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Představení plánu 

Obce Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha a Slezské Pavlovice vstoupily do spolupráce s Odborem 

(Agenturou) pro sociální začleňování (dříve Agentura pro sociální začleňování) v první 

polovině roku 2013, v rámci 1. vlny náboru obcí. V roce 2015 byla podepsána memoranda 

o spolupráci a obce na Osoblažsku přistoupily ke Koordinovanému přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám. Na základě memoranda o spolupráci vzniklo tzv. Lokální partnerství pro 

socioekonomický rozvoj, které bylo rozděleno dle zaměření jeho členů do pracovních skupin 

bydlení, zaměstnanost a ekonomický rozvoj, prevence kriminality, vzdělávání a rozvoj 

sociálních služeb.  

Na základě spolupráce obcí na Osoblažsku s Odborem pro sociální začleňování (dále jen 

Agentura) a výstupů pracovních skupin vznikl strategický dokument Strategický plán 

sociálního začleňování Osoblažsko 2015 – 2018, na nějž plynule navázal Strategický plán 

sociálního začleňování Osoblažska 2020-2023, společně s tzv. akčním plánem, který se 

zaměřil na oblast dluhové problematiky a zaměstnanosti na území Osoblažska v letech 2019 

– 2022. Strategický plán sociálního začleňování Osoblažska 2020-2023, pozbývá platnosti 

dnem schválení návazného strategického dokumentu Plánu sociálního začleňování 

Osoblažska na období 2022 – 2027. 

Ke konci roku 2021 se obce Dívčí Hrad, Hlinka a Slezské Pavlovice (dále jen obce Osoblažska) 

dohodly na další spolupráci a přistoupení ke Koordinovanému přístupu k sociálnímu vyloučení 

2021+ (dále jen KPSV) s Agenturou, což bylo stvrzeno schválením a podpisy nových 

memorand o spolupráci, jehož součástí jsou popisy spolupráce v oblasti sociálního 

začleňování, které mimo jiné definují tematické zaměření spolupráce a podobu strategických 

dokumentů. Memorandum o spolupráci v obci Dívčí Hrad bylo schváleno usnesením 

zastupitelstva č. 20/21 - 2022, v obci Hlinka usnesením č. 26/13 a v obci Slezské Pavlovice 

usnesením č. 8/2 – 2022. Obec Osoblaha nadále ve spolupráci s Agenturou od roku 2023 

pokračovat nebude a to na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, které navazující spolupráci 

nepodpořilo.  

Obrázek 1 Schéma spolupráce 

 

(vlastní zpracování, OSZ) 
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Na základě vzájemné dohody ukotvené v popisu spolupráce v oblasti sociálního začleňování 

vznikl tento strategický dokument – Plán sociálního začleňování Osoblažska 2022–2027 (dále 

jen „Plán“). Jedná se o zastřešující strategicko-koncepční dokument s platností do roku 2027. 

Plán je po vzájemné dohodě mezi obcemi na Osoblažsku a Agenturou zaměřen na tematické 

oblasti bydlení, dluhovou problematiku, zaměstnanost, bezpečnost, sousedské vztahy a 

prevence kriminality, zdraví, komunitní práce, sociální služby a sociální práce v oblasti 

sociálního začleňování a průřezové téma rodina, ohrožené děti a mládež a prorodinná 

opatření v oblasti sociálního začleňování.  

Plán mapuje současnou situaci v obcích a vytyčuje vize a cíle, které je třeba splnit ke zlepšení 

stávající situace. K tomuto Plánu bude sestavován prováděcí dokument, Akční plán (AP), 

definující jednotlivá opatření, jejich indikátory, cíle, odpovědnosti aktérů a alokační zdroje. 

Tvorba Plánu probíhala od listopadu 2021 do června 2022 a skládala se ze tří fází – přípravné, 

analytické a návrhové. Plán projednává a schvaluje zastupitelstvo jednotlivých 

spolupracujících obcí na Osoblažsku.  

Obrázek 2 Fáze plánovacího procesu 

Přípravná fáze            Analytická fáze                 Návrhová fáze 

 

 

(vlastní zpracování, OSZ) 

Zařazení plánu a řešené problematiky v rámci územního 

celku a jeho úřadu 

Důležitými aktéry a spolutvůrci Plánu byli členové Lokálního partnerství. Lokální partnerství 

je platformou pro spolupráci mezi Agenturou a obcemi Dívčí Hrad, Hlinka a Slezské Pavlovice. 

Lokální partnerství je zřizováno obcí Dívčí Hrad, konkrétně pověřeným zástupcem vedení 

obce. Činnost Lokálního partnerství koordinuje manažer sociálního začleňování ve spolupráci 

s lokálním konzultantem Agentury. Úkoly Lokálního partnerství vyplývají ze statutu a jeho 

organizace, zároveň se řídí jednacím řádem. 

Členové Lokálního partnerství tvoří jednu pracovní skupinu, která se schází zvlášť k dílčím 

tématům. 

listopad - prosinec 2021 

Sestavení harmonogramu, konzultace 
tematického zaměření

leden - květen 2022

Tvorba analytických podkladů, diskuze 
problémů, definice vize

červen - srpen 2022

Tvorba návrhové a implementační části 
PSZ a Akčního plánu, připomínkování
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Obrázek 3 Schéma Lokálního partnerství 

 

Vazba na další strategické dokumenty 

Při tvorbě tohoto Plánu byly zohledněny cíle vyplývající ze strategických dokumentů na úrovni 

obcí a vazby na relevantní národní strategie. 

Na úrovni obcí materiál synergicky rozvíjí či doplňuje následující strategické materiály: 

- Strategický plán sociálního začleňování Osoblažska 2020–2023 

- Plán prevence kriminality regionu Osoblažsko 2022 – 2026 

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku na léta 2019 – 2021 

- Strategický plán rozvoje Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska pro období 

2021 – 2027. 

Na krajské úrovni je Plán v souladu s Koncepcí prevence kriminality Moravskoslezského 

kraje na období 2022-2027, konkrétně v oblasti sociální prevence v opatření 1.1: Podpora 

realizace projektů zaměřených na aktivní trávení volného času dětí a mládeže ohrožené 

společensky nežádoucími jevy a v opatření 1.3: Podpora sociální práce a sociálních služeb 

pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Dále se Střednědobým plánem rozvoje 

sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021–2023 zejména s cílí, opatřeními, 

zaměřujícími se na podporu terénních a ambulantní sociální služby s cílem podpořit setrvání 

osob v jejich přirozeném prostředí; podporu sociálních služeb a dalších subjektů v aktivitách 

směřujících k přirozenému začleňování osob do společnosti a vyrovnávání jejich příležitostí; 

podporu kvalitní a dostupné sítě sociálních, zdravotních služeb a jiných aktivit pro osoby 

ohrožené různými typy závislostí a jejich blízké; podporu aktivit zaměřených na informovanost 

občanů kraje o dostupných sociálních službách a aktivitách, které reagují na potřeby občanů 

kraje.  

Na obecní úrovni je Plán v souladu Strategickým plánem rozvoje Mikroregionu – Sdružení 

obcí Osoblažska pro období 2021 – 2027, zejména v podpoře realizace pracovního a 

dluhového poradenství. Dále je Plán v souladu se Střednědobým plánem rozvoje 

sociálních služeb na Osoblažsku na léta 2019 - 2021 zejména v cíli 1: Zachování a rozvoj 

sociálních služeb pro všechny cílové skupiny, opatření 1.1: Zachování a rozvoj odborného 

sociálního poradenství – dluhové poradenství; opatření 1.2: Zachování a rozvoj odborného 

sociálního poradenství – poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané; dále v cíli 4: Zachování 

Lokální partnerství

Zástupci obcí:

Manažer sociálního 
začleňování

Vedení obcí

Odbor (Agentura) pro 
sociální začleňování 

Zástupci státních 
institucí:

Úřad práce ČR
Zástupci 

neziskového sektoru 
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a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu rodina, děti mládež a osoby sociálně 

vyloučené.  

Dále Plán vychází z platného dokumentu vytvořeného v rámci spolupráce s Agenturou:  

- Tematický akční plán Osoblažska pro oblast zaměstnanosti a dluhové 

problematiky 2019 – 2022 

V neposlední řadě je tento materiál v souladu s následujícími národními a krajskými 

dokumenty:  

- Strategie sociálního začleňování 2021−2030 (MPSV), 

- Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů na období 2021–2030 (ÚV ČR), 

- Strategie prevence kriminality v ČR 2022 – 2027 (MVČR) 

- Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2022 – 2027 

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 

2021–2023. 

Vzájemné vazby mezi zmíněnými dokumenty a Plánem zachycuje níže uvedené schéma. 

Obrázek 4 Vazby mezi strategickými dokumenty 

 

Národní 

úroveň 

 

Krajská 

úroveň  

 

Zastřešující  

dokument na  

úrovni obcí 

 

 

Dílčí dokumenty 

na úrovni obcí 

 

 

 

Vyhodnocení plánovacího cyklu  

Spolupráce mezi Agenturou a obcemi na Osoblažsku započala v roce 2013, kdy obce 

přistoupily ke komplexnímu přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a následně v roce 2015 

Strategie rovnosti, začlenění 

a participace Romů na 

období 2021–2030 

Strategie sociálního 

začleňování 

2021−2030 

 

Střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb 

v Moravskoslezském 

kraji na léta 2021–2023 

Strategický plán rozvoje 

mikroregionu 2021-2027 

Střednědobý plán 

rozvoje sociálních 

služeb na Osoblažsku  

2019 - 2021 

Plán prevence 

kriminality regionu 

Osoblažsko  

2022 - 2026 

Tematicky akční plán 

Osoblažska pro 

oblast zaměstnanosti 

a dluhové 

problematiky 2019 - 

2022 

Plán sociálního 

začleňování 

Osoblažska             

2022-2027 

 

Strategie prevence 

kriminality ČR 

2022 – 2027 

 

 

 Koncepce 

prevence 

kriminality MSK na 

období 2022 - 2027 
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v rámci podpisu Memorand o spolupráci ke Koordinovanému přístupu k sociálně vyloučených 

lokalitách.  

V rámci spolupráce postupně vznikly následující strategické dokumenty: 

- Strategický plán sociálního začleňování Osoblažsko 2015–2018 

- Strategický plán sociálního začleňování Osoblažska 2020–20231 (aktuálně platný) 

- Tematický akční plán Osoblažska pro oblast zaměstnanosti a dluhové 

problematiky 2019–20222 (aktuálně platný) 

V rámci spolupráce postupně vznikly následující výzkumné zprávy: 

- Situační analýza Osoblažska 3 (2019) 

- Evaluační zpráva Osoblažska 4 (2021) 

- Situační analýza Osoblažska (2022) 

V roce 2022 byla vytvořena Situační analýza Osoblažska, která popisuje stav sociálního 

vyloučení v obcích spolupracujících s Agenturou (Osoblaha, Slezské Pavlovice, Dívčí Hrad a 

Hlinka.  Při vzniku zprávy a samotném výzkumu byl kladen důraz na oblast poskytování 

sociálních služeb, zejména v souvislosti s ukončením poskytování sociálních služeb 

organizací Alhaia, o. p. s., na konci roku 2020, zároveň na situaci kolem Komunitního domu 

pro seniory v Hlince, v němž od července 2020 žije několik desítek převážně sociálně 

znevýhodněných rodin. (SA, 2022)  

V roce 2021 byla vytvořena Evaluační zpráva Osoblažska, která předkládá výsledky 

zhodnocení spolupráce Agentury s obcemi na Osoblažsku v letech 2015 – 2020 na základě 

analýzy výstupů a výsledků implementace Strategického plánu sociálního začleňování, 

konkrétně implementace opatření, která se týkají oblasti zaměstnanosti. (EZ, 2021) 

Vyhodnocení předchozího plánovacího cyklu  

Vyhodnocení předchozího plánovacího cyklu se vztahuje ke Strategickému plánu sociálního 

začleňování Osoblažska 2020 – 2023 (SPSZ) 5 a k Tematickému akčnímu plánu Osoblažska 

pro oblast zaměstnanosti a dluhové problematiky 2019 – 2022 (TAP) 6. 

Strategický dokument SPSZ se zaměřoval na oblast zaměstnanosti a ekonomického rozvoje, 

bydlení, prevenci kriminality a sociálně patologických jevů. TAP se specificky zaměřil na oblast 

zaměstnávání sociálně vyloučených osob, zároveň na řešení dluhové problematiky, která 

efektivitu integrace na trh práce zásadně ovlivňuje a je zátěží nejen pro zaměstnance, ale i pro 

 
1 Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_SPSZ-2020_2023_zor10.pdf  

2 Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_TAP_zam_dluhy_ZOR10.pdf  

3 Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osoblazska_SA_ZOR7.pdf  

4 Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_EZ_ZOR11.pdf  

5 Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_SPSZ-

2020_2023_zor10.pdf  

6 Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/TAP_Osoblazsko.pdf  

https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_SPSZ-2020_2023_zor10.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_TAP_zam_dluhy_ZOR10.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osoblazska_SA_ZOR7.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_EZ_ZOR11.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_SPSZ-2020_2023_zor10.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_SPSZ-2020_2023_zor10.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/TAP_Osoblazsko.pdf
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potenciální zaměstnavatele. Stěžejním cílem TAP bylo snížit podíl nezaměstnaných osob na 

Osoblažku, s čímž úzce souvisí i dluhová problematika. Detailní rozpracování definovaných 

oblastí je dostupné v Tematickém akčním plánu Osoblažska pro oblast zaměstnanosti a 

dluhové problematiky 2019 - 2022. 

Na TAP navázalo úspěšné podání projektu a následné čerpání finančních prostředků 

z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) na oblast zaměstnanosti a dluhové 

problematiky, jehož realizátorem byl Osoblažský cech, který v minulosti realizoval projekt 

Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu práce, 

který byl ukončen v roce 2019. Na tento projekt navázal realizátor projektem Rozvoj 

pracovního a dluhového poradenství na Osoblažsku, jehož realizace byla ukončena k 30. 

červnu 2022. Tento projekt se systematicky a komplexně zaměřoval na oblasti definované 

v TAP, souběžně reagoval na specifické potřeby na území Osoblažska.  

Do výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bylo předloženo celkem 6 

projektů v celkové výši 40.081.054,20 Kč celkových způsobilých výdajů. Schváleny byly 3 

projekty, přičemž dva projekty byly podány a podpořeny z výzvy č. 80 – Sociální bydlení (SVL) 

II a jeden z výzvy č. 82 - Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. Následně jeden z žadatelů z výzvy 

č. 80 odstoupil od realizace. Do 30. 06. 2023 bude realizován projekt z výzvy č. 80 Sociální 

bydlení na Sádku, jehož realizátor je Sádek projekt, z.s. Z výzvy č. 82 – Rozvoj sociálních 

služeb (SVL) II byl realizován jeden projekt organizace Althaia, o. p. s. s názvem Centrum 

služeb v Hlince. Projekt byl ve výši 7.046.014 Kč celkových způsobilých výdajů. Realizace 

projektu organizace Althaia, o. p. s. byla ukončena k 31. 03. 2021. Významnou událostí na 

Osoblažsku bylo ukončení poskytování služeb organizací Althaia, o. p. s. na počátku roku 

2021, což mělo zásadní vliv na poskytování sociálních služeb na území Osoblažska. Situaci 

detailně mapuje a popisuje Situační analýza Osoblažska (SA, 2022). Do výzvy č. 90 – Sociální 

podnikání pro KPSVL byly předloženy 3 projekty v celkové částce 14.684.216 Kč způsobilých 

výdajů. Žádný z těchto projektů nebyl řídícím orgánem podpořen.  

Pro přehled uvádíme základní informace o realizovaných projektech OPZ v následující 

tabulce: 

Název projektu Realizátor Celkové 

způsobilé výdaje  

Realizace projektu 

Sociální služby 
v osoblažském regionu 

Althaia, o.p.s. 5 165 987,50 Kč 
 

1. 7. 2016 – 30. 6. 2019 

 

Sociální začleňování osob 
na Osoblažsku a zvýšení 

jejich úspěchu na 
otevřeném trhu práce 

 

Osoblažský cech, 

z. ú. 

8 145 938,46 Kč 
 

1. 10. 2016 – 30. 9. 

2019 

 

Komunitní práce na 
severním Osoblažsku 

 

Osoblažský cech, 

z. ú. 

6 542 407,50 Kč 
 

1. 1. 2017 – 31. 12. 

2019 

 

Celkem  19 854 333,46 Kč  
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Z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) byl v letech 2020 - 2022 realizován 1 projekt. 

Následující tabulka shrnuje realizovaný projet OPZ v období let 2020 – 2022.  

Název projektu Realizátor Celkové způsobilé 

výdaje  

Datum ukončení 

Rozvoj pracovního a 
dluhového poradenství 
na Osoblažsku  
 

Osoblažský cech, z. ú. 10 359 593,75 Kč 
 

30. 6. 2022 

Celkem  10 359 593,75 Kč 

 

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byly na území Osoblažska 

realizovány 2 projekty. Následující tabulka shrnuje realizované projekty IROP do roku 2022.  

Název projektu Realizátor Celkové způsobilé 

výdaje 

Datum ukončení 

Sociální bydlení na 

Sádku 

Sádek projekt, z.s 18 737 985 Kč 30. 6. 2023 

Centrum služeb 

v Hlince 

Althaia, o.p.s. 7.046.014 Kč 31. 3. 2021 

Celkem 25 783 999 Kč 

 

Shrnutí pro oblast zaměstnanosti, bydlení a prevence kriminality 

Následující text shrnuje stav v oblasti zaměstnanosti a ekonomického rozvoje, bydlení, 

prevence kriminality a sociálně patologických jevů. 

Na území Osoblažska byly v letech 2016 – 2019 realizovány 4 projekty prostřednictvím výzvy 

č. 26 OPZ. Cíle byly definovány v SPSZ Osoblažsko 2015 – 2018. Realizátory projektů byla 

organizace Althaia, o. p. s. a Osoblažský cech, z. ú. Monitoring naplňování cílů SPSZ 

Osoblažska probíhal od jara do podzimu roku 2019. Monitoring se zaměřuje na dopady 

projektových aktivit, na změnu životní situace příslušných cílových skupin u projektů, které byly 

financovány z výzvy č. 26 OPZ. 

Tematická oblast Specifický cíl % 

naplněnost 

Počet 

podpořený

ch osob 

 

Zaměstnanost a 

ekonomický rozvoj 

1.2.1.1 Komplexní systém pracovního poradenství a 

zvyšování pracovních dovedností 

129 % 90 osob 

1.2.1.2 Systém prostupného zaměstnávání 229 % 46 osob 

 

Bydlení 

3.2.2.1 Zvýšení dostupnosti adekvátní sociální služby 102 % 102 osob 

3.2.2.2 Realizace programů na zlepšení sousedského 

soužití 

Nedostupná 

statistická 

data 

- 

 

Prevence 

kriminality 

4.1.2.2 Posílení komunitní prevence kriminality a 

realizace komunitních aktivit 

Nedostupná 

statistická 

data 

- 
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4.2.1.1 Rozšíření sítě a forem poskytování služby NZDM 100 % - 

Rozvoj sociální 

služeb 

5.1.1.1 Poskytování zavedených sociálních služeb a 

jejich rozvoj (služby sociální prevence) 

OSP: 123 % 

SAS: 108 % 

NZDM: 77 % 

123 osob 

76 osob  

42 osob 

 

Cíle definované v SPSZ 2020 - 2023 v oblasti zaměstnanosti se zaměřovaly na zvýšení počtu 

pracovních míst na Osoblažsku, zároveň na zvýšení kompetencí znevýhodněných osob pro 

uplatnění na trhu práce. V oblasti bydlení byly cíle zaměřeny na zvýšení počtu bytů a jejich 

diverzitu pro osoby z cílové skupiny. Prioritou v oblasti prevence kriminality bylo zvýšení pocitu 

bezpečí obyvatel s cílem snížit počet páchaných přestupků a trestných činů v regionu, zajistit 

dostupnost a kvalitu služeb sociální prevence a v neposlední řadě posílit koordinační role 

sociálního pracovníka obce Osoblaha.  

Prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost (OPZ) byly realizovány 2 projekty, díky 

kterým se podařilo zajistit místně dostupné pracovní a dluhové poradenství osobám z CS, 

zároveň zprostředkovat CS pracovní zkušenost formou tréninkových pracovních míst na 

území Osoblažska. Realizátorem obou projektů byl Osoblažských cech, z.ú. V letech 2020 – 

2022 byl realizován projekt s názvem Rozvoj pracovního a dluhového poradenství na 

Osoblažsku, ve kterého bylo podpořeno více než 150 osob, 35 osob využilo tréninková 

pracovní místa a 150 osob využilo skupinové nebo individuální vzdělávání a motivační aktivity. 

Vzdělávání se zaměřovalo na témata: pravá a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatel, 

komunikace a komunikační dovednosti, PC gramotnost a finanční gramotnost. 

Prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je realizován 

projekt Sociální bydlení na Sádku, jehož cílem je vybudovat sociální byty v obci Dívčí Hrad, 

dále byl realizován projekt Centrum služeb v Hlince, který si kladl za cíl vybudovat v obci Hlinka 

zázemí pro poskytovatele sociálních služeb i pro obyvatele SVL.  

Vzájemnou spoluprací příslušných aktérů bylo dosaženo efektů (dopadů) zejména v oblasti 

dluhové problematiky, bydlení a zaměstnanosti.  

Oblast dluhové problematiky a zaměstnanosti je zásadním problémem spojeným se 

sociálním vyloučením na Osoblažsku, a proto je těžiště následných řešení přeneseno do 

Tematického akčního plánu Osoblažska pro oblast zaměstnanosti a dluhové 

problematiky 2019–2022 (TAP).  

Tematický akční plán (TAP) pro oblast zaměstnanosti a dluhové problematiky je 

zaměřen na obecný cíl, který se dále člení do specifických cílů: 

Obecný cil: Snížit podíl nezaměstnaných na Osoblažsku 

Specifické cíle:  

Do roku 2022 zvýšit informovanost a připravenost CS na trh práce 

Do roku 2022 zvýšit počet pracovních příležitostí na Osoblažsku 

Do roku 2022 snížit míru zadluženosti CS 



10 
 

Analytická část  

V této části je uveden přehled analytických dat, která byla použita k návrhu vize a strategických 

cílů Plánu. Stěžejním analytickým východiskem je Situační analýza Osoblažska: Analýza 

sociálního vyloučení na území vybraných obcí regionu, která byla zpracována Agenturou 

v roce 2019 7 a Evaluační zpráva Osoblažsko8, která byla zpracována v roce 2021. 

Představení územního celku 

Osoblažsko patří do správní působnosti města Krnova a tvoří výběžek českého území do 

Polska v severovýchodním cípu okresu Bruntál. Do mikroregionu Osoblažska je řazeno 10 

obcí: Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Liptaň, Osoblaha, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské 

Rudoltice, Třemešná a Vysoká. Centrem celého mikroregionu je Osoblaha, která je obcí II. 

typu (s pověřeným obecním úřadem). (EZ, 2021) 

Obrázek 5 Vybrané obce Osoblažska  

 

(zdroj: mapy.cz) 

Rozloha obce Dívčí Hrad činí 1 202 ha (12,02 km2), rozloha obce Slezské Pavlovice činí 664 

ha (6,64 km2) a rozloha obce Hlinka činí 878 ha (8,78 km2) Dle ČSÚ bylo k 1. 1. 2021 v obci 

Dívčí Hrad 299 obyvatel, v obci Slezské Pavlovice 202 obyvatel a v obci Hlinka bylo 190 

obyvatel. Vývoj obyvatelstva ukazuje, že situace v oblasti počtu obyvatel je poměrně stabilní. 

V letech 2015 – 2020 dochází k mírnému poklesu v počtu obyvatel, následně k mírnému 

nárůstů, tento vývoj se opakuje. (ČSÚ, 2021) 

 

 
7 Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osoblazska_SA_ZOR7.pdf  

8 Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_EZ_ZOR11.pdf  

https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osoblazska_SA_ZOR7.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_EZ_ZOR11.pdf
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Graf  1 Vývoj počtu obyvatel na Osoblažsku v letech 2015 - 2020 

(zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování) 

 

Graf  2 Celkový přírůstek osob na Osoblažsku v letech 2015 – 2020 

(zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování) 

V obci Slezské Pavlovice dochází v letech 2015 – 2020 k úbytku obyvatelstva, vyjma roku 

2016, kdy byl přírůstek obyvatel kladný. V obci Hlinka dochází v letech 2015 a 2017 k úbytku 

obyvatelstva, v letech 2016, 2018 a 2019 je přírůstek obyvatelstva kladný. V obci Dívčí Hrad 
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v roce 2015 přibylo 27 osob, v roce 2017 přibylo 11 osob. V ostatních letech je přírůstek 

v záporných číslech.  

Charakteristika sociálního vyloučení 

Pod pojmem sociální vyloučení chápeme proces vylučování lidí nebo skupin lidí na okraj 

společnosti, do chudoby, izolace. Tento způsob vyloučení se projevuje na různých úrovních, 

např. sociální, prostorové, ekonomické či symbolické. Osoby sociálně vyloučené nebo 

sociálním vyloučením ohrožené se nacházejí v situaci, kdy mají ztížený přístup ke zdrojům 

běžně dostupným většině obyvatel, zároveň s tím se snižuje jejich schopnost udržovat sociální 

kontakty s obyvateli mimo situaci sociálního vyloučení a možnosti participace na organizaci 

sociálního života a účasti v rozhodování. Se sociálním vyloučením je často spojena určitá míra 

stigmatizace ze strany většinové společnosti, která může izolaci ještě prohlubovat. (EZ, 2021) 

Na problematiku sociálního vyloučení obcí na Osoblažsku nahlíží situační analýza z roku 2019 

dvojím způsobem. Jedním ze způsobů je koncentrace strukturálních příčin, tedy obecně 

vysoké nezaměstnanosti a zadluženosti obyvatel, množství pobíraných sociálních dávek, 

nízké úrovně vzdělanosti nebo periferní polohy obcí je někdy za sociálně vyloučenou oblast 

(nebo také za oblast se zvýšenou koncentrací sociálního vyloučení) označován celý region. 

(SA, 2019)  

Analytická část SPSZ 2015 – 2018 uvádí, že přibližně 60 % obyvatel má ukončené 

středoškolské vzdělání (s maturitou či výučním listem) včetně vyššího odborného vzdělání, 

což je obdobným trendem, který je napříč celou ČR. Relativně velké je zastoupení obyvatel s 

nižším, základním vzděláním a naopak v území je malé zastoupení vysokoškolsky vzdělaných 

obyvatel. (SPSZ, 2015) Kromě úrovně vzdělanosti je dalším významným indikátorem 

sociálního vyloučení počet příjemců sociálních dávek. V roce 2020 bylo průměrně za měsíc 

vyplaceno v obci Dívčí Hrad 4,7 příspěvků na živobytí (PnŽ), v obci Hlinka 9,9 PnŽ a v obci 

Slezské Pavlovice 11,9 (PnŽ). (Index sociálního vyloučení, OSZ, 2020). Vzhledem k počtu 

obyvatel vykazují nejvyšší počty vyplacených dávek PnŽ obce Slezské Pavlovice a Hlinka, 

méně potom obec Dívčí Hrad. 

Obce na Osoblažsku se potýkají s vysokou mírou chudoby, zároveň v regionu existují místa 

(jednotlivé domy či ulice), která jsou prostorově či symbolicky ještě více vyloučena, například 

kvůli své etnické struktuře, specifickému způsobu života obyvatel nebo v souvislosti s vyšší 

mírou migrace. Za specificky sociálně vyloučené lokality jsou v obcích na Osoblažsku 

považovány především bytové domy č. p. 50, 52, 53 a 62 a 63 v obci Hlinka a bytový dům č. 

p. 113 v obci Slezské Pavlovice. (SA, 2019) 

1.1.1 Index sociální vyloučení 

Agentura vyvinula jednotný nástroj – index sociálního vyloučení, který v sobě zahrnuje klíčové 

ukazatele z různých oblastí sociálního vyloučení a umožňuje posoudit v celorepublikovém i 

lokálním rozsahu míru zatížení sociálním vyloučením. 
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Škála indexu sociálního vyloučení dosahuje hodnot od 0 do 30 bodů, přičemž hodnota 0 

znamená absenci nebo minimální rozsah sociálního vyloučení a hodnota 30 bodů nejvyšší 

míru zatížení sociálním vyloučením. Základní úrovní, ke které se index sociálního vyloučení 

vztahuje, jsou obce.  

Využití statistických dat umožňuje srovnání míry sociálního vyloučení mezi různými územními 

celky a také sledování vývoje rozsahu sociálního vyloučení v čase. Index může sloužit jako 

nástroj pro dlouhodobý monitoring změn v celkovém rozsahu sociálního vyloučení v České 

republice či v jejich částech, zároveň poskytuje aktuální informace potřebné pro návrhy, 

realizaci a monitorování sociální politik. (OSZ) 

Index sociálního vyloučení se skládá z několika indikátorů, která jsou centrálně evidovány a 

pravidelně aktualizovány. Seznam indikátorů obsažených v indexu je následující: 

- příjemci příspěvku na živobytí  

- příjemci příspěvku na bydlení  

- osoby v exekuci 

- dlouhodobě nezaměstnané osoby  

- předčasné odchody ze systému vzdělávání – běžné třídy  

 

Pro účely systematizace práce s daty jsou obce rozděleny podle počtu bodů v indexu 

sociálního vyloučení do čtyř kategorií: 

- 1. kategorie 0 až 1 bod 

- 2. kategorie 2 až 7 bodů 

- 3. kategorie 8 až 11 bodů 

- 4. kategorie 12 až 30 bodů 

Obce spadající počtem bodů do 3. nebo 4. kategorie jsou považovány za obce s vyšší mírou 

sociálního vyloučení (index sociálního vyloučení, OSZ). 

 

Index sociálního vyloučení v obcích na Osoblažsku  

Hodnota indexu sociálního vyloučení9  činila za rok 2020 v obci Dívčí Hrad 8 bodů, v obci 

Hlinka 19 bodů a v obci Slezské Pavlovice 20 bod. Hodnota indexu sociálního vyloučení byla 

v roce 2020 v Moravskoslezském kraji 13 bodů.  

 

 

 
9   Kompletní metodika je dostupná z https://www.socialni-zaclenovani.cz/index_socialniho_vylouceni/  

https://www.socialni-zaclenovani.cz/index_socialniho_vylouceni/
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Graf  3 Hodnota indexu sociálního vyloučení na Osoblažsku v období 2016 – 2021 

(zdroj: OSZ, vlastní zpracování) 

Hodnota indexu sociálního vyloučení má v obci Dívčí Hrad má do roku 2020 velmi výrazný 

snižující se charakter, což může být do značné míry zapříčiněno realizací systematicky na 

sebe navazujících projektů vedoucích k minimalizaci sociálního vyloučení na území obce. 

V roce 2021 však dochází ke skokovému nárůstu hodnoty indexu v obci Dívčí Hrad. Obec 

Slezské Pavlovice má od roku 2017 do roku 2020 hodnotu indexu 20, v roce 2021 dochází ke 

snížení na hodnotu 16. V obci Hlinka docházelo do roku 2019 ke snížení indexu sociálního 

vyloučení, v roce 2020 však dochází k jeho nárůstu, zároveň v roce 2021 dochází 

k opětovnému snížení hodnoty indexu. V roce 2021 se všechny obce nacházejí nad krajským 

průměrem indexu sociálního vyloučení.    

Tabulka 1 Srovnání indexu sociálního vyloučení a příslušných ukazatelů na úrovni města, kraje a České 
republiky v roce 2020 

Ukazatel  Dívčí Hrad Hlinka  
Slezské 
Pavlovice 

Moravskoslezský 
kraj  

Česká 
republika 

Index SV 2020 8 19 20 13 -  

Podíl osob v 
exekuci (březen 
2020) 

39,02 % 48,68 % 42,14 % 10,16 % 8,61 % 

Podíl příjemců 
PnŽ (2020) 1,90 % 6,36 % 7,54 % 1,68 % 0,69 % 
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Podíl příjemců 
PnB (2020) 2,72 % 6,62 % 8,39 % 3,64 % 1,72 % 

Podíl uchazečů 
o zaměstnání 6 
měsíců+ 
(12/2020) 

2,04 % 7,09 % 7,26 % 3,21 % 1,93 % 

Podíl 
předčasných 
odchodů ze ZŠ 
(2019/20 

0 % 0 % 0 % 4,84 % 4,30 % 

(zdroj: OSZ, vlastní zpracování) 

1.1.2 Dluhová problematika 

Celorepublikový podíl osob v exekuci se v roce 2020 pohyboval kolem 9 %, v Olomouckém 

kraji byl podíl osob 7,65 % a v Moravskoslezském kraji byl podíl 10,16 %. (OSZ, 2021). Jedním 

ze zásadních problémů obcí na Osoblažsku je vysoká míra zadlužení místních obyvatel. 

K březnu 2020 bylo v obci Dívčí Hrad 96 osob v exekuci, s celkovým počtem exekucí 675, 

v obci Hlinka bylo 74 osob v exekuci s celkovým počtem 389 exekucí a ke stejnému datu bylo 

v obci Slezské Pavlovice 67 osob v exekuci, s celkovým počtem 448 exekucí. V roce 2020 

ukončila poskytování sociálních služeb v oblasti dluhové problematiky nezisková organizace 

Althaia o.p.s, která byla významným poskytovatel nejen služeb zaměřujících se na dluhovou 

problematiku na území Osoblažska. Z OPZ v rámci KPSVL je aktuálně realizován projekt 

s názvem Rozvoj pracovního a dluhové poradenství na Osoblažsku, jehož realizátorem je 

Osoblažských cech, z.ú. Projekt se zaměřuje na poskytování poradenství v oblasti 

zaměstnanosti a dluhové problematiky. Projekt bude ukončen k 30. červnu 2022.  

Celkový přehled údajů o zadluženosti obyvatel v obcích na Osoblažsku shrnuje následující 

tabulka. 

Tabulka 2 Přehled zatížení obyvatel spolupracujících obcí Osoblažska exekucemi  

Obec Počet 

osob 

nad 15 

let 

Počet 

osob v 

exekuci 

Podíl 

osob v 

exekuci 

Počet 

exekucí 

Průměrný 

počet 

exekucí na 

osobu 

Podíl osob 

s vícečetnými 

exekucemi 

Dívčí Hrad 246 96 39,02 % 675 7 82 % 

Hlinka 152 74 48,68 % 389 5,2 nezjištěno 

Slezské 

Pavlovice 
159 67 42,14 % 448 6,7 80 % 

(zdroj: mapaexekuci.cz, vlastní zpracování, data za rok 2019) 

Podíl osob v exekuci byl v roce 2019 velmi alarmující. V obci Hlinka bylo 48,68 % obyvatel 

v exekuci, což představuje de facto každého druhého občana obce Hlinka. V porovnání 

s podílem v Moravskoslezském kraji (10,16 %) se jedná o 4x vyšší podíl osob v exekuci na 

území obcí Osoblažska.  
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Graf  4 Vývoj počtu osob v exekuci 

(Zdroj: mapaexekuci.cz, vlastní zpracování) 

Na území obce Slezské Pavlovice bylo v roce 2016 celkem 67 osob v exekuci, v roce 2017 

dochází k mírnému úbytku, zároveň v roce 2019 dochází k nárůstu jako v roce 2016, tedy 67 

osob v exekuci. V obci Hlinka bylo v roce 2016 celkem 65 osob v exekuci, v roce 2017 dochází 

k nárůstu a tento zvyšující trend přechází i do roku 2019, kdy bylo v exekuci 74 osob. V obci 

Dívčí Hrad bylo v roce 2016 celkově 85 osob v exekuci, v roce 2017 dochází k poklesu o jednu 

osobu, zároveň v roce 2019 dochází k nárůstu a to na celkových 96 osob v exekuci.  

Tabulka 3 Přehled zatížení obyvatel spolupracujících obcí Osoblažska insolvencí  

Obec Počet osob v 

insolvenci 

Podíl osob v 

insolvenci 

Meziroční změna 

počtu osob v 

insolvenci 

Dívčí Hrad 21 8,57 % +3 

Hlinka 8 5,13 % 0 

Slezské Pavlovice 2 1,27 % +1 

(Zdroj: mapaexekuci.cz, vlastní zpracování, data za rok 2020) 

Ke konci roku 2020 se nacházelo ve spolupracujících obcích na Osoblažsku 31 osob 

v insolvenci, v roce 2019 bylo osob v insolvenci 30. 

1.1.3 Bezpečnost a prevence kriminality  

Osoblažsko je regionem, který se potýká s několika faktory znevýhodnění. Zásadními 

obecnými faktory znevýhodnění jsou vysoká míra nezaměstnanosti, nízké příjmy domácností, 

nízká úroveň vzdělání obyvatel, nepříznivý demografický vývoj, prostorová marginalizace a 

nízká dostupnost služeb včetně nedostatečné sítě služeb sociální prevence a možností 

smysluplného trávení volného času u dětí a mládeže. Faktory současně nepříznivě působí na 
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bezpečnostní situaci v regionu. Specifickým faktorem zhoršující bezpečnostní situaci na 

Osoblažsku je migrace osob ohrožených sociálním vyloučením do bytů v soukromém 

vlastnictví. Migrace byla významná hlavně v letech 2010 – 2014 a částečně v roce 2017. 

Dalšími faktory jsou blízkost hranic s Polskem a páchání trestné činnosti občany Polska, nízká 

sociální kontrola v obcích a vzdálenost služebny Policie ČR a s tím související hlídková 

činnost. Situace v oblasti bezpečnosti se začala zhoršovat v roce 2011, dalším faktorem 

vedoucím ke zhoršení situace v oblasti bezpečnosti bylo zrušení služby Policie ČR v Osoblaze 

(PPK, 2017).“ V roce 2021 ke zhoršení situace přispělo nastěhování cca 70 osob romského 

etnika do nově vybudovaných bytů v Komunitním domě pro seniory v obci Hlinka. (PPK, 2022)  

Opolský kraj v současnosti patří mezi chudší polské regiony, jeho geografická poloha je ale 

poměrně příznivá (minimálně ve srovnání s Osoblažskem). Sousedství s Polskem lze do 

budoucna vnímat, jako potenciál ke spolupráci, rozvíjet vazby na blízká polská města a 

společné projekty s nimi. 

Jednotlivá preventivní opatření v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality jsou zpracována 

v Plánu prevence kriminality regionu Osoblažsko 2022 – 2026. Oblast Osoblažska je 

v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Města Albrechtice. 

Následující grafy shrnují vývoj počtu spáchaných trestných činů v územním odboru Bruntál 

Policie ČR a vývoj počtu vybraných trestných činů Obvodního oddělení Policie ČR Město 

Albrechtice.  

 

Graf  5 Vývoj počtu spáchaných trestných činů 

(Zdroj: mapakriminality.cz, vlastní zpracování) 

Vývoj trestných činů v územním odboru Bruntál má kolísavý charakter. V roce 2016 bylo 

celkově spácháno 1674 trestných činů, v roce 2017 dochází k poklesu. V letech 2018 a 2019 

dochází k nárůstu v počtu spáchaných trestných činů. V roce 2020 dochází ke snížení v počtu 

spáchaných trestných činů. Obecná kriminalita, hospodářská kriminalita i loupeže mají rovněž 

kolísavý charakter.  
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Graf 6 Vývoj počtu vybraných trestných činů Obvodního oddělení PČR Město Albrechtice 

(Zdroj: mapakriminality.cz, vlastní zpracování) 

V území Obvodního oddělení Policie ČR Město Albrechtice bylo v roce 2019 spácháno 172 

trestných činů a index kriminality dosahoval hodnoty 152, 8. Celorepublikový index kriminality 

v roce 2019 dosahoval hodnoty 189,6, Moravskoslezský kraj měl hodnotu indexu kriminality 

193,3, obvodní oddělení Policie ČR Město Albrechtice se v roce 2019 nacházelo pod 

průměrnou hodnotou indexu trestných činů, jak v Moravskoslezském kraji, tak i pod 

celorepublikovým průměrem.  

Počet trestných činů Obvodního oddělení Policie ČR Město Albrechtice bylo roce 2016 celkově 

171, v následujícím roce dochází ke snížení spáchaných trestných činů, naopak v letech 2018 

a 2019 dochází opětovně ke zvýšení počtu spáchaných trestných činů.  

 

Graf  7 Vývoj počtu trestných činů na území Osoblažska v letech 2018 – 20202 

(zdroj: Plán prevence kriminality 2022 – 2026, vlastní zpracování) 
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Z grafu plyne, že nejvíce spáchaných trestných činů a přestupků ve všech vybraných obcích 

na území Osoblažska bylo v roce 2019, v roce 2020 dochází k celkovému poklesu. Rapidní je 

pokles v obci Hlinka, kdy v roce 2019 bylo spácháno 19 trestných činů a přestupku a v roce 

2020 jich bylo 7. Výrazný pokles je také v obci Slezské Pavlovice, kdy v roce 2019 bylo 

spácháno 12 trestných činů a přestupků a v roce 2020 došlo k poklesu na 3. Dle Plánu 

prevence kriminality Osoblažska 2022 – 2026 je snížení zapříčiněno koronavirovou krizí a tzv. 

lockdownem, přičemž je možné v následujících letech očekávat opětovné navýšení vzhledem 

k dopadům koronavirové krize.  

1.1.4 Zaměstnanost 

Osoblažsko patří mezi regiony s vyšší mírou nezaměstnanosti. K prosinci 2020 byl podíl 

uchazečů o zaměstnání v ČR ve výši 4,2 %, v Moravskoslezském kraji byl podíl 5,75 %, 

zatímco v obci Hlinka dosahoval hodnoty 15,75 %, v obci Dívčí Hrad 7,14 % a ve Slezských 

Pavlovicích 12,1 %. Vývoj podílu uchazečů o zaměstnání v obcích Osoblažska v porovnání 

s Moravskoslezským krajem a celou ČR blíže popisuje následující graf.  

 

Graf  8 Vývoj podílu uchazečů o zaměstnání ve vybraných obcích v letech 2017 – 2020 

(zdroj: OSZ, vlastní zpracovaní) 

Osoblažsko je regionem, kde je převažující zemědělský charakter činnosti, který vytváří méně 

pracovních příležitostí. Významným faktorem, který hraje roli z hlediska vývoje pracovních 

příležitostí je změna poměru, která nastala po revoluci, kdy došlo ke zrušení systému státem 

dotovaných státních statků a privatizace zemědělské půdy, což zapříčinilo výrazný nárůst 

v počtu nezaměstnaných osob. Osoblažsko není průmyslovým regionem. V důsledku 

zmíněných změn se Osoblažsko potýká s vysokým podílem uchazečů o zaměstnání. (SA, 

2019). 
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Tabulka 4 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v letech 2018 – 2020 

 2018 2019 2020 

Obec Počet 

uchazečů o 

zaměstnání 

(prosinec 

2018) 

Počet 

uchazečů o 

zaměstnání 

v evidenci 

6+ měsíců 

Počet 

uchazečů o 

zaměstnání 

(prosinec 

2019) 

Počet 

uchazečů o 

zaměstnání 

v evidenci 

6+ měsíců 

Počet 

uchazečů o 

zaměstnání 

(prosinec 

2020) 

Počet 

uchazečů o 

zaměstnání 

v evidenci 

6+ měsíců 

Dívčí Hrad 16 4 11 4 14 4 

Hlinka 16 6 10 2 20 9 

Slezské Pavlovice  21 8 18 13 15 9 

(zdroj: OSZ, vlastní zpracování) 

V roce 2018 bylo evidováno 16 uchazečů o zaměstnání z obce Dívčí Hrad, z čehož 4 uchazeči 

byli v evidenci déle než 6 měsíců. V letech 2019 i 2020 oproti roku 2018 dochází ke snížení 

počtu uchazečů o zaměstnání. Déle než 6 měsíců jsou v evidenci úřadu práce stabilně 4 

osoby, z dostupných dat nelze vyvodit, zda se jedná či nejedná o stejné osoby.  

V roce 2018 bylo evidováno 16 uchazečů o zaměstnání z obce Hlinka. V roce 2019 dochází 

ke snížení počtu uchazečů o zaměstnání, v roce 2020 dochází k výraznému nárůstu, oproti 

roku předchozímu. V roce 2018 je evidováno 6 uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců, 

v roce 2019 se jedná o 2 uchazeče a v roce 2020 dochází k nárůstu na 9 osob.   

V roce 2018 bylo evidováno ve Slezských Pavlovicích 21 uchazečů o zaměstnání, z čehož 

bylo 8 osob evidováno déle než 6 měsíců. V letech 2019 a 2020 dochází ke snížení počtu 

uchazečů o zaměstnání, zároveň dochází ke zvýšení počtu uchazečů, kteří jsou v evidenci 

úřadu práce déle než 6 měsíců. 

Na nepříznivou situaci v oblasti zaměstnanosti reagoval Osoblažský cech, z.ú., který v letech 

2016 – 2019 prostřednictvím OPZ v rámci KPSVL realizoval projekt s názvem „Sociální 

začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu práce“. Projekt 

přinesl pozitivní výstupy v podobě pracovního poradenství, zprostředkovávání tréninkových 

pracovních míst a vytvoření lokální sítě zaměstnavatelů. Na základě výstupů Evaluační zprávy 

Osoblažska z roku 2021 lze považovat projekt za úspěšný, čemuž odpovídá i realizace 

návazného projektu Rozvoj pracovního a dluhové poradenství na Osoblažsku (realizovaný od 

1. 1. 2020 do 30. 6. 2022), který je oproti předchozímu realizovanému projektu rozšířen o 

dluhové poradenství. Místní aktéři usilovali o zvýšení zaměstnanosti formou vzniku sociálních 

podniků, projektové žádosti však nebyly ze strany řídících orgánů podpořeny. Mimo rámec 

KPSVL lze považovat za úspěch vznik sociálního podniku Sladké Osoblažsko (2015) a 

Osoblažské odpady (2016). K výraznému navýšení počtu pracovních příležitostí však nedošlo. 

(EZ, 2021). 

1.1.5 Zdraví 

V kontextu sociálního vyloučení se obce na Osoblažku potýkají se špatnou infrastrukturou a 

s tím související nedostupností zdravotní péče pro osoby sociálně vyloučené či sociálním 

vyloučením ohrožené. Obvodní lékař se nachází v Osoblaze, specializovaní lékaři jsou 

dostupní v Krnově či Bruntále, přičemž dopravní obslužnost a s tím spojená možnost 
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adekvátní péče je pro CS značně komplikující, což souvisí také s finanční nákladovostí do 

místa, kde je zdravotní péče poskytována. 

Následující tabulka shrnuje vývoj počtu obyvatelstva na Osoblažsku v letech 2018 – 2020. 

 

Graf  9 Vývoj počtu obyvatel a věkové rozložení v letech 2018 – 2020 

(zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování) 

Celkový počet osob, žijících v obci Hlinka, Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice byl v roce 2018 v 

počtu 696 osob, ke konci roku 2020 dochází k mírnému snížení na 691 osob. V produktivním 

věku, tedy ve věku 15 – 64 let, dochází každoročně ke snížení. V roce 2018 žilo v obcích 458 

osob v produktivním věku, ke konci roku 2020 jich bylo 446. Zvyšuje se počet osob ve věkové 

hranici 65+. V roce 2018 bylo v této věkové kategorii 108 osob, v roce 2020 dochází k nárůstu 

na 122. Stárnutí obyvatelstva na území Osoblažska koresponduje s celorepublikovou situací. 

Vzhledem ke stárnutí obyvatelstva je zřejmé, že potřeba dostupnosti zdravotní péče se bude 

nadále zvyšovat.  

Následující graf shrnuje vývoj v průměrném věku v letech 2018 – 2020. 

 

Graf  10 Vývoj průměrného věku v obcích ve srovnání s ČR 

(zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování) 
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Ve vybraných obcích můžeme vidět kolísavý charakter ve vývoji průměrného věku obyvatel. 

Obce na Osoblažsku se nachází pod celorepublikovým průměrným věkem obyvatelstva.  

1.1.6 Bydlení 

Obce na Osoblažsku disponují určitým počtem obecních bytů. Množství bytů je 

nezanedbatelné a obce jsou největším zprostředkovatel dostupného obecního bydlení. 

V letech 2013 – 2018 stoupl počet obecních bytů v obci Dívčí Hrad na 67 bytů. Rozšiřování 

obecního bytového fondu bytů vychází z plánovaných kroků v SPSZ. Mimo obce pronajímají 

byty CS dva významní pronajímatelé. Výše nájmů v obecních bytech je velmi nízká, 

srovnatelná s charakterem sociálního bydlení. Většina obyvatel sociálně vyloučených lokalit 

však žije v bytech soukromých pronajímatelů (SA, 2019).  

V roce 2020 došlo k rozšíření bytového fondu v obci Hlinka, kdy díky projektu, který byl 

financován z IROP bylo vybudováno 22 bytů pro CS. Do června 2023 dojde k rozšíření 

bytového fondu i v obci Dívčí Hrad a to díky projektu Sociální bydlení na Sádku, který je rovněž 

podpořen z finančních zdrojů IROP. 

Příspěvek na bydlení 10 

Z výzkumných dat plyne, že příspěvek na bydlení (PnB) v Česku pobírá jen 20–25 % 

z přibližně 220–260 tisíc seniorských domácností, kterým by mohl být přiznán. (Klusáček et 

al., 2021). V roce 2020 bylo v průměru vyplaceno v obci Dívčí Hrad 6,67 PnB, v obci Hlinka se 

jednalo o 10,33 PnB a v obci Slezské Pavlovice bylo vyplaceno 13,25 těchto příspěvků. Ve 

druhém kvartálu roku 2021 bylo v obci Dívčí Hrad vyplaceno 11,66 PnB, v obci Hlinka 10,33 

PnB a v obci Slezské Pavlovice bylo vyplaceno v průměru 12,33 tohoto příspěvku. 

V následujícím grafu je shrnut vývoj počtu vyplacených PnB v letech 2017 – 2020.  

 
Graf  11 Vývoj počtu vyplacených PnB v letech 2017 – 2020 

(zdroj: OSZ, vlastní zpracování) 

 
10 Dávka státní sociální podpory, kterou stát přispívá na náklady spojené s bydlením a minimalizuje dopady 

spojené s nízkými příjmy rodin i jednotlivců. Dávka státní sociální podpory ve formě příspěvku na bydlení je 

určena pro širší skupinu osob než dávka hmotné nouze ve formě doplatku na bydlení. 
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Z grafu je zřejmé, že ve všech sledovaných obcích v letech 2017 - 2020 dochází ke snížení 

čerpání dávky příspěvku na bydlení ve sledovaném období. V obci Dívčí Hrad dochází ke 

snížení čerpání dávky PnB a to z průměrných 18,83 příspěvků v roce 2017 na 6,67 průměrně 

vyplacených PnB v roce 2020. K poklesu dochází také v obci Hlinka, kdy v roce 2017 bylo 

průměrně vyplaceno 16,42 PnB v roce 2020 počet průměrně vyplacených na 10,33 PnB. 

V obci Slezské Pavlovice dochází ke snížení čerpání PnB v roce 2018, v roce 2019 dochází 

k mírnému nárůstu, v roce 2020 je však znatelný pokles průměrně vyplacených PnB. Trend 

v obcích a vyplacených PnB na Osoblažsku má klesající tendenci. 

Doplatek na bydlení 11 

Doplatek na bydlení (DnB) je dávkou pomoci v hmotné nouzi, prostřednictvím které jsou 

sanovány nízké příjmy jednotlivců či rodin v oblasti bydlení. Následující graf shrnuje vývoj 

počtu vyplacených DnB v průměrném měsíci v letech 2017 – 2020.  

 

Graf  12 Vývoj počtu vyplacených DnB v letech 2017 – 2020 

(zdroj: OSZ, vlastní zpracování) 

Ve sledovaných obcích dochází od roku 2017 ke snížení počtu vyplacených dávek ve formě 

DnB. Jediný nárůst je zaznamenán v obci Hlinka v roce 2020, kdy došlo k průměrnému 

nárůstu vyplacených DnB, jedná se o nejvyšší průměrný počet vyplacených DnB od roku 2017.  

 
11 Doplatek na bydlení je dávkou pomoci v hmotné nouzi a je určen rodinám i jednotlivcům, které mají nízké 

příjmy. Doplatkem na bydlení stát garantuje, že po odečtení odůvodněných nákladů rodině či jednotlivci zůstane 

částka živobytí.  
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Následující graf shrnuje vývoj % podílu příjemců DnB v průměrném měsíci v letech 2017 – 

2020.  

 

Graf  13 Vývoj % podílu příjemců DnB v letech 2017 – 2020 

(zdroj: OSZ, vlastní zpracování) 

V průměru činil % podíl příjemců DnB na Osoblažsku v roce 2020 3,94 %, i přesto, že se jedná 

o nejnižší % podíl ve sledovaném období, jedná o nadprůměrný podíl v rámci 

Moravskoslezského kraje i ČR. V Moravskoslezském kraji byl podíl příjemců DnB v roce 2020 

ve výši 0,9 % a celorepublikový podíl byl 0,36 %, což ukazuje, že v obcích na Osoblažsku je 

několikanásobně vyšší % podíl příjemců DnB ve srovnání s % podíl v Moravskoslezském kraji 

i napříč celou ČR. Snižující se trend % podílu příjemců DnB v letech 2017 – 2020 koresponduje 

se snižujícím se trendem v Moravskoslezském kraji i napříč celou ČR. (index sociálního 

vyloučení, OSZ, 2021) 

V roce 2020 bylo v obci Dívčí Hrad vyplaceno 21 DnB na byt a 12 DnB bylo vyplaceno na 

ubytovací zařízení. V obci Hlinka bylo ve stejném roce vyplaceno 85 DnB na byt a ve 

Slezských Pavlovicích bylo vyplaceno 85 DnB na byt a 1 DnB na ubytovací zařízení. Do 

pobytových sociálních služeb bylo v roce 2020 vyplaceno celkově 21 DnB. (index sociálního 

vyloučení, OSZ, 2021) 

1.1.7 Sociální služby a sociální práce v oblasti sociálního začleňování 

Od roku 2008 funguje na Osoblažsku komunitní plánování sociálních služeb. Od roku 2011 

bylo komunitní plánování finančně podpořeno z OP LZZ jako Střednědobé plánování rozvoje 

sociálních služeb Osoblažska. V současné době je platný Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb na Osoblažsku 2019 – 2021. 
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Charita Krnov je dlouholetým poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb na Osoblažsku. 

Zdravotní služby zajišťuje ve všech obcích Osoblažska na základě smluvní působnosti s VZP 

pojišťovnou. Působí zde od roku 2007. Terénní pečovatelskou službu zajišťovala v roce 2012 

– 2015 i v obcích Slezské Pavlovice a Hlinka. Po příchodu organizace Althaia, o. p. s. nebyly 

služby Charity v těchto obcích poskytovány. Nyní zajišťuje Charita pečovatelskou službu na 

základě Smlouvy s obcemi Slezské Rudoltice, Rusín, Bohušov, Liptan i  Bučávka, Třemešná. 

40 klientů pečovatelské služby 

V roce 2020 ukončila svou činnost nestátní nezisková organizace Althaia o.p.s., která byla 

významným poskytovatelem sociálních služeb na území Osoblažska. Organizace Althaia 

o.p.s. na území Osoblažska poskytovala sociální služby pro široké spektrum cílových skupin. 

Zaměřovala se na děti a mládež, rodiny s dětmi i na osoby, které se potýkají s dluhy. V roce 

2022 na území Osoblažska vznikla situační analýza, která měla mimo jiné za cíl zmapovat 

dopady ukončení poskytování služeb organizací Althaia o.p.s. 

V oblasti sociálního začleňování je významným poskytovatelem Osoblažský cech, z.ú., který 

v minulosti realizoval projekt zaměřený na komunitní práci a vybudování komunitních center, 

zároveň i na sociální začleňování osob a zvýšení jejich uplatnitelnosti na otevřeném trhu práce. 

V současnosti je realizátorem projektu s názvem Rozvoj pracovního a dluhového poradenství 

na Osoblažsku, který je realizován z OPZ v rámci KSVL a jeho realizace bude ukončena k 30. 

červnu 2022. 

Na obecních úřadech na území Osoblažska zcela absentuje pracovník, který by se věnoval 

sociální práci na obci a podpoře CS v sociální oblasti, tuto funkci částečně a v rámci svých 

možností suplují starostové spolupracujících obcí, kteří však nemají časové možnosti věnovat 

se svým obyvatelům a řešení jejich nepříznivé sociální situace komplexně 
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Místní síť a její financování  

1.1.8 Sociální služby 

Tabulka 5 Přehled poskytovatelů sociálních služeb  

Název 

poskytovatel

e 

Zařízení 

poskytovatel

e / Název 

služby 

Druh 

služby 

Forma  

poskytová

ní služby 

Regionalita 

/ územní 

působení 

Cílová skupina 
Věková 

kategorie 

Okamžitá 

kapacita 

(terénní/ 

ambulantní) 

Kapacita 

krajská síť 

(úvazky) 

Dotace kraj 

(MPSV + kraj) 

Krystal Help, 

z. ú. 

Terénní 

programy  

TP  Terénní  Krnov, 

Osoblažsko 

Děti a mládež  

Osoby ohrožené 

závislostí nebo 

závislé 

Osoby v krizi 

Osoby žijící v SVL 

Osoby vedoucí 

rizikový způsob života 

Etnické menšiny  

 

11 – 64 let 2  1 617.000 Kč12  

Slezská 

diakonie  

Sociální 

asistence  

SAS 

pro 

rodiny 

s dětmi  

Terénní  Osoblažsko Rodiny s dětmi  Bez 

omezení 

5 Není uvedeno 6.897.000 Kč 13 

Slezská 

Diakonie  

Nízkoprahové 

zařízení pro 

děti a mládež 

NZDM Ambulantní

, terénní 

Osoblažsko Děti a mládež  6 - 20 let A – Hlinka – 10 

A – Dívčí Hrad - 10 

Není uvedeno  2.158.000 Kč 14 

 
12 Celková částka dotace pro terénní programy – nedefinováno pouze pro Osoblažsko  

13 Celková částka dotace na službu sociální asistence – zahrnuje území Krnovska, Osoblažska, Albrechticka, Rýmařovska 

14 Celková částka dotace na službu NZDM – zahrnuje NZDM Holčovice, Město Albrechtice, Jindřichov u Krnova, Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka, Vysoká,  
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1.1.9 Další služby a aktivity 

Tabulka 6 Přehled dalších služeb a aktivit 

Název 

organizace 

Název služby 

nebo 

aktivity15 

Cílová skupina 
Věková 

kategorie 

Údaj o 

kapacitě 

Dotace 

kraj 

Dotace 

město 

Osoblažský 

cech, z.ú. 

Pracovní 

poradenství  

Osoby žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách  

Bez 

omezení 

Není 

uvedeno  

0 0 

Osoblažský 

cech, z.ú. 

Dluhové 

poradenství  

Osoby žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách  

Bez 

omezení 

Není 

uvedeno  

0 0 

1.1.10 Popis zdrojů financování místní sítě  

V České republice je systém financování sociálních služeb založen na principu vícezdrojového 

financování. Povinnost obce zajišťovat dostupnost informací o sociálních službách, potřebách 

občanů a sociálních službách na svém území vyplývá ze zákona o sociálních službách.  

Financování sociálních služeb a souvisejících aktivit je rozděleno mezi: 

- Obce Hlinka, Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice 

- Státní rozpočet České republiky  

- Dotační tituly vyhlašované Moravskoslezským krajem 

- Nadace, dary 

Sociální služby žádají obce o finanční příspěvek na zajištění poskytování služeb. Finance jsou 

použity z rozpočtu obcí. Z rozpočtu obcí bylo na sociální a navazující služby působící na 

Osoblažsku vyčleněno celkově 230 000 Kč pro rok 2020 a 60 000 Kč pro rok 2021. Jednotlivé 

finanční příspěvky obcí v letech 2020 a 2021 shrnuje následující tabulka:  

Tabulka 7 Výše finančních příspěvků obcí na zajištění poskytování služeb v letech 2020 a 2021 

Obec Rok 2020 Rok 2021 

Dívčí Hrad 100 000 Kč 35 000 Kč 

Hlinka 80 000 Kč 25 000 Kč 

Slezské Pavlovice 50 000 Kč 0 Kč 

Obce na Osoblažsku podporují finančně organizaci  

- Krystal Help, z.ú. 

- Slezská Diakonie 

- Osoblažský cech, z. ú.  

 
15 Realizace projektu Rozvoj pracovního a dluhového poradenství na Osoblažsku byla ukončena k 30. 6. 2022 
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Syntetická analýza 

Komunitní plánování16 je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé 

oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské 

demokracie. Metoda je charakteristická tím, že klade důraz na zapojování všech, kterých se 

oblast týká, na dialog a vyjednávání, zároveň na dosažení výsledku, který je přijat a 

podporován většinou účastníků. (MPSV, 2020) Komunitní plán je výsledkem vyjednávání mezi 

všemi účastníky procesu, je naplňován v rámci širokého partnerství v komunitě a 

nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování jsou místní klienti sociálních služeb. 17 

V následujícím textu je představen pohled členů Lokálního partnerství na problémy ve všech 

tematických oblastech spolupráce. Místní aktéři byli do tvorby Plánu zapojeni prostřednictvím 

synergické pracovní skupiny, prostřednictvím které určili stěžejní problémy k řešení, jejich 

dopady a navrhli dlouhodobou vizi. Podkladem pro jednání synergické pracovní skupiny byly 

definované problémy z koncepčních materiálů obcí na Osoblažsku. Členové pracovní skupiny 

definované problémy verifikovaly a doplnily.  

Podrobné výstupy z realizované pracovní skupiny jsou uvedeny v příloze. Níže jsou 

představeny jádrové problémy a dílčí problémy v oblasti bydlení, dluhové problematiky, 

zaměstnanosti, zdraví, sociálních služeb, komunitní práce, bezpečnosti, vztahů a prevence 

kriminality. Na tematické oblasti je pohlíženo ze tří perspektiv. Z perspektivy 

pracovníků/expertů pracujících s CS, lokálního systému a majitelů aktiv. V perspektivě 

pracovníků/expertů pracujících s CS vycházíme ze zkušenosti a perspektivy pracovníků, kteří 

pracují s CS a spolupracují na řešení problémů z expertní role. Z časových a kapacitních 

důvodů nebyla do zjišťování zapojena cílová skupina ani komunitní pracovníci, kteří by zajistili 

přímo hledisko CS.   

K vymezení strategických cílů a ověření jednotlivých vizí byla v rámci Pracovní skupiny 

Osoblažska využita metoda mapování aktiv (asset mapping), v níž členové pracovní skupiny 

určovali přednosti a zdroje, které jsou využívány v rámci systému na území obcí Osoblažska. 

Následně formou brainstormingu uváděli, jak je chtějí rozvíjet do budoucna, případně jaká 

aktiva jim chybí. Aktiva byla zjišťována v tematických oblastech bydlení, zaměstnanost, 

dluhová problematika, zdraví, komunitní práce, sociální služby, prevence kriminality a 

bezpečnost, rodina a prorodinná opatření. Získané podněty byly shrnuty do tabulky u každé 

tematické oblasti.  

 

 

 

 
16 Dostupné z: https://www.mpsv.cz/co-je-komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-a-kdo-jsou-jeho-hlavni-akteri 

17 Dostupné z: https://www.mpsv.cz/komunitni-planovani-vec-verejna-pruvodce- 
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Bydlení 

Jádrový problém: Nízká dostupnost vhodného a kvalitního bydlení pro CS 

Shrnutí základních bodů získaných metodou stromování  

Perspektiva Dílčí problémy 

Pracovníků/expertů 

pracujících s CS 

- Ztížený přístup ke standardnímu bydlení 

- Vícegenerační soužití CS v malých bytech 

- Předsudky sousedů vůči CS 

Majitelé aktiv 

- Nedostatek dostupných a sociálních bytů pro CS  

- Částečně zastaralý bytový fond obcí  

- Nedostatek finančních zdrojů a personálních kapacit na práci s CS v oblasti 
bydlení 

- Nedostatek preventivních aktivit minimalizující ztrátu bydlení  

- Nedostatek malometrážních bytů pro seniory 

- Nedostatek bytů pro mladé rodiny 

- Nedostatek bezbariérových bytů pro CS  

Lokální hledisko 

- Špatné sousedské vztahy mezi majoritou a minoritou  

- Neexistence kontaktního místa pro bydlení 

- Migrace obyvatel  

- Odchod mladých lidí a rodin mimo území Osoblažska  

- Neatraktivita regionu  

- Nízká možnost uplatnění na trhu práce  

 

Shrnutí základních bodů získaných metodou asset mapping (mapování aktiv) 

Vize: „Na Osoblažsku jsou do roku 2027 dostupné bytové kapacity dle potřeb CS.“ 

Aktiva osoblažského systému v oblasti bydlení, která byla mapována členy PS Osoblažska 

Současná 

aktiva v roce 

2022 

- Kvalita bytového fondu v obcích 

- Vznik nových bytů a domů 

- Síťování pozemků 

- Zpracovaný Plán mikroregionu Osoblažska 

- Cenově dostupné bydlení  

Rozvoj aktiv 

do roku 2027 

- Cenově rozdělený bytový fond 

- Vznik malých podnikatelských zón 

- Provázanost bydlení, zaměstnanosti a dostupných služeb 

- Vznik osoblažské realitky  

- Revitalizace budov - brownfieldů 
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Dluhová problematika 

Jádrový problém: Vysoký podíl osob v exekuci   

Shrnutí základních bodů získaných metodou stromování 

Perspektiva Dílčí problémy 

Pracovníků/expertů 

pracujících s CS 

- CS neumí rozpoznat rizika související s dluhovou problematikou 

- CS neumí předvídat a řešit dopady v souvislosti s půjčkami  

- CS se neorientuje ve svých závazcích  

- CS není dostatečně motivována řešit své závazky  

- CS nerozumí smlouvám o spotřebitelských úvěrech 

- Nízké finanční příjmy CS  

Majitelé aktiv 

- Vysoký počet osob s mnohočetnými exekucemi  

- Nízký počet osob vstupujících do insolvence  

- Nízké kapacity dluhových poradců 

Lokální systém 

- Dostupnost půjček pro CS 

- Příhraniční oblast s Polskem a nízká možnost pracovního uplatnění CS  

  

Shrnutí základních bodů získaných metodou asset mapping (mapování aktiv) 

Vize: „Na Osoblažsku má do roku 2027 podíl osob v exekuci trvale snižující se charakter. 

Cílová skupina je dostatečně kompetentní pro řešení své finanční situace a zadlužení občané 

neupadají do předlužení.“ 

Aktiva osoblažského systému v oblasti bydlení, která byla mapována členy PS Osoblažska 

Současná 

aktiva v roce 

2022 

- Dostupnost dluhového a pracovního poradenství 

- Přívětivé systémové nastavení pro osoby, které své dluhy řeší (insolvence na 3 

roky, milostivé léto) 

Rozvoj aktiv 

do roku 2027 

- Rozvoj finanční gramotnosti u CS 

- Propojení témat dluhové problematiky, zaměstnání, bydlení a infrastruktury 

- Zachování a rozvoj dluhového a pracovního poradenství  

- Akreditace dluhové poradny místní organizací  
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Zaměstnanost 

Jádrový problém: Vysoký % podíl nezaměstnaných osob oproti % podílu na krajské úrovni 

Shrnutí základních bodů získaných metodou stromování 

Perspektiva Dílčí problémy 

Pracovníků/expertů 

pracujících s CS 

- Zvyšující se počet osob s neúplným základním vzděláním či bez vzdělání  

- Vyšší počet nezaměstnaných osob, které jsou starší 60 let  

- Dopravní nedostupnost a související finanční náklady na dopravu 

Majitelé aktiv 

- Vysoký podíl nezaměstnaných osob 

- Nedostatek pracovních příležitostí pro CS  

- Nízká vzdělanostní struktura obyvatel  

- Nedostatečná nabídka zaměstnanců s potřebnou kvalifikací  

- CS není připravena na vstup na otevřený trh práce (např. nedostatečné 
pracovní návyky) 

- Nízký počet pracovních míst na zkrácený úvazek  

- Nízká motivace CS k hledání a udržení práce  

Lokální systém 

- Nízká kupní síla obyvatel 

- Nedostatečná dopravní obslužnost  

- Práce na černo a výhodnost čerpání sociálních dávek  

 

Shrnutí základních bodů získaných metodou asset mapping (mapování aktiv) 

Vize: „Na Osoblažsku je do roku 2027 dostatek pracovních příležitostí pro aktivní CS.“ 

Aktiva osoblažského systému v oblasti bydlení, která byla mapována členy PS Osoblažska 

Současná 

aktiva v roce 

2022  

- Realizované aktivity a činnosti organizací Osoblažský cech, z. ú.  

- Nově vytvořená pracovní místa na území Osoblažska 

- Vytvořená tréninková pracovní místa pro CS 

- Dostatek vhodných pracovních míst pro CS  

Rozvoj aktiv do 

roku 2027 

- Zachování a rozvoj dostupného dluhového a pracovního poradenství 

- Vznik nových drobných podnikatelských záměrů (např. úklidu, jednoduché práce) 

- Nově vzniklá služba pro pracující rodiče – doprovod dětí 

- Dostatek volných pracovních míst pro střední a vyšší třídu 

- Větší využívání nástrojů APZ 

- Zaměstnání rodičů více propojit s potřebami rodiny  
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Zdraví 

Jádrový problém: Nízká dostupnost zdravotní péče pro CS 

Shrnutí základních bodů získaných metodou stromování 

Perspektiva Dílčí problémy 

Pracovníků/expertů 

pracujících s CS 

- Snížená dostupnost lékařské péče pro CS (dopravní obslužnost i kapacity lékařů)  

- Nedostupnost zdravotní péče v přirozeném prostředí klienta  

- Nízký důraz na prevenci v oblasti zdraví, kdy klient neřeší dopady nemocí do 

budoucnosti (CS se zaměřuje na Tady a teď) 

Majitelé aktiv 

- Nedostatečné motivace CS k péči o své zdraví a zdraví svých blízkých 

- Naplněné a nedostatečné kapacity odborných i praktických lékařů 

- Nedostatečná péče o zdraví seniorů v domácím prostředí  

- Vzdálenost lékařů  

- Nedostatečné péče o duševní zdraví u CS 

- Chybějící multidisciplinární tým  

Lokální systém 

- Nedostatek odborných i praktických lékařů 

- Nízká dostupnost lékařské péče (odlehlost regionu) 

 

 

Shrnutí základních bodů získaných metodou asset mapping (mapování aktiv) 

Vize: „Obyvatelé Osoblažska mají do roku 2027 dostupnou zdravotní péči.“  

Aktiva osoblažského systému v oblasti bydlení, která byla mapována členy PS Osoblažska 

 

Současná 

aktiva v roce 

2022 

- Příměstské tábory pro děti z CS 

- Dostupný lékař v Osoblaze  

 

Rozvoj aktiv do 

roku 2027 

- Vybudovat zázemí pro zdravotní středisko 

- Dostupná všeobecná i odborná lékařská péče 

- CS je motivovaná k péči o své zdraví  
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Sociální služby 

Jádrový problém: Zvyšující se počet osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. 

Shrnutí základních bodů získaných metodou stromování 

Perspektiva Dílčí problémy 

Pracovníků/expertů 

pracujících s CS 

- CS méně využívá sociální služby působících v obcích  

- CS se neorientuje v poskytovaných sociálních službách 

- CS si není vědoma své nepříznivé sociální situace  

- CS se stydí využívat sociálních a podpůrných služeb  

Majitelé aktiv 

- Nižší místní i časová dostupnost služeb pro CS a nedostatečné finanční pokrytí 

služeb 

- Rizikové trávení volného času dětí a mládeže 

- Nedostatečná dostupnost služeb v terénní formě  

- Snížení počtu pracovních úvazků na zajištění realizace služeb (Slezská Diakonie 

po ukončení činnosti Althaia o.p.s.) 

- Nedostatečné pokrytí sociální práce na obcích (pracovník vykonávající sociální 

práci) 

Lokální systém 

- Nedostupnost sociálních služeb pro CS v obci Slezské Pavlovice  

- Vysoké zatížení zaměstnanců obce v sociálních záležitostech CS  

- Ukončení realizace služeb organizací Alhaia o.p.s. (organizace v území 

poskytovala SAS pro rodiny, NZDM a OSP, služby částečně převzala Slezská 

Diakonie a Osoblažský cech, z.ú) 

- Nedostupnost pečovatelské služby, odlehčovacích služeb a centra denních služeb 

- Chybějící podpůrné aktivity a činnosti pro osoby pobírající příspěvek na péči i pro 

osoby pečující  

- Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách i mimo ně 

 

Shrnutí základních bodů získaných metodou asset mapping (mapování aktiv) 

Vize: „Na Osoblažsku jsou do roku 2027 dostupné služby a aktivity vycházející z potřeb CS.“ 

Aktiva osoblažského systému v oblasti bydlení, která byla mapována členy PS Osoblažska 

Současná 

aktiva v roce 

2022  

- Zvyšující se kvalita zázemí u pobytových služeb 

- Centrum Hrad, které po jeho dokončení poskytne kvalitní zázemí pro poskytovatele 

sociálních služeb na území Osoblažska 

- Centrum služeb v Hlince, která však není doděláno 

- Funkční Střednědobé plánování sociální služeb  

- Dostupnost služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

- Realizace služby NZDM – ambulantní i terénní formou  
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Rozvoj aktiv 

do roku 2027 

- Funkční a úspěšné dokončení Centrum služeb v Hlince 

- Zachování a rozvoj současných sociálních služeb 

- Dostupnost kvalifikovaného personálu dle zákona o sociálních službách 

- Provázané tematické oblasti bydlení, služby a zaměstnanost  

 

Komunitní práce 

Jádrový problém: CS má nedostatečné kompetence k řešení svých problému vlastními silami 

Shrnutí základních bodů získaných metodou stromování 

Perspektiva Dílčí problémy 

Pracovníků/expertů 

pracujících s CS 

- CS nejeví zájem o zapojení se do místního dění 

- Mezigenerační přenos vzorců chování 

- CS neumí vyjádřit své potřeby jasným způsobem a definovat kroky k naplnění 

potřeb 

Majitelé aktiv 

-  Existence SVL na území obcí Osoblažska  

- CS není aktivní v prosazování svých zájmů a potřeb  

Lokální systém 

- Migrace obyvatelstva  

- Postupný vznik nové SVL v obci Hlinka (KoDuS Hlinka)  

- Sousedské konflikty mezi majoritou a minoritou, starousedlíky a nově příchozími  

 

Shrnutí základních bodů získaných metodou asset mapping (mapování aktiv) 

Vize: „Obyvatelé na území Osoblažska jsou aktivní v řešení své nepříznivé sociální situace a 

jsou zapojeni do veřejného dění.“ 

Aktiva osoblažského systému v oblasti bydlení, která byla mapována členy PS Sociální 

začleňování  

Současná 

aktiva v roce 

2022 

- Funkčně nastavená komunikace s CS/komunitou 

- Funkční komunikace prostřednictvím sociálních sítí 

- Starosta jako funkční „prostředník“ komunikace s CS 

- CS se obrací na starostu se svými problémy  

 

Rozvoj aktiv do 

roku 2027 

-  Mapování potřeb CS prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů 

- Dostupné aktivity na úrovní obcí Osoblažska 

- Rozvoj komunitního života v obci 

- Aktivní obyvatelé se zapojují do komunitních aktivit v obcích  
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Bezpečnost a prevence kriminality 

Jádrový problém: Snižující se míra pocitu bezpečí občanů obcí na Osoblažsku 

Shrnutí základních bodů získaných metodou stromování 

Perspektiva Dílčí problémy 

Pracovníků/expertů 

pracujících s CS 

- Snížení pocitu bezpečí obyvateli obcí  

- Rostoucí migrace obyvatel romského etnika 

Majitelé aktiv 

-  Nízká sociální kontrola v obcích samotnými obyvateli  

- Zvyšující se rizikové chování v souvislosti se závislostmi  

Lokální systém 

- Příhraniční oblast 

- Kriminalita páchaná cizinci, převážně polskými občany  

- Vzdálenost služebny Policie ČR a s tím související hlídková činnost 

- Místa s vyšší koncentrací rizikového chování (např. opuštěné domy, autobusové 

zastávky, náměstí, veřejné budovy apod.)  

 

Shrnutí základních bodů získaných metodou asset mapping (mapování aktiv) 

Vize: „Obyvatelé se v obcích na Osoblažsku cítí bezpečně.“ 

Aktiva osoblažského systému v oblasti bydlení, která byla mapována členy PS Osoblažska 

Současná 

aktiva v roce 

2022  

- Asistenti prevence kriminality 

- Dostupnost služeb drogové prevence – Krystal help, z. ú. 

 

Rozvoj aktiv 

do roku 2027 

- Zachování asistentů prevence kriminality 

- Rozvoj preventivních akcí 

- Zachování dostupnosti služeb drogové prevence 

- Zajištění výměnného programu, testování a distribuce Harm reduction materiálu 
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Rodina 

Jádrový problém: Vysoký počet rodin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením 

Perspektiva Dílčí problémy 

Pracovníků/expertů 

pracujících s CS 

- Nedostatek možností pro trávení volného času dětí a celých rodin 

- Nízké kompetence k získání příjmů – dluhy, práce na černo, výhodnost setrvání 

v pobírání dávek  

- Nedostupnost sociálních a návazných služeb  

Majitelé aktiv 

- CS má nízkou motivaci ke změně zažitých vzorů chování  

- CS se neumí orientovat ve službách  

- Nedostatečné preventivní aktivity pro celý rodinný systém  

- Generační přenos, přebírání nevhodných vzorců chování rodičů, vliv komunity 

- Nízká informovanost rodin o službách a možnostech je využívat 

- Rezignace rodin na řešení problémů 

Lokální systém 

- Migrace obyvatelstva  

- Nedostatečná nabídka volnočasových aktivit pro CS 

 

Shrnutí základních bodů získaných metodou asset mapping (mapování aktiv) 

Vize: „V obcích na Osoblažsku jsou do roku 2027 dostupné služby a aktivity pro rodiny a ty 

jich aktivně využívají.“ 

Aktiva osoblažského systému v oblasti bydlení, která byla mapována členy PS Osoblažska 

Současná 

aktiva v roce 

2022  

- Dostupné bydlení 

- Dostupnost lékařské péče 

- Dostupnost volnočasových aktivit pro CS 

- Dostupnost terénních služeb 

- Realizace příměstských táborů pro děti z CS 

- Realizace projektu Motivace – Osoblaha vzdělává děti žáky i rodiče (ukončení 

realizace projektu 08/22) 

- Dostupnost základního i mateřského vzdělávání 

Rozvoj aktiv 

do roku 2027 

- Dostupnost komplexního dluhové poradenství 

- Zajištěná anonymita pro osoby, které využívají služeb dluhové poradny 

- Dostupné doučování pro děti z CS 

- Zvýhodnění pro rodiče, jejichž děti navštěvují ZŠ Osoblaha 

- Kvalifikovaný personál poskytující služby CS 
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Strategická část  

Strategická část Plánu obsahuje dlouhodobou vizi, globální cíl a návazné strategické cíle. 

Cílem Plánu je nabídnout základní směr pro realizaci potřebných intervencí, od nichž lze dále 

odvíjet konkrétní opatření a aktivity, které jsou navrženy v akčním plánu. Důležitou součástí 

tohoto dokumentu je implementační schéma, které napomáhá zapojeným aktérům aktivně 

hledat řešení na základě vytyčené vize. 

Definování vize a strategických cílů  

Vizí rozumíme představu budoucího stavu, kterého chtějí místní aktéři dosáhnout v časovém 

horizontu do roku 2027.  

K formulaci vize byli členové pracovních skupin přizváni prostřednictvím aktivity, v níž 

vyjadřovali svou představu budoucího cílového stavu. Vize byla stanovena pro každou 

tematickou oblast.  
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Přehled vizí a strategických cílů Plánu 

Tematická oblast Vize Strategické cíle 

Bydlení 

Na Osoblažsku jsou do roku 2027 dostupné 

bytové kapacity dle potřeb CS. 

. 

Strategický cíl 1.1: Zvýšit dostupnost 

bydlení pro obyvatele, kteří jsou 

v bytové nouzi nebo bytovou nouzí 

ohroženi  

Dluhová 

problematika 

Na Osoblažsku má do roku 2027 podíl osob 

v exekuci trvale snižující se charakter. Cílová 

skupina je dostatečně kompetentní pro řešení 

své finanční situace a zadlužení občané 

neupadají do předlužení.  

Strategický cíl 2.1: Snížit 

zadluženost obyvatel obcí na 

Osoblažsku   

Zaměstnanost 

Na Osoblažsku je do roku 2027 dostatek 

pracovních příležitostí pro aktivní CS a zvýší se 

její zaměstnanost. 

Strategický cíl 3.1 Zvýšit počet 

vhodných pracovních míst pro aktivní 

CS a připravenost CS k práci a 

podnikání 

Bezpečnost a 

prevence 

kriminality 

Obyvatelé se v obcích na Osoblažsku cítí 

bezpečně. 

Strategický cíl 4.1: Zvýšit bezpečnost 

a pocit bezpečí na území Osoblažska 

Zdraví 
Obyvatelé Osoblažska mají do roku 2027 

dostupnou zdravotní péči. 

Strategický cíl 5.1: Zvýšit dostupnost 

zdravotní péče pro CS 

Komunitní práce 

Obyvatelé na území Osoblažska jsou aktivní 

v řešení své nepříznivé sociální situace a jsou 

zapojeni do veřejného dění. 

Strategický cíl 6.1: Zvýšit aktivní 

zapojení obyvatel SVL do 

rozhodování, jejich zplnomocnění 

a rozvoj realizace aktivit na místní 

úrovni. 

Sociální služby a sociální 

práce v oblasti sociálního 

začleňování 

Na Osoblažsku jsou do roku 2027 dostupné 

služby a aktivity vycházející z potřeb CS. 

Strategický cíl 7.1: Zvýšit dostupnost 

služeb a podpůrných aktivit pro CS 

Rodina 

Rodiny na území Osoblažska jsou aktivní 

v řešení své nepříznivé sociální situace a 

využívají dostupných služeb a aktivit pro rodiny 

s dětmi. 

Strategický cíl 8.1: Snížit počet rodin, 

které jsou ohroženy sociálním 

vyloučením 
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Prioritní oblast 1: Bydlení  

Vize: „Na Osoblažsku jsou do roku 2027 dostupné bytové kapacity dle potřeb CS.“ 

Strategický cíl 1.1:  Zvýšit dostupnost bydlení pro obyvatele, kteří jsou v bytové nouzi 

nebo bytovou nouzí ohroženi  

Očekávaná změna: 

V území dojde ke zvýšení dostupnosti bydlení pro CS. Bude rozšířena současná nabídka 

bydlení pro skupiny obyvatel, které se nacházejí v bytové nouzi nebo jsou bytovou nouzí 

ohrožené. Bydlení bude dostupnější pro CS dle aktuální možných bytových kapacit. Dojde ke 

snížení počtu osob, které jsou ohrožené ztrátou bydlení nebo se nacházejí v bytové nouzi. 

Nadále bude docházet ke zlepšování bytových podmínek osob žijících v území, s důrazem na 

realizaci takových bytových politik obcí, které minimalizují riziko vzniku nových SVL na území 

severního Osoblažska.  

Zdůvodnění a popis cíle: 

Spolupracující obce mají poměrně vysoký bytový fond. Dle dostupných dat disponovala obec 

Dívčí Hrad v roce 2020 celkově 65 byty, obec Slezské Pavlovice 34 byty a obec Hlinka v roce 

2019 disponovala 30 byty.  

Prevence ztráty bydlení je efektivnější a mnohem méně nákladná než řešení problémů, které 

se ztrátou bydlení souvisí. Strategický cíl se zaměřuje na snížení rizika ztráty bydlení a 

ohrožení bezdomovectvím, prostřednictvím spolupráce jednotlivých klíčových aktérů, díky 

které by domácnosti neztrácely standardní bydlení v důsledku situací, které lze zmírnit či 

eliminovat pomocí využívání funkčních nástrojů a opatření.  

Strategický cíl rozvíjí místní nastavenou bytovou politiku, zaměřuje se na rozvoj podpory 

osobám, které se nachází v nepříznivé sociální situace a to cílenou formou spolupráce se 

sociálními pracovníky a dalšími odbornými pracovníky, zároveň má za cíl vytvořit kontaktní 

místo pro bydlení, které bude dostupné osobám z CS. 

Tabulka 8 Kontextové indikátory v oblasti bydlení 

Název indikátoru Počáteční hodnota 2022  (rok) 

Počet obecních bytů 

Dívčí Hrad – 65 (2020) 

Hlinka – 30 (2019) 

Slezské Pavlovice – 34 (2020) 

Průměrný tržní nájem na 1 m2 

obytné plochy 

Dívčí Hrad – 33, 25 Kč 

Hlinka – 40 Kč 

Slezské Pavlovice - nezjištěno 

Počet sociálních bytů 

Dívčí Hrad – 0 

Hlinka – 0 

Slezské Pavlovice - 0 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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Prioritní oblast 2: Dluhová problematika  

Vize: „Na Osoblažsku má do roku 2027 podíl osob v exekuci trvale snižující se charakter. 

Cílová skupina je dostatečně kompetentní pro řešení své finanční situace a zadlužení občané 

neupadají do předlužení.“  

Strategický cíl 2.1.  Snížit zadluženost obyvatel obcí na Osoblažsku   

Očekávaná změna: 

Dojde k celkovému snížení zadluženosti obyvatel obcí Osoblažska a ke zvýšení kompetencí 

obyvatel v oblasti dluhové problematiky. CS bude dostatečně kompetentní v řešení svých 

problémů souvisejících s dluhovou problematikou. Budou propagovány a zviditelňovány 

služby věnující se systematické a koncepční práci s osobami, které se potýkají s dluhy. 

Zdůvodnění a popis cíle: 

Z dat exekutorské komory k 4. 3. 2020 plyne, že v obci Dívčí hrad je 96 osob v exekuci a je 

proti nim vedeno 675 exekucí, přičemž tedy na osobu připadá v průměru 7 exekucí, v obci 

Hlinka je 74 osob v exekuci a je proti nim vedeno 389 exekucí, průměrně má každá osoba 5 

exekucí a v obci Slezské Pavlovice je 67 osob v exekuci a je proti nim vedeno 448 exekucí, 

průměrně má tedy každá exekuovaná osoba necelých 7 exekucí. Předlužení může vést 

k sociálnímu vyloučení jednotlivců i rodin. Jednou z příčin dluhových problémů je 

nedostatečná finanční gramotnost a s ní související generační přenos nesprávných vzorců 

chování v rodině. Dluhová problematika se velmi často netýká samotného jednotlivce, ale má 

dopad na celý rodinný systém. Obsahem tohoto strategického cíle je rozvoj komplexního a 

dostupného dluhového poradenství, které napomáhá osobám s dluhy řešit nepříznivou 

sociální situaci, zároveň klade důraz na prevenci předluženosti. Vzhledem k odlehlosti a 

dopravní obslužnosti severního Osoblažska je zásadní, aby služby byly CS místně i časově 

dostupné.  

Tabulka 9 Kontextové indikátory v oblasti dluhové problematiky 

Název indikátoru Počáteční hodnota 2022 (rok) 

Počet exekucí 

Dívčí Hrad – 675 (3/2020) 

Hlinka – 389 (3/2020) 

Slezské Pavlovice – 448 (3/2020) 

Podíl exekuovaných osob 

Dívčí Hrad – 39,02 % (3/2020) 

Hlinka – 48,68 % (3/2020) 

Slezské Pavlovice – 42,13 % (3/2020) 

Počet osob v insolvenci 

Dívčí Hrad – 17 (12/2019) 

Hlinka – 9 (12/2019) 

Slezské Pavlovice – 4 (12/2019) 

Podíl osob v insolvenci 

Dívčí Hrad – 6,77 % (12/2019) 

Hlinka – 6,04 % (12/2019) 

Slezské Pavlovice – 2,41 (12/2019) 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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Prioritní oblast 3: Zaměstnanost  

Vize: „Na Osoblažsku je do roku 2027 dostatek pracovních příležitostí pro aktivní CS a zvýší 

se její zaměstnanost.“ 

Strategický cíl 3.1:  Zvýšit počet vhodných pracovních míst pro aktivní CS a 

připravenost CS k práci a podnikání  

Očekávaná změna: 

V území dojde ke zvýšení počtu zaměstnaných osob, zároveň ke snížení podílu osob 

nezaměstnaných. CS si zvýší své schopnosti a dovednosti, prostřednictvím kterých dojde ke 

zvýšení možností uplatnitelnosti na otevřeném trhu práce a udržení stabilního, adekvátního 

zaměstnání. CS bude lépe připravena na profesní život a stabilizaci situace v této oblasti.  

Zdůvodnění a popis cíle: 

Podíl nezaměstnaných osob byl k 30. 6. 2022 v obci Dívčí Hrad ve výši 7,7 %, v obci Hlinka 

dosahoval hodnoty 6,7 % a v obci Slezské Pavlovice byl podíl 11,6 %. V evidenci úřadu práce 

bylo celkově 43 uchazečů o zaměstnání a bylo evidováno 11 volných pracovních míst v obci 

Dívčí Hrad, v obcích Hlinka a Slezské Pavlovice nebylo evidováno žádné volné pracovní 

místo. Dlouhodobá či opakovaná nezaměstnanost u CS může vést k chudobě, stigmatizaci, 

frustraci a ke zvýšení rizika sociálního vyloučení. Zvýšené riziko sociálního vyloučení dopadá 

na osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a jsou vystaveny dílčím překážkám při 

získání zaměstnání. Jedná se například o osoby po výkonu trestu odnětí svobody, osoby 

s nízkou kvalifikací, dospívající osoby s nedokončeným či nízkým vzděláním, osoby žijící 

v sociálně vyloučených lokalitách, osoby s duševním onemocněným nebo fyzickým omezením 

apod. Strategický cíl se zaměřuje na vytváření vhodných podmínky a nástrojů pro CS, jejichž 

cílem je zvýšení možností pracovního uplatnění, které bude odpovídat schopnostem a 

dovednostem CS, zároveň prostřednictvím vzdělávání dojde k jejich rozvoji. CS bude 

poskytováno cílené a systematické pracovní poradenství, které je nedílnou součástí lepší 

připravenosti a úspěšnosti při vstupu na trh práce.  

Tabulka 10 Kontextové indikátory v oblasti zaměstnanosti 

Název indikátoru Počáteční hodnota 2022 (rok) 

Podíl nezaměstnaných osob 
Dívčí Hrad – 7,7 % (6/2022) 

Hlinka – 6,7 % (6/2022) 

Slezské Pavlovice – 11,6 % (6/2022) 

Podíl uchazečů o zaměstnání 

v evidenci 6+ měsíců 

Dívčí Hrad – 2,04 % (12/2020) 

Hlinka – 7,08 % (12/2020) 

Slezské Pavlovice – 7,25 % (12/2020) 

Podíl uchazečů o zaměstnání bez 

vzdělání + neúplným základním 

vzděláním 

Dívčí Hrad – 7,7 % (3/2021) 

Hlinka – 9,5 % (3/2021) 

Slezské Pavlovice - 13,3 % (3/2021) 

Počet uchazečů o zaměstnání 60+ let 
Dívčí Hrad – 5 (3/2021) 

Hlinka – 3 (3/2021) 

Slezské Pavlovice – 2 (3/2022) 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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Prioritní oblast 4: Bezpečnost a prevence kriminality  

Vize: „Obyvatelé se v obcích na Osoblažsku cítí bezpečně.“ 

Strategický cíl 4.1: Zvýšit bezpečnost a pocit bezpečí na území Osoblažska 

Očekávaná změna:  

Na území Osoblažska se zvýší bezpečnost, díky které dojde k vyššímu pocitu bezpečí 

místních obyvatel. Nadále budou podporovány a realizovány aktivity prevence kriminality pro 

CS, zároveň bude CS aktivně do prevence kriminality zapojována. V obcích budou nadále 

působit asistent prevence kriminality, jejichž působení se v obcích osvědčilo.  

Zdůvodnění a popis cíle: 

Dle informací dostupných z Plánu prevence kriminality regionu Osoblažsko 2022 – 2026 18 

vnímají obyvatelé obce kriminalitujako vysokou. Na focusových skupinách pořádaných 

s obyvateli zaznělo, že se na sníženém pocitu bezpečí podílejí rostoucí migrace obyvatel, 

zejména Romů, a zrušení služebny PČR v Osoblaze. Zásadním momentem vedoucím ke 

snížení pocitu bezpečí je nastěhování několika desítek osob, zejména Romů, do bytů 

v budově původně zamýšlené jako Komunitní dům pro seniory v Hlince. Na zhoršování 

bezpečnostní situace se podílí rovněž příhraniční oblast s Polskem a páchání trestné činnosti 

občany Polska, nízká sociální kontrola v obcích a vzdálenost služebny Policie ČR a s tím 

související hlídková činnost. Za nejpalčivější problémy označují respondenti především 

krádeže na chodbách v činžovních domech, vloupání do bytů, výskytu agresivních skupinek 

mladých lidí v obci a krádeže v zahradách.  

Nadále budou v obcích plánovány, rozvíjeny a realizovány preventivní a osvětové aktivity, 

minimalizující strach a obavy místních obyvatel, zároveň budou realizovány činnosti a opatření 

vedoucí ke zvyšování pocitu bezpečí a celkové bezpečnosti v území. V obcích bude 

podporována činnost asistentů prevence kriminality.  

Tabulka 11 Kontextové indikátory v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality 

Název indikátoru Počáteční hodnota 2022 (rok) 

Index kriminality 14,2 (11/2020) 

Počet trestných činů a přečinů 101 (2020) 

Počet trestných činů spáchaných 

pod vlivem návykové látky 
2(11/2020) 

Počet APK  1 (2022 v obci Dívčí Hrad) 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 
18 Dostupné z: https://www.osoblaha.cz/wp-content/uploads/2022/01/Plan-prevence-kriminality_region-

Osoblazsko-2022-2026.pdf  

https://www.osoblaha.cz/wp-content/uploads/2022/01/Plan-prevence-kriminality_region-Osoblazsko-2022-2026.pdf
https://www.osoblaha.cz/wp-content/uploads/2022/01/Plan-prevence-kriminality_region-Osoblazsko-2022-2026.pdf
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Prioritní oblast 5: Zdraví  

Vize: „Obyvatelé Osoblažska mají do roku 2027 dostupnou zdravotní péči.“  

Strategický cíl 5.1: Zvýšit dostupnost zdravotní péče pro CS 

Očekávaná změna: 

Dojde k rozšíření dostupnosti zdravotní péče pro osoby z CS. Zvýší se informovanost, 

kompetence a motivace v oblasti zdraví u CS. Budou pořádány preventivní a osvětové akce 

směřující k rozšíření informovanosti v oblasti zdraví.  

Zdůvodnění a popis cíle: 

Spádovou oblastí dostupnosti zdravotní péče pro spolupracující obce je obec Osoblaha, kde 

se je dostupný lékař pro děti a dorost, zároveň praktický lékař pro dospělé. Specializovaná 

zdravotní péče je CS dostupná až v Městě Albrechtice, v Krnově a v Bruntále. Obec Dívčí 

Hrad, Hlinka ani Slezské Pavlovice nemají na svém území lékaře.  

Obyvatelé na Osoblažsku se potýkají s nedostupností zdravotní péče. Z tohoto důvodu je 

velmi důležité zapojit do péče o duševní i fyzické zdraví aktéry ze sociální oblasti, kteří 

prostřednictvím sociální práce mohou zastávat důležitou roli v oblasti péče o zdraví.  

Opatření definovaná ve strategickém cíli se zaměřují na zvýšení informovanosti a motivace 

v oblasti zdraví, tak i zvýšení dostupnosti zdravotnicích služeb. Vzhledem ke stárnutí populace 

napříč celou Českou republiku, odlehlostí a špatnou dopravní dostupností obcí Osoblažska je 

zásadní zajistit péči o stárnoucí obyvatelstvo v jejich přirozeném prostředí, zároveň dostupnou 

zdravotní péči pro CS, která se často potýká s nepříznivou sociální situaci a lékařské péče se 

pro CS stává takřka nedostupnou.   

Tabulka 12 Kontextové indikátory v oblasti zdraví 

Název indikátoru Počáteční hodnota 2022 (rok) 

Počet PnP vyplacených v 

průměrném měsíci 2. kvartálu 

2021 

 

Dívčí Hrad – 7 (2021) 

Hlinka – 4 (2021) 

Slezské Pavlovice – 8 (2021) 

 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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Prioritní oblast 6: Komunitní práce  

Vize: „Obyvatelé na území Osoblažska jsou aktivní v řešení své nepříznivé sociální situace a 

jsou zapojeni do veřejného dění.“ 

Strategický cíl 6.1:  Zvýšit aktivní zapojení obyvatel SVL do rozhodování, jejich 

zplnomocnění a rozvoj realizace aktivit na místní úrovni. 

Očekávaná změna: 

Prostřednictvím realizace komunitní práce dojde ke zvýšení kompetencí u CS, díky kterým 

bude docházet k naplňování potřeb, hodnot a přání CS. CS bude aktivně zapojována do 

rozhodovacích procesů, zvýší se jejich zplnomocnění a bude docházet k rozvoji komunitních 

aktivit v území.  

Zdůvodnění a popis cíle: 

Obce na Osoblažsku jsou specifické svou odlehlostí a špatnou dopravní infrastrukturou, 

zároveň výraznou migrací obyvatelstva. Realizace a rozvoj komunitní práce bude zacílen na 

posílení sousedských vztahů, aktivizaci místní komunity obyvatel SVL a zplnomocnění jejích 

členů k řešení společných potřeb s využitím vlastních zdrojů. APK budou aktivně zapojováni 

do komunitní práce a budou informovat místní obyvatele o komunitních/veřejných setkání 

prostřednictvím informačních materiálů.  

V minulosti byl na severním Osoblažsku z OPZ (výzva č. 26) realizován projekt, jehož cílem 

byla realizace komunitní práce v obcích Osoblaha, Hlinka, Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice. 

V současné době se systematické komunitní práci nevěnuje žádný poskytovatel.  

Tabulka 13 Kontextové indikátory v oblasti komunitní práce 

Název indikátoru Počáteční hodnota 2022 (rok) 

Počet realizovaných komunitní 

akcí  
0 (2022) 

Počet osob zapojených do 

komunitních akcí  

 

0 (2022) 

Index sociálního vyloučení  

Dívčí Hrad – 15 (2021) 

Hlinka – 15 (2021) 

Slezské Pavlovice – 16 (2021) 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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Prioritní oblast 7: Sociální služby a sociální práce v oblasti 

sociálního začleňování   

Vize: „Na Osoblažsku jsou do roku 2027 dostupné služby a aktivity vycházející z potřeb CS.“ 

Strategický cíl 7.1:  Zvýšit dostupnost služeb a podpůrných aktivit pro CS  

Očekávaná změna: 

Dojde k rozšíření informovanosti o dostupných sociálních službách a aktivitách na území 

Osoblažska pro CS. Bude nadále docházet k rozšiřování poskytování služeb a podpůrných 

aktivit v přirozeném prostředí CS, zejména prostřednictvím terénní práce. Dojde ke zkvalitnění 

mezioborové spolupráce aktérů pracujících s CS. Rozvoj a rozšíření služeb bude reagovat na 

potřeby místních obyvatel 

Zdůvodnění a popis cíle: 

Osoblažsko je odlehlým region MSK a dostupnost sociálních a návazných služeb je omezená. 

V území jsou pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dostupné 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a jsou realizovány aktivity a činnosti pro 

ohrožené děti a mládež. V území jsou poskytovány také nízkoprahové služby zaměřující se 

na drogovou problematiku, které poskytují služby osobám, které jsou ohrožené závislostí, 

osobám závislým a rodinným příslušníkům.  

Tabulka 14 Kontextové indikátory v oblasti sociálních služeb a sociální práce v oblasti sociálního 

začleňování 

Název indikátoru Počáteční hodnota 2022 (rok) 

Počet poskytovatelů realizujících 

sociální služby pro CS 
2 (2022)  

Počet osob realizujících sociální 

práci na obci 
0 (2022) 

Počet systematických aktivit 

mapujících potřeby CS 
0 (2022) 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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Prioritní oblast 8: Rodina 

Vize: „Rodiny na území Osoblažska jsou aktivní v řešení své nepříznivé sociální situace a 

využívají dostupných služeb a aktivit pro rodiny s dětmi.“ 

Strategický cíl 8.1: Snížit počet rodin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením 

Očekávaná změna: 

Prostřednictvím komplexní a systematické sociální práce dojde k celkovému snížení počtu 

rodin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo jsou již rodinami, které jsou sociálně 

vyloučené. Rodiny budou více kompetentní v řešení své nepříznivé sociální situace. Budou 

vytvářeny podmínky pro realizaci preventivních a osvětových aktivit, zároveň i podmínky pro 

smysluplné trávení volného času rodin.  

Zdůvodnění a popis cíle: 

Rodina je základní stavební kámen, který podmiňuje vývoj dětí a mládeže. Rodina je ovlivněna 

mezigeneračně a nezřídka jsou dětem předávány nevhodné rodinné vzorce a hodnoty, které 

v dospělosti mohou vést k nepříznivé situaci v rodině. U rodin, které jsou sociálně vyloučené, 

či sociálním vyloučením ohrožené může být zvýšené riziko přítomnosti rizikového chování, ať 

už se jedná o různé typy závislostí, záškoláctví či domácí násilí páchané na rodiči či dítěti. 

Vzhledem k tomu, že rizikové chování či sociální vyloučení postihuje celý rodinný systém, je 

stěžejní, aby podpora či pomoc směřovala k celému rodinnému systému, nikoliv k jednotlivci.  

Opatření definovaná ke strategickému cíli směřují k podpoře celého rodinného systému a 

k minimalizaci sociálního vyloučení rodin. Nedílnou součástí definovaných opatření je i 

preventivní působení na rodiče, děti i celou rodinu.  

Tabulka 15 Kontextové indikátory v oblasti rodiny 

Název indikátoru Počáteční hodnota 2022 (rok) 

Počet vyplacených MOP - 

činnosti nezaop. dítěte (v roce 

2020) 

Dívčí Hrad – 1 (2020) 

Hlinka – 0 (2020) 

Slezské Pavlovice – 2 (2020) 

Počet přídavků na dítě 

vyplacených v průměrném 

měsíci 2. kvartálu 2021 

 

Dívčí Hrad – 16 (2021) 

Hlinka – 21 (2021) 

Slezské Pavlovice 4 (2021) 

 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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Implementační část  

V implementační části jsou shrnuty postupy, jakými bude Plán sestavován, naplňován, 

vyhodnocován a aktualizován. Rovněž jsou v ní popsány struktury a osoby, které se na 

naplňování Plánu podílejí, včetně jejich rolí.  

Strategické řízení Plánu se skládá ze tří základních fází znázorněných na níže uvedeném 

obrázku. Jednotlivé fáze vycházejí jak z Popisu spolupráce, který je nedílnou součástí 

Memoranda o spolupráci, tak ze specifické části Metodiky KPSV 2021+. 

Obrázek 6 Fáze strategického řízení plánu 

 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

1. Tvorba (revize) a schvalování Plánu 

Plán se skládá ze dvou částí. První část tvoří strategicko-koncepční dokument s platností 

do roku 2027. V něm jsou popsány dlouhodobé vize a strategické cíle. Součástí plánu je Akční 

plán, který stanovené cíle rozvádí, konkretizuje a to prostřednictvím konkrétních opatření. 

Plán je strategickým materiálem obcí, jehož tvorba probíhá ve spolupráci s Agenturou. Do 

procesu jeho přípravy jsou rovněž zapojeni členové Lokálního partnerství, kteří se účastní 

jednání Lokálního partnerství, na nichž sdílejí své zkušenosti i nápady. Složením a fungováním 

Lokálního partnerství se detailně zabývá kapitola 1.1. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

Návrh Plánu (včetně Akčního plánu), který vzniká po dohodě vedení obcí a zástupců Agentury, 

prochází řádným připomínkovacím řízením, kterého se účastní členové Lokálního partnerství 

a zástupci Agentury.  Změny jsou zaznamenány do připomínkovacího listu. Výsledný návrh je 

předložen Lokálnímu partnerství k projednání. Následně Plán spolu s Akčním plánem 

schvalují zastupitelstva spolupracujících obcí na Osoblažsku. 

Tvorba (revize) a 
schvalování Plánu

Sledování a 
vyhodnocování 

(případně 
evaluace)

Implementace 
(prostřednictvím 
Akčního plánu)
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Z pravidelného vyhodnocování Plánu může vzejít potřeba dílčích změn. Úpravy stávajícího 

dokumentu se provádí formou revize Plánu. V případě revize je založen změnový list 

popisující učiněné změny. Ty je nutno projednat ve stejném režimu jako Plán nový, tedy se 

zapojením Lokálního partnerství a schvalovacích orgánů obcí. 

2. Implementace Plánu 

Postup tvorby zastřešujícího strategicko-koncepčního dokumentu a prováděcího 

implementačního dokumentu vychází z metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V reakci 

na aktuální trendy strategického plánování, problematiku řešení sociálního vyloučení a 

zajištění vhodné formy aktivního strategického řízení jsou vznikající dokumenty rozděleny do 

dvou úzce provázaných materiálů tvořící jeden celek. 

Způsob implementace (naplňování) Plánu je detailně popsán v Akčním plánu, který je 

součástí Plánu a konkretizuje cíle a opatření (projekty, aktivity, organizační změny apod.), 

odpovědnosti aktérů a finanční zdroje. Návaznost Akčního plánu na strategicko-koncepční 

část Plánu vyjadřuje následující schéma. 

Obrázek 7 Popis jednotlivých částí Plánu sociálního začleňování 

 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Významnou aktivitou při sestavení implementačního dokumentu je sběr projektových fiší do 

lokálního projektového zásobníku Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+. 

Tento postup je koordinován v těsné spolupráci mezi pracovníkem Agentury a obcemi, kdy 

veškeré informace o sběru projektových fiší jsou transparentně předány všem členům 

lokálního partnerství, kteří navržené projekty projednávají a vyjadřují k nim své stanovisko. 

• Obsahuje analýzu sociálního 
vyloučení.

• Vytyčuje dlouhodobé směřování 
v daných oblastech.

• Je sestavován do roku 2027.

• Určuje obecné indikátory plnění 
Plánu.

Plán sociálního 
začleňování: 
strategicko-

koncepční část

• Je součastí PSZ, jako jeho prováděcí 
dokument pro určité časové období.

• Musí být v souladu s dlouhodobými cíli a 
vizemi.

• Je sestavován max. pro období 3 let. 

• Rozpracovává cíle do konkrétních 
opatření.

• Obsahuje harmonogram, finanční zdroje, 
rozpočet, analýzu rizik.

• Stanoví způsob průběžného vyhodnocení 
plnění cílů a opatření.

Akční plán
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Projektové fiše mohou předkládat zástupci města, zástupci Lokálního partnerství či jiných 

organizací, jestliže jsou jejich projektové záměry v souladu s vytyčenými cíli. 

3. Sledování a vyhodnocování Plánu 

Poslední fází strategického řízení je průběžné sledování a vyhodnocování Plánu, které 

probíhá:  

- minimálně 2× ročně na úrovni lokálního konzultanta Agentury, manažera sociálního 

začleňování a zástupce obce (z tohoto jednání je veden zápis),  

- minimálně 1× ročně na jednání Lokálního partnerství a 

- minimálně 1× ročně formou zprávy o naplňování Plánu, která je předkládána na 

vědomí zastupitelstvu města. 

Předmětem vyhodnocení je míra naplňování Plánu. Ve zprávě o naplňování Plánu jsou 

vyhodnoceny indikátory plnění Plánu a dopady opatření stanovených v Akčním plánu. Detailní 

postup monitoringu dopadů je stanoven v Akčním plánu. Součástí zprávy mohou být také 

návrhy revize. 

 

Řídicí struktura implementace 

Řídicí struktura implementace shrnuje role a odpovědnosti jednotlivých osob v návaznosti na 

popsané fáze strategického řízení Plánu. 

Tabulka 16 Schéma řídicí struktury implementace Plánu 

Strategické dokumenty / 

Aktéři strategického 

plánování 

Plán sociálního začleňování (PSZ) Akční plán (AP) 

Tvorba (revize) a 

schvalování 

Sledování a 

vyhodnocování 

Tvorba (revize) a 

schvalování 

Sledování a 

vyhodnocování 

O
b

c
e

 O
s

o
b

la
ž
s
k

a
 

Manažer SZ 

Organizuje jednání 

a zajištuje podklady. 

Zajišťuje 

schvalování na 

úrovni města spolu 

s AP. 

Účastní se 

průběžného 

vyhodnocování 

(min. 2x ročně). 

Vypracovává zprávu 

o naplňování PSZ.  

Organizuje jednání 

a připravuje 

podklady. 

Přispívá svými 

projekty k plnění 

cílů. 

Sbírá projektové 

fiše. 

Zajišťuje 

schvalování na 

úrovni obcí. 

Organizuje jednání 

a připravuje 

podklady. 

Přispívá svými 

projekty k plnění 

cílů. 

Účastní se 

průběžného 

vyhodnocování 

(min. 2x ročně). 

Vypracovává zprávu 

o naplňování PSZ. 
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Sbírá projektové 

fiše. 

Zajišťuje 

schvalování na 

úrovni města spolu 

s AP.ta 

Zastupitelstva 

obcí 

Projednává a 

schvaluje spolu s 

AP 

Je obeznámeno 

s procesem formou 

zprávy o naplňování 

PSZ. 

Projednává a 

schvaluje spolu 

s PSZ. 

Je obeznámeno 

s procesem formou 

zprávy o naplňování 

PSZ. 

Agentura 

Nabízí odbornou 

podporu a 

konzultace. 

Zajišťuje 

schvalování na 

úrovni Agentury. 

Účastní se 

průběžného 

vyhodnocování 

(min. 2x ročně). 

Podílí se na 

vypracování zprávy 

o naplňování PSZ. 

Nabízí odbornou 

podporu a 

konzultace. 

Zajišťuje 

schvalování na 

úrovni Agentury. 

Podílí se na 

vypracování zprávy 

o naplňování PSZ. 

Lokální partnerství (LP) 

Podílí se na tvorbě 

podkladů. 

Projednává a 

připomínkuje. 

Je obeznámeno 

s procesem. 

Projednává a 

připomínkuje. 

Přispívá svými 

projekty k plnění 

cílů. 

Podílí se na 

monitoringu dopadů 

opatření. 

Je obeznámeno 

s procesem. 

Místní aktéři mimo LP - - 

Přispívají svými 

projekty k plnění 

cílů. 

Podílejí se na 

monitoringu dopadů 

opatření. 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akční plán  

Představení Akčního plánu  

Akční plán je prováděcím a implementačním dokumentem k Plánu sociálního začleňování 

Osoblažska 2022 – 2027. Akční plán (dále jen AP) je součástí Plánu sociálního začleňování 

(dále jen PSZ). AP konkretizuje a blíže specifikuje cíle v prioritních oblastech, které jsou 
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definované v PSZ a to prostřednictvím konkrétních a jednotlivých opatření.  Na definování 

jednotlivých opatření AP se podíleli členové synergické pracovní skupiny Osoblažska. AP dále 

obsahuje harmonogram plnění jednotlivých cílů a opatření, finanční zdroje, rozpočet a analýzu 

rizik. Akční plán je na území Osoblažska sestaven na období 3 let.  

Návrhová část  

Návrhová část AP se komplexně zaměřuje na tematické oblasti definované v Popisu 

spolupráce, jimiž jsou zaměstnanost, bydlení, dluhová problematika, komunitní práce, sociální 

služby, zdraví, bezpečnost a prevence kriminality, rodina. AP rozpracovává cíle do konkrétních 

opatření, definuje cílovou skupinu, výstupní indikátory, odpovědný subjekt, harmonogram 

realizace a v neposlední řadě se zaměřuje na předpokládané náklady a možné zdroje 

financování.  

Návrhová část byla zpracována na základě výstupů synergické pracovních skupiny 

Osoblažska.  

Cílová skupina  

Primární CS jsou osoby, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. 

Za sociálně vyloučené považujeme ty, kteří mají ztížený přístup k  institucím a  službám. Jsou 

vyloučeni ze společenského žití a  nemají dostatek sociálních kontaktů mimo sociálně 

vyloučenou lokalitu. Čelí problémům, které často sami neumí řešit a potřebují pomoc a 

podporu v řešení své nepříznivé sociální situace. Typickými problémy, se kterými se CS 

potýká, je zadluženost, nezaměstnanost, problémy s  bydlením, problémy dětí ve škole, 

záškoláctví, špatný zdravotní stav, nízká kvalifikace, závislost na sociálních dávkách, 

nedostatečné právní povědomí, závislost na návykových látkách, patologické hráčství, celkově 

rizikové chování CS aj. Problémy se nezřídka u CS kumulují a narůstají. CS v definovaných 

opatření jsou osoby vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. V rámci opatření je 

vydefinována pouze sekundární CS.  

Dílčím cílem pracovních skupin bylo vydefinování cílové skupiny v  jednotlivých oblastech 

spolupráce. V rámci PS byly vydefinovány tyto CS:  

- Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

- Osoby dle typologie ETHOS19 

- Osoby s nízkým nebo žádným příjmem 

- Vícegenerační soužití v malém či nevhodném bydlení 

- Rodiny zadlužené či předlužené 

- Osoby nezaměstnané  

- Osoby opakovaně či dlouhodobě nezaměstnané 

 
19 Dostupné z: https://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf 
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- Osoby s nízkým vzděláním, bez kvalifikace 

- Osoby v předdůchodovém věku  

- Neúplné rodiny 

- Osoby, které se vracejí z výkonu trestu, recidivisté  

- Osoby opouštějící ústavní zařízení 

- Osoby v exekuci, insolvenci  

- Nízkopříjmoví senioři  

- Osoby zadlužené nebo zadlužením ohrožené celkově 

- Osoby nezaměstnané a zároveň zadlužené 

- Osoby s nedostatečnými kompetencemi v oblasti finanční a právní gramotnosti  

- Osoby žijící v SVL  

- Osoby pečující 

- Oběti trestné činnosti  

- Děti a mládež 

- Rodiny s dětmi  
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Přehled cílů a opatření v jednotlivých tematických oblastech spolupráce  

Tematická oblast Strategický cíl Specifický cíl Opatření 

 

Bydlení 

 
1.1 Zvýšit dostupnost bydlení pro 

obyvatele, kteří jsou v bytové nouzi 
nebo bytovou nouzí ohroženi 

1.1.1 Zvýšit počet sociálních a 

dostupných bytů pro CS a 

jejich diverzitu 

1.1.1.1 Revitalizace bytového fondu obcí, stavba nových bytů 

a zlepšení bytových podmínek pro CS 

1.1.2 Snížit počet osob v 

bytové nouzi nebo bytovou 

nouzí ohrožených 

1.1.2.1 Poskytovat podporu CS při získání bydlení   

1.1.2.2 Realizovat preventivní aktivity v oblasti ztráty bydlení 

1.1.2.3 Vytvořit kontaktní místo pro bydlení 

 

 

Dluhová 

problematika 

 
 
 

 
 

2.1 Snížit zadluženost obyvatel obcí 
na Osoblažsku   

2.1.1 Zvýšit kompetence cílové 

skupiny k řešení své situace 

v oblasti financí a tím snížit 

míru rizika předlužení u cílové 

skupiny. 

2.1.1.1 Zajistit na území Osoblažska místně a časové 

dostupné služby (programy) poskytující komplexní 

poradenství v oblasti dluhové problematiky, včetně 

vzdělávání cílové skupiny v této oblasti. 

2.1.1.2 Realizovat dluhové platformy 

2.1.2 Zajistit možnost 

poskytovat odborné dluhové 

poradenství ze strany obcí 

směrem k občanům 

 

2.1.2.1 Zajistit akreditaci dluhové poradny pro organizaci 

zřízenou obcemi 

 

 

 

Zaměstnanost 

 
 
 
 

 
3.1 Zvýšit počet vhodných 

pracovních míst pro aktivní CS a 
připravenost CS k práci a 

podnikání 

3.1.1. Zvýšit kompetence 

cílové skupiny k řešení své 

situace v oblasti 

nezaměstnanosti a podpora 

zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti cílové 

skupiny, včetně podpory 

zahájení činnosti OSVČ 

3.1.1.1 Zajistit na území Osoblažska místně a časové 

dostupné služby (programy) poskytující komplexní pracovní 

poradenství, včetně vzdělávání cílové skupiny v této oblasti 

 

3.1.1.2 Zajistit podmínky pro rozvoj základních sociálních 

návyků CS nezbytných pro vstup a udržení se na trhu práce, 

formou nácviku těchto dovedností. Jedná se např. o 

adaptační/tréninková místa. 

 

3.1.2 Efektivní využití nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti 

ÚP 

3.1.2.1 Vytvoření místní sítě poskytovatelů služeb v oblasti 

pracovního poradenství a koordinace podpor pro CS 
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Bezpečnost a 

prevence 

kriminality 

 

 

4.1 Zvýšit bezpečnost a pocit bezpečí 

na území Osoblažska 

 

4.1.1 Posílení aktivit v oblasti 

prevence kriminality   

4.1.1.1 Udržení kapacit Asistenta prevence kriminality a 
rozvoj činnosti se zapojením veřejnosti 

4.1.2 Snížit rizikového chování 

u CS 

4.1.2.1 Zajistit a udržet dostupnost adiktologických služeb v 

území 

4.1.2.2 Zajistit a udržet dostupnost preventivních služeb pro 

děti a mládež 

Zdraví 5.1 Zvýšit dostupnost zdravotní péče 

pro CS 

5.1.1 Zvýšit informovanost CS 

v oblastech zdraví 

5.1.1.1 Realizovat edukační akce v primární a sekundární 

prevenci ve zdraví 

5.1.1.2 Zvýšit motivaci CS k péči o své zdraví i zdraví svých 

blízkých 

Komunitní práce  6.1 Zvýšit aktivní zapojení obyvatel 

SVL do rozhodování, jejich 

zplnomocnění a rozvoj realizace 

aktivit na místní úrovni 

6.1.1 Zvýšit kompetence CS k 

naplňování svých potřeb a 

zájmů 

Aktuálně nedefinováno vzhledem k nedostupnosti realizátora 

komunitní práce 

Sociální služby  7.1 Zvýšit dostupnost služeb a 

podpůrných aktivit pro CS 

7.1.1 Zvýšit informovanost o 

poskytovaných službách 

7.1.1.1 Realizovat setkání partnerů působících v oblasti 

sociálního začleňování 

7.1.1.2 Realizovat informačně-propagační akci pro CS   

7.1.2 Zvýšit dostupnost služeb 

v terénní formě poskytování 

7.1.2.1 Rozšířit dostupnost služeb pro CS dle potřeb v území 

 

Rodina 

 

8.1 Snížit počet rodin, které jsou 

ohroženy sociálním vyloučením 

8.1.1 Zvýšit kompetence rodin 

k řešení své nepříznivé 

sociální situace 

8.1.1.1 Realizovat systematické aktivity posilující kompetence 

rodin 

8.1.1.2 Realizace preventivních a osvětových aktivit pro CS 
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Strategické cíle a jednotlivá opatření  

1.1.11 Tematická oblast bydlení   

Vize: „Na Osoblažsku jsou do roku 2027 dostupné bytové kapacity dle potřeb CS“ 

Strategický cíl 1.1:  Zvýšit dostupnost bydlení pro obyvatele, kteří jsou v bytové nouzi 

nebo bytovou nouzí ohroženi  

Specifický cíl 1.1.1:  Zvýšit počet sociálních a dostupných bytů pro CS a jejich diverzitu  

Očekávaný dopad: V obcích bude postupně zajišťována odpovídající nabídka bydlení pro 

obyvatele, kteří jsou sociálně vyloučení, sociálním vyloučením ohroženi nebo se potýkají se 

ztrátou bydlení. Dostupnost bude navýšena formou rekonstrukce vhodných bytových kapacit 

či rozšířením bytového fondu, který je v majetku obcí, dále pak zřízením sociálních bytů 

s podporou sociální práce.  

Indikátor dopadu: Počet domácností, které získaly v průběhu poskytování služby 

městské/obecní bydlení. 

Počet domácností, které získaly v průběhu poskytování služby 

komerční bydlení.  

Počet sociálních a dostupných bytů 

Opatření 1.1.1.1 
Revitalizace bytového fondu obcí, stavba nových bytů a zlepšení bytových 

podmínek pro CS  

Popis opatření 

Obce na Osoblažsku mají pověrně vysoký bytové fond, které bude nutné postupně 

revitalizovat či rekonstruovat. Dojde ke zkvalitnění bytového fondu, který je v majetku 

obcí a tím se zvýší životní úroveň v oblasti bydlení pro CS. Výstavba 9 nových sociální 

bytů je aktuálně v realizaci.  

Indikátory výstupu 

Počet bytů, které prošli revitalizací, rekonstrukcí  

Počet bytů ve správě majetku města   

Počet nově vzniklých bytů  

Odpovědný subjekt NNO 

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady Dle vyhlášených výzev  

Zdroje financování IROP (mimo infrastrukturu sociálních služeb), SFPI, obec 

Vazba na cíle Specifický cíl 1.1.1 

 

Specifický cíl 1.1.2:  Snížit počet osob v bytové nouzi nebo bytovou nouzí ohrožených 

Očekávaný dopad: V území dojde ke snížení počtu počet osob, které žijí v substandardním 

bydlení. Dojde ke zvýšení počtu osob, které žijí ve standardním bydlení a k celkovému 

zlepšení nepříznivé sociální situace CS v oblasti bydlení, což bude mít kladný dopad i na 

ostatní oblasti života CS.  
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Indikátor dopadu:  Počet domácností, které získaly v průběhu poskytování služby 

bydlení.  

Počet domácností, které si udržely bydlení.  

Počet domácností ohrožených ztrátou bydlení, u nichž bylo 

zabráněno vystěhování ze stávajícího bytu. 

Opatření 1.1.2.1  Poskytovat podporu CS při získání bydlení   

Popis opatření 

V rámci opatření bude CS poskytována odborná podpora při získání a udržení si 

bydlení. CS bude místně i časově dostupné poradenství, prostřednictvím kterého CS 

získá potřebné dovednosti a kompetence k získání a udržení si bydlení.  

Indikátory výstupu 

Počet podpořených osob: 20 

Počet osob, kterým bylo poskytnuto poradenství:40 

Počet zabydlených domácností: 10 

Odpovědný subjekt NNO 

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady 13.000.000 Kč 

Zdroje financování OPZ+ (mimo výzvu KPSV+), obec  

Vazba na cíle Specifický cíl 1.1.2 

 

Opatření 1.1.2.2 Realizovat preventivní aktivity v oblasti ztráty bydlení  

Popis opatření 

Realizací aktivit bude CS dostupná odborná podpora při řešení problémů v oblasti 

bydlení. Preventivní aktivity budou cílit na minimalizaci ztráty bydlení, zároveň budou 

posilovat schopnosti a dovednosti CS s cílem udržení si bydlení. Důraz bude také 

kladen na finanční gramotnost a řešení potíží CS v oblasti zadluženosti a 

předluženosti osob. 

Indikátory výstupu 

Počet podpořených osob 

Počet nově vytvořených pozic pro zajišťování podpory v bydlení (klíčoví pracovníci, 

domovníci nebo techničtí správci, sociální realitní zprostředkovatelé, peer pracovníci 

apod.) 

Odpovědný subjekt NNO 

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady Viz. opatření 1.1.2.1 

Zdroje financování OPZ+ (mimo výzvu KPSV+), obec  

Vazba na cíle Specifický cíl 1.1.2 
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Opatření 1.1.2.3 Vytvořit kontaktní místo pro bydlení   

Popis opatření 

V území bude vytvořeno kontaktní místo pro bydlení, které bude dostupné pro CS. 

Kontaktní místo se zaměří na komplexní předávání informací formou odborného 

poradenství v oblasti bydlení, zároveň bude zajišťovat podporu při hledání vhodného 

bydlení a preventivně působit v oblasti ztráty bydlení. Podporu bude zajišťovat 

odborný pracovník asistent s podporou odborného garanta a metodika. 

Indikátory výstupu 

Vznik kontaktního místa pro bydlení: 1 

Počet osob, které využily kontaktní místo pro bydlení 

Počet osob, kterým bylo poskytnuto poradenství 

Odpovědný subjekt NNO 

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady Viz. opatření 1.1.2.1 

Zdroje financování OPZ+ (mimo výzvu KPSV+), obec  

Vazba na cíle Specifický cíl 1.1.2 

 

1.1.12 Tematická oblast dluhová problematika  

Vize: „Na Osoblažsku má do roku 2027 podíl osob v exekuci trvale snižující se charakter. 

Cílová skupina je dostatečně kompetentní pro řešení své finanční situace a zadlužení občané 

neupadají do předlužení.“  

Strategický cíl 2.1:  Snížit zadluženost obyvatel obcí na Osoblažsku   

Specifický cíl 2.1.1:  Zvýšit kompetence cílové skupiny k řešení své situace v oblasti financí 

a tím snížit míru rizika předlužení u cílové skupiny. 

Očekávaný dopad:  Bude poskytováno komplexní odborné dluhové poradenství, které bude 

místně i časově dostupné ve všech zapojených obcích. Služba bude poskytována primárně 

ambulantní formou, v případě potřeby také formou terénní. Dluhová poradna bude poskytovat 

služby osobám, které již mají dluhy či jsou předlužené, zároveň bude působit preventivně, aby 

k problémům s dluhy nedocházelo. Dluhová poradna bude poskytovat komplexní dluhové 

poradenství, od samotného mapování dluhů po sepsání návrhu na insolvenci a následnou 

podporu klienta v udržení se v oddlužení.  

Indikátor dopadu:  Počet osob, které si zvýšily kompetence pro řešení zadluženosti 
např. v oblasti: 

• znalost zákonných možností a práv jako dlužníka  

• komunikace s věřiteli 

• porozumění smluvním dokumentů  

• schopnost řešit úřední korespondenci  

Počet osob, u kterých byla zmapována jejich dluhová situace 

Počet osob, u kterých se podařilo snížit jejich celkový dluh 
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Počet osob, kterým byl úspěšně podán návrh na povolení 

oddlužení 

Počet osob, kterým byl snížen dluh 

Počet rodin hospodařících s vyrovnaným rozpočtem 

 

 

Opatření 2.1.1.1 

Zajistit na území Osoblažska místně a časové dostupné služby (programy) 

poskytující komplexní poradenství v oblasti dluhové problematiky, včetně 

vzdělávání cílové skupiny v této oblasti. 

Popis opatření 

Bude realizováno komplexní dluhové poradenství, kdy součástí bude také poskytování 

služeb v oblasti oddlužení. Pracovníci budou průběžně vzdělávání v dluhové 

problematice. V každé obci bude otevřena dluhová poradna minimálně jeden den 

v týdnu. Poradenství bude probíhat převážně ambulantní formou. Bude rozvíjeno 

zejména terénní poradenství v přirozeném prostředí CS. Ambulantní forma a rozvoj 

terénní formy je zvolen z důvodu poskytování poradenství na území velmi malých 

obcí. V těchto malých obcí je důležité zajistit poradenství CS v přirozeném prostředí a 

nečekat na to, až klient využije ambulantní služby. Součástí této služby bude 

realizováno individuální vzdělávání pro CS. Pro zaměstnavatele budou připravené 

vzdělávací akce k zlepšování informovanosti o povinnostech při zaměstnávání 

předlužených osob. Dluhoví poradci budou vykonávat zejména tyto činnosti: 

• Poskytování dluhového poradenství (včetně oddlužení) 

• Poradenství v oddlužování 

• Individuální vzdělávání CS 

• Komunikace se zaměstnavateli ve prospěch CS 

Indikátory výstupu 

Počet zastavených exekucí 

Počet podaných insolvenčních návrhů 

  

Odpovědný subjekt NNO 

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady 6.000.000 Kč 

Zdroje financování OPZ+ (výzva KPSV+), obec  

Vazba na cíle Specifický cíl 2.1.1 

 

Opatření 2.1.1.2 Realizovat dluhové platformy 

Popis opatření 

Budou realizovány dluhové platformy, které se zaměří na posilování kvality a efektivity 

dluhového poradenství. V rámci dluhových platforem bude účastníkům zajištěn 

prostor pro rozvoj dosavadních znalostí, sdílení zkušeností, dobrých praxí a aktuálních 

témat z oblasti dluhové problematiky.  

Cílová skupina NNO, partneři  

Indikátory výstupu Počet realizovaných platforem: 3/3 roky  

Odpovědný subjekt NNO, obec  

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 



 

59 
 

Předpokládané náklady Viz. opatření 2.1.1.1 

Zdroje financování OPZ+ (výzva KPSV+), obec 

Vazba na cíle Specifický cíl 2.1.1 

 

 

Specifický cíl 2.1.2: Zajistit možnost poskytovat odborné dluhové poradenství ze strany obcí, 

směrem k občanům 

Očekávaný dopad:  Dojde k zajištění místní i časové dostupnosti pro občany, kteří se 

potýkají s dluhovou problematikou. Vzhledem k odlehlosti regionu bude odborné dluhové 

poradenství CS dostupné přímo v jejich obci, bez nutnosti dojíždění, které je vzhledem 

k dopravní obslužnosti pro CS velmi náročné a finančně nákladné. Dluhové poradna získá 

akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR, díky které bude moci poskytovat komplexní služby 

v oblasti dluhové problematiky pro CS. 

Indikátor dopadu:  Organizace zřízená obcemi bude vlastníkem akreditace dluhové 
poradny 

Opatření 2.1.2.1 Zajistit akreditaci dluhové poradny pro organizaci zřízenou obcemi 

Popis opatření 

V současné době není na Osoblažsku organizace, která by měla potřebnou akreditaci 

pro provoz plnohodnotné dluhové poradny. Situace je prozatím řešena partnerstvím 

s organizací z Jeseníku. V rámci plnění opatření bude akreditace vyřízena pro 

společnost Osoblažský cech, z.ú,, která je zřízena spolupracujícími obcemi na 

Osoblažsku.  

Indikátory výstupu Akreditace dluhové poradny 

Odpovědný subjekt NNO 

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady Bez finančních nákladů   

Zdroje financování Bez finančních nákladů  

Vazba na cíle Specifický cíl 2.1.2 

 

1.1.13 Tematická oblast zaměstnanost  

Vize: „Na Osoblažsku je do roku 2027 dostatek pracovních příležitostí pro aktivní CS a zvýší 

se její zaměstnanost.“ 

Strategický cíl 3.1:  Zvýšit počet vhodných pracovních míst pro aktivní CS a 

připravenost CS k práci a podnikání 

Specifický cíl 3.1.1: Zvýšit kompetence cílové skupiny k řešení své situace v oblasti 

nezaměstnanosti a podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti cílové skupiny, včetně podpory 

zahájení činnosti OSVČ  
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Očekávaný dopad: Dojde ke snížení dlouhodobé nezaměstnanosti na území obcí 

Osoblažska, prostřednictvím zvýšení schopností, kompetencí a dovedností u CS. CS bude 

lépe připravena na vstup na otevřený trh práce. CS získá či si obnoví pracovní návyky a 

kompetence, díky kterým bude úspěšnější při hledání i udržení si zaměstnání. CS bude 

motivována a podporována k zahájení činnosti OSVČ.  

Indikátor dopadu:  Počet osob, které absolvovaly adaptační (tréninkové) místo. Tzn. 

min. 70 % docházka nebo ukončení z důvodu přechodu na standardní 

pracovní místo. Započítává se pouze HPP, DPČ, OSVČ (v režimu 

kolidujícího zaměstnání, tedy v případě evidence na ÚP dojde k jejímu 

ukončení). 

Počet osob, které si zvýšily kompetence pro vstup/návrat na trh 

práce např. v těchto oblastech: 

• oslovení zaměstnavatele  

• prezentace při pracovním pohovoru 

• komunikační dovednosti 

• obnovení a upevnění sociálních návyků účastníků spojených s 

docházkou do práce 

• aktivity při výkonu standardního zaměstnání – simulované 

porady, nácvik přijímání zpětné vazby, respektování autorit 

Počet osob, které zahájily podnikatelskou činnost  

Počet osob, které po absolvování adaptačního (tréninkového) 
místa nastoupily na standardní pracovní místo. 

Opatření 3.1.1.1 

Zajistit na území Osoblažska místně a časové dostupné služby (programy) 

poskytující komplexní pracovní poradenství, včetně vzdělávání cílové skupiny 

v této oblasti 

Popis opatření 

Bude realizováno pracovní poradenství. V každé obci bude otevřena pracovní 

poradna minimálně jeden den v týdnu. Poradenství bude probíhat převážně 

ambulantní formou. V případě potřeby cílové skupiny pak v přirozeném prostředí. 

Ambulantní forma je zvolena z důvodu poskytování poradenství na území velmi 

malých obcí. Součástí této služby bude realizováno individuální vzdělávání pro CS. 

Pro zaměstnavatele budou připravené vzdělávací akce k zlepšování informovanosti o 

povinnostech při zaměstnávání vyloučených osob. Pracovní poradci budou vykonávat 

zejména tyto činnosti: 

• Poskytování pracovního poradenství  

• Individuální vzdělávání CS 

• Komunikace se zaměstnavateli ve prospěch CS 

• Poradenství při udržení zaměstnání 

• Komunikace se zaměstnavateli ve prospěch CS 

• Podpora při zahájení podnikání OSVČ 

Indikátory výstupu 
Počet podpořených osob: 60  

Kapacita pracovní poradny 

Odpovědný subjekt NNO 

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady Viz. opatření 2.1.1.1 
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Zdroje financování OPZ+ (výzva KPSV+), obec  

Vazba na cíle Specifický cíl 3.1.1 

 

 

Opatření 3.1.1.2 

Zajistit podmínky pro rozvoj základních sociálních návyků CS nezbytných pro 

vstup a udržení se na trhu práce, formou nácviku těchto dovedností. Jedná se 

např. o adaptační/tréninková místa. 

Popis opatření 

Budou zřízena adaptační/ tréninková pracovní místa pro CS, která zajistí podmínky 

pro rozvoj základních sociálních návyků CS, zároveň poskytnou bezpečný prostor pro 

nácvik schopností a dovedností, prostřednictvím kterých bude CS lépe vstupovat na 

otevřený trh práce a udrží se na něm.  

Indikátory výstupu Počet osob, které nastoupily na tréninkové (adaptační) místo: 15 

Odpovědný subjekt NNO 

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady Viz. opatření 2.1.1.1 

Zdroje financování OPZ+ (výzva KPSV+), obec  

Vazba na cíle Specifický cíl 3.1.1 

 

Specifický cíl 3.1.2: Efektivní využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ÚP  

Očekáváný dopad: Na území Osoblažska budou aktivně ve spolupráci s úřadem práce 

využívány nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Především budou využívány nástroje 

aktivizační pracovní příležitost, veřejně prospěšná práce, společensky účelné pracovní místo 

a rekvalifikace a to tak, aby se jejich využitím zvýšila šance účastníků programu nalézt 

standardní pracovní místo. 

Indikátor dopadu: Počet osob, které vstoupily do poradenství. Tj. mají zmapované 

postavení na trhu práce, osobní anamnézu (analýzu celkové situace) a 

mají uzavřen plán osobního rozvoje. 

Počet osob, které nastoupily do zaměstnání. Započítává se pouze 

HPP, DPČ, OSVČ (v režimu kolidujícího zaměstnání, tedy v případě 

evidence na ÚP dojde k jejímu ukončení). 

Počet osob, které si udržely zaměstnání min. 3 měsíce. 

Počet osob, které si udržely zaměstnání min. 6 měsíce. 

Opatření 3.1.2.1 
Vytvoření místní sítě poskytovatelů služeb v oblasti pracovního poradenství a 

koordinace podpor pro CS 

Popis opatření 

Opatření se zaměřuje na vytvoření místní sítě poskytovatelů služeb v oblasti 

pracovního poradenství a spolupráci zapojených aktérů. V současnosti není 

dostatečně koordinováno poradenství poskytovatelů sociálních služeb, ÚP a 
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programu pracovního poradenství. Opatření si klade za cíl tuto spolupráci nastavit a 

koordinovat ji.   

Indikátory výstupu 
Počet setkání aktérů v oblasti pracovního poradenství: 3/3 roky  

Počet zapojených partnerů: 8 

Odpovědný subjekt NNO 

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady Viz. opatření 2.1.1.1 

Zdroje financování OPZ+ (výzva KPSV+), obec  

Vazba na cíle Specifický cíl 3.1.2 

 

1.1.14 Tematická oblast bezpečnost a prevence kriminality 

Vize: „Obyvatelé se v obcích na Osoblažsku cítí bezpečně.“ 

Strategický cíl 4.1: Zvýšit bezpečnost a pocit bezpečí na území Osoblažska 

Specifický cíl 4.1.1: Posílení aktivit v oblasti prevence kriminality   

Očekávaný dopad: Na území Osoblažska dojde k posílení aktiv v oblasti prevence kriminality.  

Nadále bude podporována činnost APK, která má pozitivní dopad na pocit bezpečí místních 

obyvatel, zároveň bude CS motivována k vyšší sociální kontrole a snížení rizikového chování 

Indikátor dopadu: Počet asistentů prevence kriminality, kteří si rozšířili dovednosti a 

nabyli kompetence v oblasti základních legislativních norem, 

komunikačních dovedností, základních úkolů prevence kriminality atd. 

Počet událostí řešených APK  

Počet událostí, k jejichž řešení asistent prevence kriminality přivolala 

obecní policii nebo Policii ČR nebo jí událost oznámil (tzn. existuje 

písemný záznam) 

Počet plnění zadaných úkolů a požadavků mentora asistentem 
prevence kriminality (na základě záznamů z jednání). 

Opatření 4.1.1.1 
Udržení kapacit Asistenta prevence kriminality a rozvoj činností se zapojením 

veřejnosti 

Popis opatření 

Opatření se zaměřuje na zachování a rozvoj APK na Osoblažsku a na jejich profesní 

a osobnostní rozvoj. Vzdělávání bude cílit, kromě jiného, na zvýšení kompetencí v 

oblasti mediace, zapojení zástupců obyvatel lokality/komunity a zapojení/propojení 

širokého spektra různých aktérů na místní úrovni, kteří spojí své profesní zkušenosti 

a místní znalost ve prospěch společného úsilí na místní úrovni (tj. na úrovni komunity). 

Indikátory výstupu 

Počet pozic APK: 1 

Počet realizovaných vzdělávání pro APK: 3 

Počet realizovaných akcí se zapojením veřejnosti 

Počet zapojených osob  

Odpovědný subjekt NNO, obec  
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Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady V rámci realizovaných aktivit   

Zdroje financování MV, MSK, obec  

Vazba na cíle Specifický cíl 4.1.1 

 

Specifický cíl 4.1.2: Snížit rizikové chování u CS  

Očekávaný dopad: Na území Osoblažska dojde ke snížení rizikového chování u CS. Osoby 

užívající návykové látky budou využívat dostupných terénních adiktologických služeb, které 

minimalizují negativní dopady závislosti na samotného uživatele, zároveň dopady na celou 

společnost tzv. public health. Dětem a mládeži budou dostupné činnosti a aktivity 

minimalizující rizikové chování, zároveň budou motivovány k smysluplnému trávení volného 

času. Bude nadále docházet ke stabilizaci a následnému zlepšení nepříznivé sociální situace 

u CS. CS bude kompetentní v řešení své nepříznivé situace a bude znát důsledky svého 

rizikového chování. 

Indikátor dopadu:  Počet osob, u nichž došlo k pozitivní změně v oblasti životních 

návyků a způsobu života (bezpečnější způsob užívání návykových 

látek, spolupráce s dalšími návaznými službami v oblasti zdravotně 

sociální apod.)  

 Počet osob, které využívají pravidelně výměnu harm reduction 

materiálu. 

 Počet dětí a mladých dospělých, u kterých došlo k pozitivnímu 

posunu v oblasti chování (snížení projevů rizikového chování, změna 

postoje k rizikovému chování, schopnost sebenáhledu, schopnost 

spolupráce apod.). 

Opatření 4.1.2.1 Zajistit a udržet dostupnost adiktologických služeb v území 

Popis opatření 

Na území Osoblažska budou terénní formou poskytovány adiktologické služby, jejímž 

cílem bude minimalizování negativních důsledků souvisejících se závislostí, zároveň 

podpora klienta vedoucí k méně rizikovému užívání či k abstinenci. V území budou 

poskytovány služby zaměřující se na celkovou stabilizaci nepříznivé sociální situace 

CS. Poskytované služby budou moci využívat osoby závislé, zároveň i osoby blízké 

závislých osob, které potřebují značnou podporu vzhledem k závislosti blízké osoby. 

Opatření je částečně plněno v rámci realizovaných aktivit v území. 

Indikátory výstupu 
Počet podpořených osob 

Počet vydaných injekčních stříkaček 

Odpovědný subjekt NNO, obec  

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady V rámci realizovaných aktivit   

Zdroje financování MSK, obec, MPSV, RVKPP 

Vazba na cíle Specifický cíl 4.1.2 
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Opatření 4.1.2.2 Zajistit a udržet dostupnost preventivních služeb pro děti a mládež  

Popis opatření 

Na území Osoblažska budou nadále dostupné nízkoprahové služby, které preventivně 

působí na CS. Budou realizovány preventivní aktivity s cílem předcházet rizikovému 

chování či minimalizovat dopady plynoucí z rizikového chování CS. Preventivní 

aktivity budou vycházet z aktuální situace u CS a budou reagovat na místní potřeby. 

Plánování a tematická oblast preventivní aktivity bude vycházet ze zkušeností 

partnerů, pracujících s CS. 

Opatření je částečně plněno v rámci realizovaných aktivit v území. 

Indikátory výstupu 
Počet realizovaných preventivních aktivit 

Počet osob, které se zúčastnily preventivních aktivit   

Odpovědný subjekt NNO, obec  

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady V rámci realizovaných aktivit  

Zdroje financování MSK, obec, MPSV 

Vazba na cíle Specifický cíl 4.1.2 

1.1.15 Tematická oblast zdraví  

Vize: „Obyvatelé Osoblažska mají do roku 2027 dostupnou zdravotní péči.“  

Strategický cíl 5.1: Zvýšit dostupnost zdravotní péče pro CS 

Specifický cíl 5.1.1:  Zvýšit informovanost v oblasti zdraví 

Očekávaný dopad:  Na území Osoblažska dojde ke zvýšení informovanosti CS ve všech 

oblastech zdraví. CS se bude více zajímat o své zdraví a bude dodržovat preventivní prohlídky. 

V území budou realizovány individuální a skupinové aktivity ke zvyšování zdravotní 

gramotnosti CS, zároveň edukační akce v primární a sekundární prevenci ve zdraví, které 

prohloubí a zvýší informovanost CS, zároveň bude CS motivována k péči o své zdraví a zdraví 

svých blízkých. 

Indikátor dopadu:  Počet osob, které si v rámci dne zdraví nebo obdobné akce 

v oblasti podpory zdraví zjistily informaci o svém zdravotním stavu 

Opatření 5.1.1.1 Realizovat edukační akce v primární a sekundární prevenci ve zdraví  

Popis opatření 

Cílem opatření je zefektivnění primární a sekundární prevence cílové skupiny 

prostřednictvím zřízení pozice zdravotního mediátora, který v území zajišťuje mediaci 

ve zdraví. Mediace ve zdraví je chápána jednak jako individuální poradenství v péči o 

zdraví a integrace jednotlivců a rodin do zdravotního systému ČR a jednak jako 

zvyšování zdravotní gramotnosti v oblasti podpory zdraví. Zdravotní mediátor přímou 

prací s SC mapuje míru začlenění, resp. vyloučení ze sítě zdravotních a návazných 

služeb a integruje klienty do systému těchto služeb (tj. registrace k lékařům primární 

zdravotní péče – PLD, PLDD, gynekologie, stomatologie, prostředkování ke 

screeningovým programům, ad.). Vyhodnocuje příčiny snížené dostupnosti prevence 

a mediací mezi prostředím klienta a zdravotních služeb zefektivňuje jejich využití. - 

Systematickou terénní prací se dostává k zanedbaným/dlouhodobě neřešeným 

zdravotním problémům a preventuje jejich prohlubování zprostředkováním odborné 
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pomoci a zvyšováním zdravotní gramotnosti klienta i edukací k sociokulturnímu 

senzitivitě zdravotníků/pracovníků organizací, se kterými klient přichází do styku. 

Prostřednictvím individuálního poradenství a vzdělávání emancipuje jednotlivce a 

rodiny k soběstačnosti v oblasti péče o zdraví a vede je k udržitelné změně chování 

ve prospěch zdravého životního stylu, atd. 

V území budou prostřednictvím zdravotního mediátora realizovány individuální a 

skupinové aktivity vedoucí ke zvyšování zdravotní gramotnosti bude realizována 

preventivní osvětová akce zaměřující se komplexně na zlepšení zdraví a životního 

stylu u CS.  

V území aktuálně není dostupný realizátor, který by akce realizoval.  

Indikátory výstupu 
 Počet realizovaných preventivních osvětových akcí: 3/3 roky  

Počet zúčastněných osob 

Odpovědný subjekt NNO, obec  

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady V rámci realizovaných aktivit   

Zdroje financování OPZ+, MSK, obec, MPSV 

Vazba na cíle Specifický cíl 5.1.1 

 

Opatření 5.1.1.2 Zvýšit motivaci CS k péči o své zdraví i zdraví svých blízkých 

Popis opatření 

V rámci opatření bude docházet prostřednictvím zdravotní mediace k podpoře 

motivace CS v péči o své zdraví i zdraví svých blízkých. Práce s motivací bude 

probíhat individuální i skupinovou formou s cílem minimalizace negativních dopadů 

rizikového chování či zanedbání zdravotní péče na zdraví CS i společnost. Částečně 

je opatření naplňováno v rámci poskytovaných sociální služeb. 

Indikátory výstupu Počet podpořených osob 

Odpovědný subjekt NNO, obec  

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady V rámci realizovaných aktivit   

Zdroje financování OPZ+, MSK, obec, MPSV 

Vazba na cíle Specifický cíl 5.1.1 

 

1.1.16 Tematická oblast komunitní práce  

Vize: „Obyvatelé na území Osoblažska jsou aktivní v řešení své nepříznivé sociální situace a 

jsou zapojeni do veřejného dění.“ 

Strategický cíl 6.1:  Zvýšit aktivní zapojení obyvatel SVL do rozhodování, jejich 

zplnomocnění a rozvoj realizace aktivit na místní úrovni 

Specifický cíl 6.1.1:  Zvýšit kompetence CS k naplňování svých potřeb a zájmů 

Očekávaný dopad: Území Osoblažska je regionem s mnohočetným znevýhodněním. Mezi 

zásadní faktory znevýhodnění patří vysoká míra nezaměstnanosti, nízké příjmy domácností, 

nízká úroveň vzdělání obyvatel, vysoká míra zadluženosti domácností, nepříznivý 
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demografický vývoj, prostorová marginalizace a nízká dostupnost služeb včetně nedostatečné 

sítě služeb sociální prevence a možností smysluplného trávení volného času dětmi a 

mladistvými.  Na území Osoblažska bude po případném nalezení realizátora realizována 

komunitní práce, prostřednictvím které bude docházet ke zvýšení dosavadních kompetencí 

CS a k větší míře naplňování potřeb a zájmu CS. CS bude více kompetentní a bude schopna 

sama řešit své potřeby a zájmy. CS bude aktivně do realizace komunitní práce zapojována.  

Indikátor dopadu:20 Počet realizovaných komunitních aktivit 

  Počet událostí, které byly v rámci komunity řešeny 

 Počet akcí, které komunita zrealizovala 

 Počet osob, které tvoří jádrovou skupinu 

 Počet setkání jádrové skupiny 

 Počet realizovaných cílů vzniklých v rámci komunity 

 Počet osob nově zapojených osob do komunitních aktivit 

 Počet osob z CS, které spolupracují na realizaci společně 

stanovených cílů  

V rámci toho strategické cíle byla identifikována potřeba realizace komunitní práce a 

komunitních aktivit, aktivizace místní komunity obyvatel SVL, zplnomocnění jejich členů a 

zvýšení zapojení CS do veřejného dění v obcích na Osoblažsku. Aktuálně však v území není 

realizátor, který by se komunitní práci věnoval.  

Po nalezení vhodného realizátora bude v obcích realizována komunitní práce, která povede 

k postupnému zplnomocnění obyvatel žijících v SVL, zároveň budou mapovány potřeby 

místních obyvatel. Realizované aktivity budou připravovány a realizovány ve spolupráci s CS, 

přičemž bude kladen důraz na zplnomocnění členů komunity. Postupně bude vytvořena 

jádrová skupina, která bude schopná a kompetentní definovat potřeby a cíle komunity, bude 

aktivní v procesu změny a v krocích vedoucích ke změně. Komunita bude realizovat vlastní 

akce za účelem zlepšení soužití v území s facilitační a projektovou podporou komunitních 

pracovníků. Mimo jiné je cílem aktivizace a zplnomocnění obyvatel sociálně vyloučených 

lokalit přednostně řešit společné potřeby komunity s využitím vlastních zdrojů. 

Dojde ke zlepšení vzájemných vztahů mezi obyvateli a kvality života v komunitě, ke zmírnění 

konfliktů uvnitř i mimo komunitu, ke zmírnění rizikových projevů chování vlastními zdroji a 

kompetencemi mezi obyvateli, ke zlepšení vzájemných vztahů mezi obyvateli sociálně 

vyloučených lokalit a ostatní veřejností. CS bude motivována k účasti i samotné realizaci 

komunitních aktivit.  

 
20 Dopadové indikátory budou sledovány ve chvíli, kdy bude v území dostupný realizátor.  
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1.1.17 Tematická oblast sociální služby 

Vize: „Na Osoblažsku jsou do roku 2027 dostupné služby a aktivity vycházející z potřeb CS.“ 

Strategický cíl 7.1:  Zvýšit dostupnost služeb a podpůrných aktivit pro CS  

Specifický cíl 7.1.1:  Zvýšit informovanost o poskytovaných službách  

Očekávaný dopad:  Dojde ke zvýšení informovanosti o dostupných službách a 

poskytovaných činnostech na území Osoblažska. Zvyšování informovanosti bude mít přímý 

dopad na CS, zároveň na poskytovatele sociálních a navazujících služeb. CS bude více 

informovaná o možnostech, které jsou dostupné v území a bude moci komplexně využívat 

podpory ze strany poskytovatelů sociálních služeb i jiných subjektů poskytující pomoc, 

podporu a poradenství. CS získá komplexní přehled o možnostech, které jsou místně i časově 

dostupné.  

Indikátor dopadu: Počet osob, které si zvýšily informovanost o dostupných 

sociálních službách   

Opatření 7.1.1.1 Realizovat setkání partnerů působících v oblasti sociálního začleňování  

Popis opatření 

V území bude každoročně realizováno minimálně 1 setkání partnerů působících 

v oblastech sociálního začleňování, jehož cílem bude sdílení dobré praxe, předávání 

informací o poskytovaných službách i inovacích v oblasti sociálních služeb. V rámci 

opatření zároveň bude docházet k prohloubení spolupráce zástupců obcí na 

Osoblažsku se zástupci městského úřadu v Krnově.  

Cílová skupina  NNO, obec  

Indikátory výstupu 
Počet realizovaných setkání: 3/3 roky  

Počet zapojených partnerů  

Odpovědný subjekt NNO, obec  

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady V rámci realizovaných aktivit   

Zdroje financování MSK, obec, MPSV 

Vazba na cíle Specifický cíl 7.1.1 

 

Opatření 7.1.1.2 Realizovat informačně-propagační akci pro CS   

Popis opatření 

V území bude každoročně realizována 1 informačně-propagační akce pro CS. V rámci 

opatření bude vytvořen prostor, kde na jednom místě budou prezentovány aktivity a 

činnosti, které jsou místně i časově dostupné osobám z CS. Dílčím cílem opatření 

bude navázání a prohloubení spolupráce mezi místními aktéry.    

Indikátory výstupu Počet realizovaných akcí: 3/3 roky  

Odpovědný subjekt NNO, obec  

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady V rámci realizovaných aktivit   

Zdroje financování MSK, obec, MPSV 
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Vazba na cíle Specifický cíl 7.1.1 

 

Specifický cíl 7.1.2:  Zvýšit dostupnost služeb v terénní formě poskytování  

Očekávaný dopad: Vzhledem k odlehlosti obcí na Osoblažsku a nedostatečnému pokrytí 

terénními službami bude docházet ke zvyšování místní a časové dostupnosti služeb. Služby 

budou poskytovány v přirozeném prostředí klientů služby. Terénní služby budou průběžně 

monitorovat potenciálně riziková místa a operativně reagovat na potřeby CS přímo v místě, 

kde se CS zdržuje.  

Indikátor dopadu:  Počet služeb realizujících terénní sociální práce  

Počet služeb, které rozšířili svou působnost na území Osoblažska 

Počet osob, které využily terénní služby  

Opatření 7.1.2.1 Rozšířit dostupnost služeb pro CS dle potřeb v území 

Popis opatření 

Opatření reaguje na potřebu rozšíření místní i časové dostupnosti poskytovaných 

sociálních služeb v území.  Opatření se zaměřuje na rozvoj a posílení dostupnosti 

služeb přímo v území, zároveň reaguje na potřebu zajištění dostupnosti služeb 

prostřednictvím terénní formy poskytování.  

Rozšíření dostupnosti služeb bude předcházet podrobný systematický monitoring a 

depistáž s cílem operativního a systematického reagování na aktuální potřeby CS a 

doložení potřebnosti v území.  

Indikátory výstupu 
Monitoring potenciálně rizikových míst  

Dostupnost terénních služeb v území  

Odpovědný subjekt NNO, obec  

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady V rámci realizovaných aktivit  

Zdroje financování MPSV, MSK, obec 

Vazba na cíle Specifický cíl 7.1.2 

 

1.1.18 Tematická oblast rodina 

Vize: „Rodiny na území Osoblažska jsou aktivní v řešení své nepříznivé sociální situace a 

využívají dostupných služeb a aktivit pro rodiny s dětmi.“ 

Strategický cíl 8.1: Snížit počet rodin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením 

Specifický cíl 8.1.1:  Zvýšit kompetence rodin k řešení své nepříznivé sociální situace 

Očekávaný dopad: Dojde ke zvýšení kompetencí k řešení své nepříznivé sociální situace u 

ohrožených rodin, prostřednictvím systematické a komplexní sociální práce s CS. Specifický 

cíl se zaměřuje na celý rodinný systém, kde bude poskytována podpora a rozvoj dosavadních 

kompetencí. Na území Osoblažska dojde k realizaci preventivních a osvětových aktivit, které 
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se budou cíleně zaměřovat na minimalizaci sociálního vyloučení u rodin s dětmi. Aktivity budou 

směřovány k celému rodinnému systému. 

Indikátor dopadu:  Počet rodin, které zvýšili své kompetence k řešení své nepříznivé 

sociální situace  

Počet dětí, u kterých došlo ke snížení intenzity dohledu OSPOD. 

Počet dětí, kterým byly zlepšeny podmínky pro domácí přípravu 

(klid, prostor na učení, pomůcky, psací stůl či jiné alternativní řešení). 

Počet dětí, u kterých došlo ke zlepšení školní docházky (snížení 

počtu omluvených i neomluvených hodin).  

Počet rodin, u kterých došlo ke zlepšení v oblasti saturace potřeb 

dětí ze strany rodičů (došlo k zplnomocňování rodičů, aby byli schopni 

reagovat na potřeby svých dětí, snížila se míra konfliktů v rodině apod.) 

Opatření 8.1.1.1 Realizovat systematické aktivity posilující kompetence rodin 

Popis opatření 

Opatření se zaměřuje na realizaci aktivit, které vedou k posílení i obnovení 

kompetencí členů rodiny, prostřednictvím kterých dojde k postupnému zvýšení 

kompetencí rodin k řešení své nepříznivé sociální situace např. péče o dítě, o 

domácnost, hospodaření, rodinný rozpočet, výchova dítěte, pravidelná školní 

docházka a příprava do školy u dětí apod.  Aktivity budou realizovány cílenou sociální 

prací, která bude vycházet z potřeb rodiny a bude poskytována v jejím přirozeném 

prostředí, ve kterém rodina žije. Bude se jednat o komplexní podporu dle potřeb rodiny 

v různých oblastech sociálního začleňování např. hospodaření, finanční gramotnost, 

zaměstnanost, péče o zdraví, péče o domácnost a děti, rozšiřování znalostí a 

dovedností dětí i rodičů apod. Aktivity budou realizovány v rámci stávajících služeb. 

Indikátory výstupu 
Počet rodin, se kterými byla služba v kontaktu:  

Počet rodin, které mají vytvořen individuální plán včetně osobní/rodinné anamnézy 

Odpovědný subjekt NNO, obec 

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady V rámci realizovaných aktivit   

Zdroje financování MPSV, MSK, obec 

Vazba na cíle Specifický cíl 8.1.1 

 

Opatření 8.1.1.2 Realizace preventivních a osvětových aktivit pro CS 

Popis opatření 

Opatření se zaměří na rodiny, které jsou z různých důvodů ohroženy sociálním 

vyloučením, a hrozí propad rodiny do nepříznivé sociální situace. V území budou 

vytvořeny podmínky pro realizaci těchto preventivních a osvětových aktivit. Aktivity 

směřují do oblasti prevence, zároveň se zaměří na trávení volného času CS i na 

zvýšení informovanosti rodin. Rozšíření informovanosti bude pojato komplexně, rodiny 

budou informovány o dostupných sociálních i jiných návazných službách a činnostech 

v území.  

Indikátory výstupu Počet realizovaných akcí: 3/3 roky 

Odpovědný subjekt NNO, obec  



 

70 
 

Harmonogram 01/2023 – 12/2025 

Předpokládané náklady V rámci realizovaných aktivit   

Zdroje financování V rámci realizace stávajících služeb – MPSV, MSK, obec 

Vazba na cíle Specifický cíl 8.1.1 

 

Analýza rizik a nastavení řízení rizik 

V  této kapitole jsou uvedeny informace o  možných překážkách, které mohou nastat při 

realizaci konkrétních opatření. Níže přiložená tabulka identifikuje rizika a předkládá možnosti 

řešení vedoucí k eliminaci a minimalizaci definovaných rizik.  

Tabulka 17 Analýza rizik 

Analýza rizik 

Název rizika Pravděpodobnost Závažnost Vyhodnocení Prevence 

Nekoordinovanost 

Realizace projektů 

Nízká Nízká Ano Pravidelná realizace PS a 

sdílení informací mezi 

realizátory projektů  

Nezájem CS o 

realizované aktivity 

Střední Vysoká Ano Zapojení občanů a 

informovanost veřejnosti již ve 

fázi přípravy opatření. Aktivní 

oslovování občanů 

prostřednictvím existujících 

formálních a neformálních sítí, 

včetně systematické 

spolupráce s organizacemi 

v obcích. Využití dostupných 

informačních sítí k propagaci, 

spolupráce s APK. 

Nedostatek lokálních 

odborníků pro 

realizaci některých 

projektových aktivit 

Vysoká Vysoká Ano Ošetřeno již v  rámci 

přípravy projektů – 

nákup služeb, vzdělávání 

lokálních partnerů, zajištění 

odborníků z regionu. 

Nenaplňování 

stanovených 

indikátorů 

Střední Střední Ano Průběžný monitoring 

realizace projektů. 

Financování aktivit 

1.1.19 Přehled financování plánu   

Opatření  Služba/aktivita Předpokládané 

náklady  

 

Zdroje financování 

1.1.1.1 Revitalizace bytového fondu obcí, 

stavba nových bytů a zlepšení 

bytových podmínek pro CS 

Dle vyhlášených výzev  IROP, SFPI, obec 
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1.1.2.1 Poskytovat podporu CS při získání 

bydlení   
13.000.000 Kč OPZ+ (mimo výzvu KPSV+), 

obec  

1.1.2.2 Realizovat preventivní aktivity v oblasti 

ztráty bydlení 

Viz. opatření 1.1.2.1 OPZ+ (mimo výzvu KPSV+), 

obec 

1.1.2.3 Vytvořit kontaktní místo pro bydlení   Viz. opatření 1.1.2.1 OPZ+ (mimo výzvu KPSV+), 

obec 

2.1.1.1 Zajistit na území Osoblažska místně a 

časové dostupné služby (programy) 

poskytující komplexní poradenství v 

oblasti dluhové problematiky, včetně 

vzdělávání cílové skupiny v této oblasti. 

6.000.000 Kč  OPZ + (výzva KPSV+), obec 

2.1.1.2 Realizovat dluhové platformy  Viz. opatření 2.1.1.1 OPZ + (výzva KPSV+), obec 

3.1.1.1 Zajistit na území Osoblažska místně a 

časové dostupné služby (programy) 

poskytující komplexní pracovní 

poradenství, včetně vzdělávání cílové 

skupiny v této oblasti 

Viz. opatření 2.1.1.1 OPZ + (výzva KPSV+), obec 

3.1.1.2 Zajistit podmínky pro rozvoj základních 

sociálních návyků CS nezbytných pro 

vstup a udržení se na trhu práce, 

formou nácviku těchto dovedností. 

Jedná se např. o adaptační/tréninková 

místa 

Viz. opatření 2.1.1.1 OPZ + (výzva KPSV+), obec 

3.1.2.1 Vytvoření místní sítě poskytovatelů 

služeb v oblasti pracovního 

poradenství a koordinace podpor pro 

CS 

Viz. opatření 2.1.1.1 OPZ+ (výzva KPSV+), obec 

4.1.1.1 Udržení kapacit Asistenta prevence 

kriminality a rozvoj činnosti se 

zapojením veřejnosti 

V rámci realizovaných aktivit MV, MSK, obec 

4.1.2.1 Zajistit a udržet dostupnost 

adiktologických služeb v území 

V rámci realizovaných aktivit MSK, obec, MPSV, RVKPP 

4.1.2.2 Zajistit a udržet dostupnost 

preventivních služeb pro děti a mládež 

V rámci realizovaných aktivit MSK, obec, MPSV 

5.1.1.1 Realizovat edukační akce v primární a 

sekundární prevenci ve zdraví 

V rámci realizovaných aktivit OPZ+, MSK, obec, MPSV 

5.1.1.2 Zvýšit motivaci CS k péči o své zdraví i 

zdraví svých blízkých 

V rámci realizovaných aktivit OPZ+, MSK, obec, MPSV 

7.1.1.1 Realizovat setkání partnerů působících 

v oblasti sociálního začleňování 

V rámci realizovaných aktivit MSK, obec, MPSV 

7.1.1.2 Realizovat informačně-propagační akci 

pro CS   

V rámci realizovaných aktivit MSK, obec, MPSV 

7.1.2.1 Rozšířit dostupnost služeb pro CS dle 

potřeb v území 

V rámci realizovaných aktivit MSK, obec, MPSV 

8.1.1.1 Realizovat systematické aktivity 

posilující kompetence rodin 

V rámci realizovaných aktivit MSK, obec, MPSV 

8.1.1.2 Realizace preventivních a osvětových 

aktivit pro CS 

V rámci realizovaných aktivit MSK, obec, MPSV 

Tabulka 18 Financování plánu 
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1.1.20 Čerpání z prostředků alokovaných na KPSV 2021+ 

Strategický 

cíl 

Specifický 

cíl 

Opatření Alokace 

(KSPV+) 

Operační 

program 

Prioritní 

osa 

Specifický 

cíl OP 

1.1 1.1.2 1.1.2.1 13.000.000 Kč  OPZ+ 2 2.1 

1.1 1.1.2 1.1.2.2 Součástí 1.1.2.1 OPZ+ 2 2.1 

1.1 1.1.2 1.1.2.3 Součástí 1.1.2.1 OPZ+ 2 2.1 

2.1 2.1.1 2.1.1.1 6.000.000 Kč  OPZ+ 2 2.1 

2.1 2.1.1 2.1.1.2 Součástí 2.1.1.1 OPZ+ 2 2.1 

3.1 3.1.1 3.1.1.1 Součástí 2.1.1.1 OPZ+ 2 2.1 

3.1 3.1.1 3.1.1.2 Součástí 2.1.1.1 OPZ+ 2 2.1 

3.1 3.1.2 3.1.2.1 Součástí 2.1.1.1 OPZ+ 2 2.1 

Celkem 19.000.000 Kč 

Tabulka 19 Čerpání z prostředků alokovaných na KPSV 2021+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

Seznam zdrojů: 

ASZ (2019). Strategický plán sociální začleňování Osoblažska 2020 – 2023. Dostupné z 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_SPSZ-

2020_2023_zor10.pdf  

ASZ (2019). Tematický akční plán Osoblažska pro oblast zaměstnanosti a dluhové 

problematiky 2019 – 2022. Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-

content/uploads/Osobla%C5%BEsko_TAP_zam_dluhy_ZOR10.pdf  

ASZ (2019). Situační analýza Osoblažska. Analýza sociálního vyloučení na území vybraných 

obcí regionu. Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-

content/uploads/Osoblazska_SA_ZOR7.pdf  

ASZ (2021). Evaluační zpráva Osoblažsko. Dostupné z https://www.socialni-

zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_EZ_ZOR11.pdf  

ASZ (2022). Evaluační zpráva Osoblažsko.  

Obce Osoblažska (2018). Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku 2019 – 

2021. Dostupné z https://www.osoblaha.cz/wp-

content/uploads/2019/10/St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD-pl%C3%A1n-rozvoje-2019-

2021.pdf  

Obce Osoblažska (2022). Plán prevence kriminality regionu Osoblažsko 2022 – 2026. 

Dostupné z https://www.osoblaha.cz/wp-content/uploads/2022/01/Plan-prevence-

kriminality_region-Osoblazsko-2022-2026.pdf  

Lang. P., Matoušek., R. (2020). Metodika pro posouzení míry a rozsahu sociálního vyloučení 

v území. Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-pro-posouzeni-

miry-a-rozsahu-socialniho-vylouceni-v-uzemi/ 

Klusáček, J., Greineder, M., Lesák, V., Kowaliková, I, Brož, J. (2021). Bydlení jako problém: 

Zpráva o vyloučení z bydlení 2021. Platforma pro sociální bydlení. 

https://www.czso.cz/  

http://mapaexekuci.cz/  

https://www.socialni-zaclenovani.cz/  

https://www.mapakriminality.cz/  

https://www.mpsv.cz/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_SPSZ-2020_2023_zor10.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_SPSZ-2020_2023_zor10.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_TAP_zam_dluhy_ZOR10.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_TAP_zam_dluhy_ZOR10.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osoblazska_SA_ZOR7.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osoblazska_SA_ZOR7.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_EZ_ZOR11.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_EZ_ZOR11.pdf
https://www.osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/10/St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD-pl%C3%A1n-rozvoje-2019-2021.pdf
https://www.osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/10/St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD-pl%C3%A1n-rozvoje-2019-2021.pdf
https://www.osoblaha.cz/wp-content/uploads/2019/10/St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD-pl%C3%A1n-rozvoje-2019-2021.pdf
https://www.osoblaha.cz/wp-content/uploads/2022/01/Plan-prevence-kriminality_region-Osoblazsko-2022-2026.pdf
https://www.osoblaha.cz/wp-content/uploads/2022/01/Plan-prevence-kriminality_region-Osoblazsko-2022-2026.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-pro-posouzeni-miry-a-rozsahu-socialniho-vylouceni-v-uzemi/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-pro-posouzeni-miry-a-rozsahu-socialniho-vylouceni-v-uzemi/
https://www.czso.cz/
http://mapaexekuci.cz/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/
https://www.mapakriminality.cz/
https://www.mpsv.cz/


 

74 
 

Seznam obrazových příloh: 

Obrázek 1 Schéma spolupráce ............................................................................................. 2 

Obrázek 2 Fáze plánovacího procesu ................................................................................... 3 

Obrázek 3 Schéma Lokálního partnerství .............................................................................. 4 

Obrázek 4 Vazby mezi strategickými dokumenty ................................................................... 5 

Obrázek 5 Vybrané obce Osoblažska ..................................................................................10 

Obrázek 6 Fáze strategického řízení plánu ..........................................................................47 

Obrázek 7 Popis jednotlivých částí Plánu sociálního začleňování ........................................48 

Seznam grafů: 

Graf  1 Vývoj počtu obyvatel na Osoblažsku v letech 2015 - 2020 .......................................11 

Graf  2 Celkový přírůstek osob na Osoblažsku v letech 2015 – 2020 ...................................11 

Graf  3 Hodnota indexu sociálního vyloučení na Osoblažsku v období 2016 – 2021 ............14 

Graf  4 Vývoj počtu osob v exekuci.......................................................................................16 

Graf  5 Vývoj počtu spáchaných trestných činů ....................................................................17 

Graf 6 Vývoj počtu vybraných trestných činů Obvodního oddělení PČR Město Albrechtice ..18 

Graf  7 Vývoj počtu trestných činů na území Osoblažska v letech 2018 – 20202 ..................18 

Graf  8 Vývoj podílu uchazečů o zaměstnání ve vybraných obcích v letech 2017 – 2020 .....19 

Graf  9 Vývoj počtu obyvatel a věkové rozložení v letech 2018 – 2020 .................................21 

Graf  10 Vývoj průměrného věku v obcích ve srovnání s ČR ................................................21 

Graf  11 Vývoj počtu vyplacených PnB v letech 2017 – 2020 ...............................................22 

Graf  12 Vývoj počtu vyplacených DnB v letech 2017 – 2020 ...............................................23 

Graf  13 Vývoj % podílu příjemců DnB v letech 2017 – 2020 ................................................24 

Seznam tabulek: 

Tabulka 1 Srovnání indexu sociálního vyloučení a příslušných ukazatelů na úrovni města, kraje 

a České republiky v roce 2020 .............................................................................................14 

Tabulka 2 Přehled zatížení obyvatel spolupracujících obcí Osoblažska exekucemi .............15 

Tabulka 3 Přehled zatížení obyvatel spolupracujících obcí Osoblažska insolvencí ...............16 

Tabulka 4 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v letech 2018 – 2020 ..................................20 

Tabulka 5 Přehled poskytovatelů sociálních služeb ..............................................................26 

Tabulka 6 Přehled dalších služeb a aktivit ............................................................................27 

Tabulka 7 Výše finančních příspěvků obcí na zajištění poskytování služeb v letech 2020 a 

2021 .....................................................................................................................................27 

Tabulka 8 Kontextové indikátory v oblasti bydlení ................................................................39 

Tabulka 9 Kontextové indikátory v oblasti dluhové problematiky ..........................................40 

Tabulka 10 Kontextové indikátory v oblasti zaměstnanosti ...................................................41 

Tabulka 11 Kontextové indikátory v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality ....................42 

Tabulka 12 Kontextové indikátory v oblasti zdraví ................................................................43 

Tabulka 13 Kontextové indikátory v oblasti komunitní práce .................................................44 

Tabulka 14 Kontextové indikátory v oblasti sociálních služeb a sociální práce v oblasti 

sociálního začleňování .........................................................................................................45 

Tabulka 15 Kontextové indikátory v oblasti rodiny ................................................................46 

Tabulka 16 Schéma řídicí struktury implementace Plánu .....................................................49 

Tabulka 17 Analýza rizik .......................................................................................................70 



 

75 
 

Tabulka 18 Financování plánu ..............................................................................................71 

Tabulka 19 Čerpání z prostředků alokovaných na KPSV 2021+ ...........................................72 

Seznam příloh: 

Příloha  1 Provazba na strategické cíle střednědobého plánu rozvoje sociální služeb ..........76 

Příloha  2 Stromy problémů pro tematickou oblast bydlení ...................................................77 

Příloha  3 Stromy problémů pro tematickou oblast dluhová problematika .............................79 

Příloha  4 Stromy problémů pro tematickou oblast zaměstnanosti ........................................81 

Příloha  5 Stromy problémů pro tematickou oblast bezpečnosti a prevence kriminality .........83 

Příloha  6 Stromy problémů pro tematickou oblast zdraví .....................................................84 

Příloha  7 Stromy problémů pro tematickou oblast komunitní práce .....................................85 

Příloha  8 Stromy problémů pro tematickou oblast sociální služby........................................86 

Příloha  9 Stromy problémů pro tematickou oblast rodina .....................................................88 



 
 

76 
 

Příloha  1 Provazba na strategické cíle střednědobého plánu rozvoje sociální služeb  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku na léta 2019 – 2021 

1. Bydlení 

o Cíl: Podpora a rozvoj činností směřující ke zvýšení kvality života na Osoblažsku 

▪ Opatření: Rozvoj dostupného bydlení v regionu 

 

2. Dluhová problematika 

o Cíl: Zachování a rozvoj sociálních služeb pro všechny cílové skupiny 

▪ Opatření: Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – dluhové 

poradenství 

 

3. Zaměstnanost 

o Cíl: Podpora a rozvoj činnosti směřující ke zvýšení zaměstnanosti na Osoblažsku 

▪ Opatření: Osoblažská dílna s.r.o. 

▪ Opaření: RA Dynamics 

▪ Opatření: Serwetnici z.ú 

4. Zdraví 

o Cíl: Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se 

zdravotním postižením a seniory. 

▪ Opatření: Zachování a rozvoj Domova pro seniory Osoblaha, p.o.  

▪ Opatření: Zachování a rozvoj domova pro osoby se zdravotním 

postižením Osoblaha, p.o.  

▪ Opatření: Zachování Chráněného bydlení Harmonie  

▪ Opatření: Zachování sociální služby Podpora samostatného bydlení 

JINAK  

▪ Opatření: Zachování sociální služby Sociálně terapeutické dílny JINAK  

 

5. Sociální služby a sociální práce v oblasti sociálního začleňování  

o Cíl: Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu rodina, 

děti mládež a osoby sociálně vyloučené 

▪ Opatření: Zachování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

Slezská diakonie (§ 65) 

o Cíl: Podpora a rozvoj činností směřující ke zvýšení kvality života na Osoblažsku 

▪ Opatření: Rozvoj střednědobého plánování sociálních a návazných služeb 

a informovanosti 

▪ Opatření: Zajištění nabídky programů a činností prostřednictvím obcí a 

jejich p.o. a NNO v region
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Příloha  2 Stromy problémů pro tematickou oblast bydlení  
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Příloha  3 Stromy problémů pro tematickou oblast dluhová problematika  
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Příloha  4 Stromy problémů pro tematickou oblast zaměstnanosti  
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Příloha  5 Stromy problémů pro tematickou oblast bezpečnosti a prevence kriminality  
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Příloha  6 Stromy problémů pro tematickou oblast zdraví  
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Příloha  7 Stromy problémů pro tematickou oblast komunitní práce  
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Příloha  8 Stromy problémů pro tematickou oblast sociální služby  
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Příloha  9 Stromy problémů pro tematickou oblast rodina   
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VYJÁDŘENÍ ODBORU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

(AGENTURA) MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

K PLÁNU SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 

Žadatel o vyjádření stanoviska (územní celek): Osoblažsko 

Plán sociálního začleňování (PSZ) schválen dne: 20. 10. 2022 

Kritérium Komentář 

Návaznost PSZ na předchozí 

strategické dokumenty (jejich 

účinnost/úspěšnost) 

 

První strategický plán v oblasti sociálního začleňování 

vycházející ze spolupráce s Agenturou vznikl v roce 

2015. Zmíněný dokument se zabýval pěti tematickými 

oblastmi (včetně vzdělávání). V roce 2019 postoupila 

spolupráce do fáze vzdálené komplexní podpory, v 

jejímž rámci byl vytvořen tematický akční plán 

zaměřený na oblast zaměstnanosti a dluhové 

problematiky.  

V průběhu spolupráce postupně vznikly následující 

strategické dokumenty: 

- Strategický plán sociálního začleňování 
Osoblažsko 2015 – 2018, 

- Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti 
a dluhové problematiky 2019 – 2022 (aktuálně 
platný). 

Vyhodnocení spolupráce Agentury s obcemi na území 

Osoblažska (Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka, Slezské 

Pavlovice) v období 2015 –2020 bylo předmětem 

Evaluační zprávy Osoblažsko21, v níž jsou popsány 

výsledky zhodnocení spolupráce na základě analýzy 

výstupů a výsledků implementace opatření, která se 

týkají oblasti zaměstnanosti. V evaluační zprávě byly 

určeny 2 dopady, které byly podrobeny analýze. Jedná 

se o: 

- Nabídka podpory osobám znevýhodněným na 

běžném pracovním trhu a zvýšení jejich 

práceschopnosti.  

- Zvýšení počtu pracovních příležitostí 

v regionu. 

 
21 https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_EZ_ZOR11.pdf  

https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Osobla%C5%BEsko_EZ_ZOR11.pdf
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Kritérium Komentář 

 Ve zmíněné evaluační zprávě jsou obsaženy 

následující závěry: 

- 1. dopad je úzce spojen s projektem 
organizace Osoblažský cech, z. ú. Projekt s 
názvem „Sociální začleňování osob na 
Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na 
otevřeném trhu práce“ přinesl pozitivní výstupy 
v podobě pracovního poradenství, 
zprostředkovávání tréninkových pracovních 
míst a tvorby lokální sítě zaměstnavatelů. 
Úspěšnost projektu Osoblažského cechu, z. ú. 
lze usuzovat také díky realizaci návazného 
projektu, který byl rozšířen o dluhové 
poradenství na období do roku 2022.  

- 2. dopad úzce souvisí s neúspěšnými 

projektovými záměry v oblasti sociálního 

podnikání. Místní aktéři usilovali o podporu 

vzniku sociálních podniků, žádosti v rámci 

KPSVL však ze strany MPSV nebyly 

podpořeny. Za dílčí úspěchy (avšak mimo 

rámec KPSVL) lze považovat vznik sociálních 

podniků Sladké Osoblažsko a Osoblažské 

odpady. K výraznějšímu navýšení počtu 

pracovních příležitostí pro osoby ohrožené na 

běžném pracovním trhu však nedošlo. 

Z pohledu pracovníků Agentury patří mezi dosažené 

úspěchy vyplývající z předchozích dokumentů 

poskytování komplexního dluhové a pracovního 

poradenství, které je místně i časově dostupné CS. 

Vzhledem k odlehlosti Osoblažska je zajištění místně 

i časově dostupné podpůrné sítě v oblasti dluhové 

problematiky a zaměstnanosti zásadní pro zlepšení 

nepříznivé sociální situace CS.  

Soulad PSZ se strategickými 

dokumenty kraje a ČR v oblasti 

sociálního začleňování a se 

souvisejícími dílčími politikami, 

strategiemi a plány 

Při tvorbě PSZ byly zohledněny cíle vyplývající ze 

strategických dokumentů na úrovni obcí Osoblažska a 

z relevantních národních strategií. Na obecní úrovni 

materiál synergicky rozvíjí či doplňuje následující 

strategické materiály:  

- Strategický plán sociálního začleňování 
Osoblažsko 2015 – 2018 

- Plán prevence kriminality regionu Osoblažsko 
2022 - 2026 
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- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na 
Osoblažsku  2019 - 2021 

PSZ taktéž bere v potaz dokument, který se zaměřuje 

na oblast zaměstnanosti a dluhové problematiky:  

- Tematicky akční plán Osoblažska pro oblast 
zaměstnanosti a dluhové problematiky 2019 – 
2022. 

V neposlední řadě je strategický materiál v souladu s 

následujícími nadřazenými dokumenty:  

- Strategie sociálního začleňování 2021−2030,  
- Strategie rovnosti, začlenění a participace 

Romů na období 2021–2030,  
Strategie podpory rozvoje romských komunit 

Moravskoslezského kraje na období 2021–

2027.  

V PSZ jsou uvedeny i další strategické dokumenty, 

které sloužily jako východisko pro formulaci 

specifických cílů a opatření.  

Kvalita procesu strategického 

plánování 

Do procesu plánování byly zapojeni místní aktéři 

věnující se problematice sociálního začleňování. Byla 

vytvořena synergická pracovníka skupina pro oblast 

sociálního začleňování, která se zabývala aktuálními 

tématy sociálního vyloučení v mikroregionu. Potřeby, 

které definovali členové synergické pracovní skupiny, 

byly jedním z východisek analytické části.  

Kontrolní funkci zastávalo lokální partnerství, které 

bylo nově ustaveno na podzim 2021 a které bylo o 

procesu zpracování PSZ průběžně informováno. 

Koordinaci celého procesu zajišťoval manažer 

sociálního začleňování v úzké spolupráci s lokálním 

konzultantem. 

Členové pracovní skupiny, lokálního partnerství i 

zástupci obcí dostali příležitost dokument 

připomínkovat a podílet se na formulaci opatření 

v akčním plánu. 

Na začátku září 2022 členové lokálního partnerství 

doporučili, aby výsledný dokument byl předložen 

zastupitelstvům jednotlivých spolupracujících obcí.  
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Kvalita zpracování PSZ 

Požadavky na podobu PSZ vycházející z Metodiky 

KPSV 2021+ byly dodrženy. PSZ prošel interním 

připomínkovacím procesem jak v rámci struktury obcí, 

tak Agentury. Dokument rovněž prošel grafickou 

úpravou a odbornou korekturou.  

Respektování intervenční logiky 

(dodržení principu 

„problém-příčina-návrh řešení“) 

 

V PSZ jsou dodrženy vztahy a souvislosti od popisu 

problémů a potřeb, které jsou zpracovány do podoby 

syntetické analýzy, přes nastavení dlouhodobých 

strategických cílů až ke střednědobým specifickým 

cílům a opatřením uvedeným v akčním plánu. 

- v analytické části jsou uvedeny konkrétní problémy 

a popis aktuálního stavu v osmi tematických 

oblastech, součástí analytické části je syntetická 

analýza obsahující hlavní zjištění a potřeby 

v území, 

- návrhová část obsahuje dlouhodobé strategické 

cíle reagujících na zjištění z analytické části,  

- v akčním plánu jsou obsaženy specifické cíle 

vyjadřující změnu u osob z cílových skupin, které 

může být dosaženo na základě zvolených 

opatření. U každého opatření jsou uvedeny 

indikátory, které budou sledovány v průběhu 

implementace PSZ. 

Dopady PSZ 

Při formulaci specifických cílů byl kladen důraz na 

pozitivní změnu, které bude prostřednictvím 

specifických cílů a jednotlivých opatření dosaženo u 

osob z cílové skupiny. U jednotlivých specifických cílů 

budou sledovány indikátory dopadu, u jednotlivých 

opatření budou sledovány indikátory výsledku.  

Podrobně budou dopady PSZ sledovány při jeho 

každoročním vyhodnocení, jehož harmonogram a 

způsob je blíže popsán v implementační části a 

v akčním plánu. 

Způsobilost PSZ pro čerpání dotací 

z výzvy k předkládání žádostí o 

podporu v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost určené pro 

podporu sociálního začleňování 

v sociálně vyloučených lokalitách 

Cíle, opatření a cílové skupiny PSZ, u nichž se 

předpokládá financování z operačních programů 

zařazených do KPSV+, jsou v souladu s cíli 

operačních programů Zaměstnanost plus i IROP 2021 

–2027.  
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Čerpání prostředků z obou operačních programů je 

v akční plánu PSZ přehledně zpracováno do tabulek 

umožňujících stanovení alokací ve výzvách určených 

na podporu sociálního začleňování v sociálně 

vyloučených lokalitách. 

Celkový komentář 

PSZ navazuje na předchozí strategické materiály 

v oblasti sociálního vyloučení. PSZ vhodně doplňuje 

další koncepční dokumenty obcí a v potaz bere také 

nadřazené národní a krajské strategie. PSZ rovněž 

respektuje podmínky Metodiky KPSV 2021+ a byl 

zpracován ve spolupráci s členy synergické pracovní 

skupiny a lokálního partnerství.  

Opatření uvedená v PSZ podporují žádoucí rozvoj 

obcí v oblasti sociálního začleňování a předcházení 

vzniku sociálního vyloučení. 

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

☒ DOPORUČUJE    ☐ NEDOPORUČUJE 

Plán sociálního začleňování Osoblažska 2022–

2027  

k financování v rámci výzvy k předkládání žádostí 

o podporu v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost plus určené pro podporu sociálního 

začleňování v sociálně vyloučených lokalitách. 

Vyjádření za odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR, oddělení regionálního centra západ zpracoval/a: 

 

Dne       Mgr. Jan Mochťák 

     Vedoucí oddělení regionální centrum východ (RCV) 

Potvrzení stanoviska ředitelem odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR: 

 

Dne                             Mgr. Markéta Benešová 

Vrchní ministerský rada – p.z. ředitele odboru 
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