina rozšířila
o zástupce poskytovatelů sociálních služeb a aktivit v území. Strategickým cílem je v započatém
procesu plánování sociálních služeb pro celé ORP Jablunkov pokračovat a nadále rozvíjet spolupráci
mezi triádou.
Předpokládané dosažené výstupy:
-
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vytvořené pracovní skupiny a jejich jednací řád
vytvořený a schválený komunitní plán včetně akčního plánu
realizovaná výzkumná šetření ke zjišťování potřeb
vytvořená pracovní pozice koordinátor sociálních služeb a návazných aktivit pro ORP
Jablunkov
smlouva o spolupráci.

Cíl

6.1 Nastavení procesu komunitního plánování a řízení
sociálních služeb v ORP

Opatření

6.1.1

Popis oblasti

V území ORP Jablunkov – město Jablunkov již realizuje
Opatření reaguje na potřebu pokračovat v započatém procesu
společného plánování v celém území ORP Jablunkov. Realizací
dojde k nastavení struktury procesu komunitního plánování,
vymezení skupin včetně jejich fungování, vzájemnému informování
členů skupin a definování sociálních potřeb jednotlivých obcí.
Vhodné je přizvat k jednáním pracovních skupin sociální pracovníky
ze sociálně právní ochrany dětí a zástupce Úřadu práce v ČR.
Žádoucí je rovněž zavedení způsobu pravidelného monitoringu
práce poskytovatelů sociálních služeb a zajištění finančních
prostředků na proces komunitního plánování.
Cílem celého procesu plánování je vytváření plánu sociálních
služeb, jeho vyhodnocování a aktualizace včetně pravidelného
ověřování a zjišťování potřeb obyvatel v území.
Obce mají ze zákona povinnost zabezpečit sociální potřeby svých
obyvatel a z důvodu dlouhodobého plánování je nezbytné
pravidelné ověřování potřeb obyvatel, aby samospráva mohla
optimalizovat síť služeb na svém území.
Potřeby mohou být zjišťovány kvalitativními či kvantitativními
metodami s ohledem na velikost obce. Mohou být využity metody
pro každou obec samostatně či pro několik obcí zároveň.
Opatření není sociální službou.
2019-2023

Období realizace
Postup realizace

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory

Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
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Zajištění procesu
a návazných aktivit

plánování

sociálních

služeb

-

společné jednání Pracovní i Řídící skupiny
ustavení jednacího řádu skupin, plánu činnosti skupin
a způsobu hlasování
- volba odpovědného zástupce, který bude garantem
a koordinátorem plánování sociálních služeb a aktivit
- nastavení způsobu zjišťování potřeb v území, jeho pravidelné
ověřování, kontrola plnění schváleného plánu sociálních služeb
a realizace nastavených opatření
- hospodaření se schváleným rozpočtem na zajištění procesu KP
Dle domluvy – náklady mzdové na koordinátora sociálních služeb,
provozní
Vytvořené pracovní skupiny
Jednací řád
Vytvořený a schválený komunitní plán včetně akčního plánu
Realizovaná výzkumná šetření ke zjišťování potřeb
Vytvořená pracovní pozice koordinátor sociálních služeb
a návazných aktivit pro ORP Jablunkov
Starostové obcí ORP Jablunkov

Akční plán 2019-2020

Akční kroky:
1. svolat společné jednání obcí ze SOJ, které chtějí společně
plánovat sociální služby a návazné aktivity
2. domluvit rozsah spolupráce (plánovací, finanční, výkonné apod.),
vymezit náplň práce koordinátora plánování pro ORP Jablunkov
včetně úvazku, určit způsob financování mzdových nákladů
na koordinátora (proces plánování sociálních služeb je možné
financovat i z prostředků EU)
3. vybrat koordinátora sociálních služeb, který bude odpovědným
za naplňování plánu rozvoje sociálních služeb a návazných aktivit
4. vytvořit plán práce a činností dle nastaveného akčního plánu,
vytvořit organizační strukturu procesu plánování včetně vytvoření
pracovních skupin pro různé cílové skupiny, nastavení jednacích
řádů, zajistit pravidelná setkání včetně vedení těchto jednání apod.
5. naplňovat plán práce a pravidelně referovat SOJ o aktuálním
průběhu, zajistit pravidelná jednání všech aktérů
Termín:
Leden 2019 – jednání, vymezení spolupráce a definování pozice
koordinátora,
Únor 2019 – výběrové řízení na pozici koordinátora plánování
Březen/duben 2019 – vytvoření plánu práce koordinátora
Duben/červen 2019 – nastavení organizační struktury komunitního
plánování pro ORP Jablunkov
Odpovědnost:
Starostové obcí ORP Jablunkov
Výstup:
Vytvořená a obsazená pozice koordinátora sociálních služeb
a návazných aktivit pro ORP Jablunkov
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Cíl

6.1 Nastavení procesu komunitního plánování a řízení
sociálních služeb v ORP

Opatření

6.1.2 Vytvoření a uzavření závazné Smlouvy o spolupráci

Popis oblasti

Období realizace

V území ORP Jablunkov
Opatření reaguje na potřebu všech zainteresovaných subjektů
vytvořit a uzavřít závaznou smlouvy o spolupráci mezi obcemi
a poskytovateli služeb a návazných aktivit při využívání sociálních
služeb občany jednotlivých obcí. Opatření je zejména důležité
pro zajištění odpovídající kapacity pobytových sociálních služeb.
Součástí předmětné smlouvy může být vytyčení způsobu
spolufinancování poskytnutých služeb.
Po vytvoření smlouvy bude proces transparentní a pro zadavatele
i poskytovatele služeb přehledný.
2019-2023

Postup realizace

-

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory
Garant/osoby zodpovědné za
realizaci
Akční plán 2019-2020

společné jednání zástupců zadavatele i poskytovatele sociálních
služeb
- definování okruhů, formy a způsobu spolupráce
- vytvoření smlouvy a její naplňování
0,- Kč
Smlouva o spolupráci
Nastavení systému podpory poskytovatelů služeb
Starostové obcí ORP Jablunkov
Akční kroky:
1. svolat společné jednání poskytovatelů a zadavatelů sociálních
služeb – diskutovat možnosti, zda bude spolupráce uzavřena
s jednotlivými obcemi, či se SOJ
2. domluvit rozsah spolupráce, co bude předmětem budoucí
smlouvy
3. specifikovat jednotlivé oblasti spolupráce s konkrétními
podmínkami
4. vytvořit návrh smlouvy
5. projednat a schválit smlouvy
Termín:
Únor 2019 - jednání, vymezení spolupráce a specifikace oblastí
Duben 2019 – návrh smlouvy
Červen 2019 – schválení a účinnost smlouvy o spolupráci
Odpovědnost:
Koordinátor plánování pro ORP Jablunkov/SOJ
Výstup:
Smlouva o spolupráci poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb
v ORP Jablunkov
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Cíl

6.2 Společně řešit otázky legislativy

Opatření

6.2.1 Zajištění účasti obcí či poskytovatelů na platformách
s přímým vlivem na změny legislativy

Popis oblasti

V území ORP Jablunkov zejména u poskytovatelů sociálních služeb je
nezbytné zajištění pravidelné účasti vybrané obce či neziskové
organizace v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb případně
na jiné platformě mající celostátní charakter a značnou vyjednávací
pozici ve vztahu ke státu při vyjednávání legislativních, ale také
často i finančních otázek. Cílem je zabezpečit přenos informací
do ORP Jablunkov, možnost připomínkování zákonů v sociální
oblasti nejen jako samosprávné celky. V území jsou poskytovatelé,
kteří jsou členy Asociace, a v rámci vytvořené platformy
komunitního plánování pro celé území budou přenášet informace.
Možnost připomínkování legislativních podmínek poskytování
sociálních služeb je vhodné i prostřednictvím celorepublikových
poskytovatelů služeb jako je např. Charita ČR apod.
Opatření není sociální službou.
2019-2023

Období realizace
Postup realizace

Finanční náklady a zdroje
Výstup/hodnotící indikátory

- zjistit u poskytovatelů sociálních služeb členství v asociacích
a vytvoření přehledné databáze
- pravidelná účast na setkáních
- přenos informací k dalším poskytovatelům v území
0,- Kč

Vytvořená databáze
Počet účastí na setkáních
Počet jednání za účelem přenosu informací
Garant/osoby zodpovědné za Starostové obcí ORP Jablunkov
realizaci
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PŘÍLOHA 1 – SOUHRN PROBLÉMOVÝCH
OBLASTÍ A POTENCIÁLNÍCH OHROŽENÍ
V ORP JABLUNKOV
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Graf 2 – Souhrn problémových oblastí a potenciálních ohrožení v ORP Jablunkov při plánování sociálních služeb vycházející z analýz
Vysvětlivky – Z=zadavatel, U=uživatel, P=poskytovatel, SE=socioekonomický profil
1. NEDOSTATEČNÉ
KAPACITY
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1.1 nedostatek služeb
pro lidi se závislostí - U,
Z

1.11 Bocanovice, Horní
Lomná, Písek nedostatečná nabídka
volnočasových aktivit
pro děti a mládež - Z

1.2 špatné vztahy,
krizové situace a
dlouhé čekací lhůty u
terapeutů - U, Z

1.12 Dolní Lomná,
Mosty u Jablunkova neexistence služby
senior taxi - U, Z

1.3 nedostatek
nízkonákladových bytů
- U, Z

1.13 Dolní Lomná chybí návazná služba
na pečovatelskou
službu - U

1.4 nedostatečná
kapacita volnočasových
aktivit pro děti v době
prázdnin - U
1.5 nedostatečná
finanční gramotnost - U
1.6 nedostatek
odlehčovacích služeb
pro lidi mladšího věku U
1.7 neefektivně využita
kapacita domova se
zvláštním režimem - P
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1.14 nedostatečná
kapacita pobytových
služeb pro seniory a
OZP - Z, P
1.15 absence
dluhového poradenství
-Z
1.16 Jablunkov psychiatrická a
psychologická péče pro
děti a jejich rodiče - Z
1.17 Jalunkov - absence
rodinného a
partnerského
poradenství - Z

1.8 neobsazená lůžka
ve službě domov pro
seniory - P

1.18 absence občanské
poradny - Z

1.9 terénní služby velká
územní působnost - P,
SE

1.19 Jablunkov nedostatečné služby
pro děti při rozpadu
rodiny

1.10 některé sociální
služby nejsou zařazené
v krajské síti - SE

1.20 Písečná, Mosty u
Jablunkova - absence
terénní služby pro
seniory a OZP - Z

1.21 Písek - absence
zázemí pro klubovou
činnost - Z, U
1.22 Písek - absence
zařízení pro denní
pobyt seniorů a OZP - Z

2. NEDOSTATEČNÁ
INFORMOVANOST O
SOCIÁLNÍ OBLASTI

3. PROBLÉMY V
PERSONÁLNÍM
ZABEZPEČENÍ

2.1 nedostatečná
míra informování
obyvatel – U, Z

3.1 nedostatečnost
připravenosti
pracovníků v přímé
péči - P

2.2 nedostatek
informací o existenci
spolků - U

3.2 nedostatek
dobrovolníků ve
službách - P

2.3 stigmatizace lidí
využívající sociální
služby – U, Z

4. NEDOSTATKY
MATERIÁLNĚTECHNICKÉHO
VYBAVENÍ
4.1 nevyhovující
kvalita materiálně
technického
vybavení - P
4.2 nedostatečný
vozový park pro
terénní
pečovatelskou
službu - P
4.3 špatný technický
stav denního
stacionáře - P

5. NEDOSTATEK
FINANCÍ PRO
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
5.1 Obecní
pečovatelské služby
nežádají z jiných
dotačních titul - P
5.2 Obce
nepřispívají na
provoz NNO – P
5.3 NNO vzniká
finanční ztráta
z provozu - P
5.4 služby jsou
poskytovány
v omezeném
provozu - P
5.5 výrazná
rozdílnost
ve formulářích
žádostí a vyúčtování
jednotlivých obcí - P
5.6 neadekvátní
náročnost ve
vykazování zdravotní
péče - P
5.7 nevyrovnané
financování sociální
oblasti - SE
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6. LEGISLATIVNÍ
OMEZENÍ
6.1 nevyjasněné
meziresortní
problémy mezi MPSV
a MZ - P
6.2 vysoké nároky
standardů kvality
dané zákonem - P

7. NÍZKÁ ÚROVEŇ
SPOLUPRÁCE TRIÁDY
7.1 pracovní skupina
bez zástupců
poskytovatelů - P
7.2 nízká prestiž a
neuznání ze strany
samosprávy NNO - P
7.3 proces
komunitního
plánování zaveden a
realizován ve městě
Jablunkov, ostatní
obce neprovádí
depistáž, žádné
průzkumy ankety a
šetření - Z

PŘÍLOHA 2 –
V ORP JABLUNKOV
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SOUHRN

PŘÍLEŽITOSTÍ

Graf 3 – Souhrn příležitostí v ORP Jablunkov při plánování sociálních služeb vycházející z analýz
Vysvětlivky – Z=zadavatel, U=uživatel, P=poskytovatel, SE=socioekonomický profil

1. DOSTATEČNÉ
KAPACITY SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
1.1 zajistit odlehčovací
služby pro lidi mladších 50
let - U

1.10 zajistit terénní služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením - Z

1.2 zřídit pobytové služby U, Z

1.11 zajistit odlehčovací
služby pro pečující pobytová, či terénní forma
-Z

1.3 zajistit poradenství pro
rodinu člověka závislého na
návykových látkách - U
1.4 zajistit sociální bydlení
pro rodiny s dětmi a občany
obcí - U, Z
1.5 zajistit poradenství pro
dluhovou problematiku - U,
Z
1.6 vznik pobytové služby
pro seniory případně lidi se
sociální potřebou 50+ - Z
1.7 možné využít
potenciálu sousedské
výpomoci či činnosti klubů
pro seniory - Z, SE
1.8 Zajistit službu
odborného poradenství - Z
1.9 zajistit ambulantní
služby pro seniory případně
navýšení kapacity služby
pro lidi se zdravotním
postižením - Z
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2. ZVYŠENÍ
INFORMOVANOSTI V
SOCIÁLNÍ OBLASTI

1.12 zajistit společně
plánovat potřebné kapacity
sociálních služeb v území SE, Z, U, P
1.13 Dolní Lomná, Mosty u
Jablunkova - zavést službu
senior taxi - U, Z
1.14 Horní Lomná podpory komunitního
života v obci - Z
1.15 Mosty u Jablunkova podpořit vznik klubu pro
seniory - U, Z
1.16 Písek - vytvořit zázemí
pro setkávání seniorů U
1.17 Jabkunkov - vytvořit
nabídku finanční i
nefinanční povahy
vedoucí k navýšení
kapacity psychologů,
psychiatrů a terapeutické
činnosti pro děti
vyžadující pomoc např.
v souvislosti s rozpadem
rodiny - Z

2.1 zmapovat situaci
spolků a nabídku aktivit
dětem - U

2.2 zajistit informovanost
pro seniory - U, P, Z

2.3 organizovat akce
pro veřejnost - P

2.4 vytvořit metodickou
podporu pro obce,
společné semináře na
dané téma - Z

2.5 aktualizovat a
distribuovat všem obcím
pravidelně katalog
sociálních služeb a
souvisejících aktivit - Z

2.6 připravit pravidelnou
rubriku řešení sociálních
otázek v obecních
zpravodajích obcí - Z

5. FINANCOVANÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
5.1 udržet či zvýšit
finanční podporu
službám, které
pomáhají závislému
na návykových
látkách - U
5.2 finančně
podporovat
komunitní centra a
spolky, které nabízí
volnočasové aktivity
pro děti - U
5.3 do dotační
politiky území
začlenit i možnost
čerpání dotací na
investice a nákup
dlouhodobého
hmotného majetku P
5.4 stanovit dotace
pevně podle počtu
klientů domova z
dané obce, nebo
podle trvalého
bydliště - P, Z, SE
5.5 jednotný způsob
financování sociálních
služeb- P, Z, SE
5.6 zjednodušení
administrativy
v žádostech o dotace
-P

6. LEGISLATIVA
6.1 určit sociálního
pracovníka výhradně
na standardy
(pečovatelská služba
návsí) - P

6.2 zajistit zákonnou
povinnost obce
podílet se v daném
procentu na provozní
ztrátě sociální služby P
6.3 zdravotní péči v
pobytových zařízeních
hradit formou paušálu
nebo příspěvku - P

7. SPOLUPRÁCE
TRIÁDY
7.1 spolupráce v
rámci volnočasových
aktivit, aktivizací
občanů - P
7.2 zapojení
poskytovatelů
sociálních služeb do
pracovní skupiny pro
tvorbu plánu - Z
7.3 vytvořit deklaraci
o spolupráci při
umísťování občanů
obcí do pobytových
sociálních služeb - Z
7.4 uzavřít závaznou
Smlouvu o spolupráci
s poskytovateli
sociálních služeb na
území ORP - Z
7.5 spolupráce se
zaměstnanci SPOD v
prorodinných
aktivitách - SE

7.6 realizovat v obcích
průzkumy potřeb - Z
7.7 ukotvit systém
plánování sociálních
služeb v ORP
Jablunkov, např. přes
Sdružení obcí
Jablunkovska,
s využitím stávající
struktury skupin
komunitního plánování
v Jablunkově - Z

