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Úvodní slovo místostarosty města Holešova

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) definujeme jako plánování a řízení sociálních služeb takovým způsobem, aby od-
povídaly specifikům a potřebám obyvatel v určitém regionu. V našem případě zahrnuje „náš“ komunitní plán potřeby v oblasti sociálních 
služeb ve městě Holešově a jeho místních částech (Dobroticích, Količíně, Tučapech a Žopech). Samozřejmě také úzce souvisí s děním v ob-
cích Mikroregionu Holešovsko a je v souladu a v návaznosti na Komunitní plán soc. služeb Zlínského kraje.

Cílem komunitního plánu města je při efektivním využití všech zdrojů naplňovat skutečné potřeby a přání občanů v oblasti sociál-
ních služeb. Slouží také jako podklad pro tvorbu komunitního plánu Zlínského kraje a tím je důležitým základním dokumentem pro zisk 
finančních prostředků, potřebných k zajištění služeb v uvedené oblasti v našem městě a regionu. Komunitní plán sociálních služeb města 
Holešova pro období let 2012 - 2014 je jedním z dílčích rozvojových plánů města. Jedná se o akční plán na období tří let. Jde ale o „živý“ 
a tvárný dokument, který je možno upravovat a dotvářet v návaznosti na aktuální potřeby sociálního zabezpečení potřebných občanů na-
šeho města i v době jeho platnosti. 

Komunitní plán města pro roky 2012 – 2014 přímo navazuje na předcházející dokument sloužící k rozvoji a mapování sociálních 
a dalších souvisejících služeb pro období 2009 – 2011, dále jej doplňuje a rozvíjí dle aktuálních zjištění a potřeb. Jedná se o materiál, který 
je určen poskytovatelům sociálních služeb, zadavatelům – tj. „politickým představitelům města“, kteří by měli reagovat na potřeby svých 
spoluobčanů, a také veřejnosti. Jde tedy o materiál sloužící městu při naplňování zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Tato forma plánování sociálních služeb představuje postup, který usnadňuje řešení složitých společenských, sociálních, mravních i eko-
nomických vztahů v nejrůznějších oblastech, přičemž základem procesu komunitního plánování (KP) je aktivní spolupráce tří základních skupin:
- zadavatelů (ten, kdo služby platí; rozumíme jimi zejména obce a kraje, které odpovídají za zajištění sociálních služeb na příslušném 

území, služby zadávají, organizují, zřizují, platí, dělají na ně výběrová řízení),
- poskytovatelů (jsou organizace, které služby poskytují a nabízejí, vědí, jak služby fungují, a znají systémové i provozní záležitosti) a
- uživatelů (lidé v tíživé sociální situaci, služby spotřebovávají, přijímají, nakupují, v procesu KP vychází ze svých potřeb a přání).

Ke třem základním skupinám můžeme přiřadit ještě veřejnost. Tím myslíme všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služ-
by a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu nebo jeho realizaci.

Cílem komunitního plánování sociálních služeb a jeho naplňování je, aby lidé měli k dispozici takové sociální služby, které potřebu-
jí. Jde tedy jak o šíři nabídky různých druhů služeb, jejich místní dosažitelnost, tak i prohloubení jejich kvality. Jádrem komunitního plá-
nování je tedy zapojení všech, kterých se sociální služby dotýkají a kteří chtějí přispět k jejich zlepšení. Komunitní plán sociálních služeb 
ale tvoří jen odrazový můstek pro naši další práci. 

Usnesením Rady města Holešova č. 11/2007 ze dne 14. 05. 2007 byla schválena řídící skupina pro zpracovávání komunitního plá-
nu města a její kompetence, dále jí byl udělen statut komise. Na toto navázala řídící skupina vytvořená pro období tvorby nového ko-
munitního plánu. Tato řídící skupina 22. 4. 2010 ustanovila jednotlivé cílové skupiny – a) Senioři a zdravotně postižení, b) Děti a mládež  
a c) Osoby ohrožené sociálním vyloučením. V rámci analýz byla použita data, která byla získána od poskytovatelů sociálních služeb a čer-
pána byla i z údajů vzniklých v rámci tvorby a zkušeností ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje.

Díky iniciativě města Holešova zastoupeného především pracovnicemi odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu, ale 
i dalších organizací (Centrum pro seniory Holešov, Charity Holešov, řady neziskových organizací zapojených do péče o potřebné občany 
aj.) se podařilo položit nejen pevné základy komunitního plánování v našem městě, ale zajistit – a to především - řadu důležitých služeb. 

Touto cestou bych velmi rád poděkoval všem, kteří se doposud do procesu pomoci potřebným spoluobčanům zapojili, i těm, jenž 
komunitní plánování sociálních služeb v našem městě rozvíjejí. Bez nich bychom tento dokument nedokázali na takové úrovni sestavit. 
Chtěl bych také požádat všechny ostatní, kteří mají co říci nebo mohou cokoli udělat ke zlepšení života našich spoluobčanů, ať neváha-
jí a do procesu se zapojí. Uvítáme každého, kdo má zájem spolupracovat na tvorbě efektivního a funkčního systému sociálních služeb 
ve městě Holešově a na Holešovsku. 

Mgr. Rudolf Seifert
místostarosta města



Komunitní plán sociálních služeb města Holešova3

Úvod ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Holešova 
na období 2012 – 2014

V letošním roce dochází k tvorbě nového Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) v Holešově, který bude platit pro období 
2012 – 2014, a zároveň ke zhodnocení uplynulého období střednědobého KPSS, který byl schválen Zastupitelstvem města Holešova pro 
období 2009 - 2011.

KPSS slouží především k tomu, aby tým odborníků a uživatelů zhodnotil potřeby a zájmy občanů daného regionu a naplánoval si 
pro střednědobé tříleté období takové sociální služby a zájmové aktivity, o které bude mezi občany města zájem.

Nezbytností tohoto plánování je i návaznost na střednědobé plány KPSS, které mají dle zákona povinnost vytvářet krajské úřady 
na území celé České republiky. Města a obce, která jsou zapojena do procesu komunitního plánování, mají větší možnost při podávání 
projektů v oblasti sociálních služeb dosáhnout na granty vypsané krajskými úřady.

Tvorbou nového komunitního plánu pro období let 2012 – 2014 se v našem městě zabývají tři pracovní skupiny, a to skupina Se-
nioři a osoby se zdravotním postižením, skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a skupina Děti a mládež.

Pracovní skupiny jsou tvořeny poskytovateli sociálních služeb, uživateli – klienty a zadavatelem, kterým je v tomto případě zá-
stupce města a koordinátorem KPSS. V konečné fázi práci pracovních skupin a její návrhy zhodnotí a zkoordinuje řídící skupina ve složení: 
Mgr. Rudolf Seifert - místostarosta, Bc. Jakub Šneidr – předseda pracovní skupiny Děti a mládež, Mgr. Milan Jelínek - předseda pracovní 
skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením, Mgr. Ivana Bozděchová – předsedkyně pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním 
postižením, Mgr. Bc. Irena Seifertová - koordinátorka KPSS. 

Tým odborníků zasedal od poloviny minulého roku velmi intenzivně a hodnotil nynější střednědobý KPSS v návaznosti na KPSS 
Zlínského kraje. Hodnotil také současný stav sociálních služeb ve městě, co se v Holešově podařilo v sociálních službách vybudovat, co se 
nezdařilo, případně, která sociální služba zanikla buď pro nedostatek financí, nebo z důvodu nezájmu uživatelů.

Do nového komunitního plánu zahrnujeme nové projekty sociálních služeb v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb Zlínského kraje tak, aby bylo vše společně sladěno a především, aby sociální službu ocenili uživatelé – klienti z řad občanů našeho 
města a okolních obcí.

Bohužel je smutné, že mnohé služby zanikly a pravděpodobně zaniknou pro nedostatek finančních prostředků, poněvadž od roku 
2012 pro mnohé organizace končí možnost získávání finančních prostředků na svůj provoz z fondů Evropské unie a také dalšího grantové-
ho financování. Koncem roku 2011 zastupitelé našeho města rozhodli, které sociální služby bude preferovat město Holešov.

Mgr. Bc. Irena Seifertová
Koordinátorka Komunitního plánování sociálních služeb města Holešova 
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 I. VIZE A CÍLE KOMUNITNÍHO PLÁNU V HOLEŠOVĚ

1. Účel komunitního plánu sociálních služeb
Komunitní plán sociálních služeb v sobě zahrnuje politické zadání zástupců města, odborné názory a požadavky poskytovatelů 

sociálních služeb, názory, přání a zpětnou vazbu ze strany uživatelů sociálních služeb, informace a statistické údaje vysbírané v průběhu 
procesu plánování od různých účastníků procesu komunitního plánování. KPSS vznikal v průběhu roku 2010 a 2011. Výstupy tohoto do-
kumentu jsou týmovou prací členů a vedoucích všech pracovních skupin.

Komunitní plán je zpracován pro období let 2012, 2013 a 2014 tak, aby pokryl potřeby občanů našeho města a citlivě reagoval na 
přání a potřeby z řad uživatelů služeb.

2. Cíle a morální hodnoty komunitního plánu
• poskytovat takové služby, o které mají občané města a regionu zájem
•	 poskytovat takové služby, které v sociální oblasti města a regionu chybí 
•	 poskytovat služby, které podporují princip individuálního přístupu ke klientovi
•	 zajistit při poskytování služeb lidskou důstojnost a právo na soukromí
•	 zajistit při poskytování služeb dodržování lidských práv
•	 při poskytování služeb motivovat klienta k osobnímu rozvoji a aktivitě
•	 poskytovat služby podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 (dále jen zákon o sociálních službách)
•	 umožnit občanům setrvat v domácím prostředí co nejdéle, nabídnout jim pomoc a podporu v oblastech, které potřebují
•	 poskytovat účelně služby tam, kde je potřeba a vyjít vstříc potřebám klientů
•	 nabízet klientům dostupné služby za rozumnou cenu
•	 zachovat existující služby a zlepšit jejich kvalitu
•	 zajistit integraci a propojenost sociálních služeb tak, aby uspokojovaly potřeby a přání klientů účelným způsobem 

3. Účelnost komunitního plánování sociálních služeb 
Komunitní plán sociálních služeb zahrnuje politické zadání ze strany zvolených zástupců města, požadavky a odborné názory  

poskytovatelů sociálních služeb, přání a názory uživatelů sociálních služeb v návaznosti. 
KPSS je zpracován pro období 2012 – 2014 a bude se snažit během následujících tří let rozvíjet stávající síť sociálních služeb, aby 

co nejlépe vyhovovala občanům našeho města a reagovala na jejich potřeby. 

4. Tvorba komunitního plánu
Komunitní plán je výsledkem procesu jeho tvorby, na kterém se podíleli členové pracovních skupin z řad poskytovatelů sociálních 
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Partneři projektu
Na tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova, při kterém se podrobně projednávala prioritní témata poskytová-

ní sociálních služeb, se podílely tyto partnerské organizace:
•		 Centrum pro seniory, příspěvková organizace
•		 Charita Holešov
•		 Charita Otrokovice
•		 Charita Kroměříž 
•		 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Vsetín
•		 Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Holešov
•		 Klub důchodců města Holešova
•		 Středisko volného času TYMY Holešov - Všetuly
•		 Skřítek, o. s. 
•		 Jednota bratrská Holešov
•		Město Holešov

5. Návaznost KPSS na národní a krajskou úroveň
Za uplynulé období se komunitní plánování stalo důležitou součástí rozvoje v péči o občana. Kraje mají povinnost zpracovávat 

Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. Obcím tato povinnost ze zákona nevyplývá, ale je v je-
jich zájmu spolupracovat s kraji a podílet se na tvorbě tohoto dokumentu. S ním by pak měly korespondovat komunitní plány obcí, pokud 
se obce rozhodnou zapojit do procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Zákon o sociálních službách dále definuje, co jsou a nejsou sociální služby, kdo je může a za jakých podmínek vykonávat, a nastavil 
také nové prvky v oblasti financování sociálních služeb.

Komunitní plán obcí není nastaven pouze na sociální služby, ale zahrnuje v sobě i další cíle, které chce obec řešit, např. v oblasti 
školství, mládeže, zaměstnanosti, volnočasových a kulturních aktivit. 

Centrum pro seniory Dům s pečovatelskou službou Novosady
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Řídící skupina
V roce 2010 došlo k vytvoření nové řídící skupiny, která se podílela na tvorbě nového střednědobého KPSS pro období 2012 – 2014. 
Řídící skupina byla opět sestavena tak, aby byla zastoupena rovnoměrně triáda složená ze zástupce zadavatele, zřizovatele soci-

álních služeb a z uživatelů – klientů sociálních služeb – a dalších partnerů, kteří jsou kompetentní se podnětně vyjadřovat k jednotlivým 
projednávaným návrhům.

Řídící skupina získala statut komise s poradním hlasem Rady města Holešova. Řídící skupina má možnost posuzovat a vyjadřovat 
se k jednotlivým výstupům z pracovních skupin a koordinovat konečnou podobu a priority v oblasti sociálních služeb KPSS pro období 
2012 – 2014. 

II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
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Členové řídící skupiny
• Mgr. Rudolf Seifert, předseda 
•		Mgr. Ivana Bozděchová, předsedkyně PS Senioři a osoby se zdravotním postižením
•		 Bc. Jakub Šneidr, předseda PS Děti a mládež
•		Mgr. Milan Jelínek, předseda PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením
•		Mgr. Bc. Irena Seifertová, koordinátorka KPSS

Pracovní skupiny 
•		 Senioři a osoby se zdravotním postižením
•		 Osoby ohrožené sociálním vyloučením
•		 Děti a mládež

Při tvorbě komunitního plánu vznikly nové pracovní skupiny, v novém pracovním obsazení. Předsedové PS byli pověřeni zadavate-
lem – zástupcem města Holešova – Mgr. Rudolfem Seifertem, místostarostou. Ti si pak k sobě vybrali do týmu členy pracovních skupin. 
Pracovní skupiny pracují pod vedením koordinátora a předsedů jednotlivých pracovních skupin. V každé pracovní skupině je zástupce za-
davatele, uživatele a poskytovatele.

V minulém KPSS pracovaly čtyři pracovní skupiny, pro tvorbu KPSS na období 2012 -2014 došlo ke sloučení PS Senioři a PS Osoby 
se zdravotním postižením v jednu pracovní skupinu, jelikož jejich uživatelé mají obdobné potřeby. 

Cílové skupiny uživatelů sociálních služeb
•  SENIOŘI A OSOby SE ZdRAVOTNÍM POSTIžENÍM 
 Zahrnuje osoby starší 65 let, které žijí v domácím prostředí, v Centru pro seniory, v domech s pečovatelskou službou, ať využívají, 
 či nevyužívají sociální služby či aktivizační nabídky města. Dále do skupiny patří dospělé osoby a děti se zdravotním postižením.

•		 OSOby OHROžENé SOCIÁLNÍM VyLOUČENÍM
 Zahrnuje osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace.

•  dĚTI A MLÁdEž
 Zahrnuje děti a mládež ve věku od 6 do 26 let

Složení pracovních skupin:
1.  Pracovní skupina – Senioři a osoby se zdravotním postižením 
• Mgr. Ivana Bozděchová, vedoucí pracovní skupiny, ředitelka Centra pro seniory - poskytovatel 
•		 Mgr. Jaroslava Vydrová - uživatel
• Mgr. Stanislav Sadil – uživatel /Klub důchodců/
• Pavla Turčíková – uživatel 
• Mgr. Bc. Irena Seifertová – koordinátor KPSS

2. Pracovní skupina – Osoby ohrožené sociálním vyloučením
•		 Mgr. Milan Jelínek, vedoucí pracovní skupiny, ředitel Charity Holešov - poskytovatel
•		 Mgr. Milan Sedlář, Charita Otrokovice – poskytovatel
•		 Mgr. Michaela Konečná, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Vsetín – poskytovatel
•		 Mgr. Jan Zahradník, Charita Kroměříž - poskytovatel
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•		 Ing. Stanislava Urubová, ÚP ČR, krajská pobočka Zlín, kontaktní pracoviště Holešov 
•		 Ján Pilo, uživatel
•		 Michal Gabor, uživatel
•		 Dušan Čonka, uživatel
•		 Mgr. Bc. Irena Seifertová – koordinátor KPSS

3. Pracovní skupina – děti a mládež
•		 Bc. Jakub Šneidr, vedoucí pracovní skupiny, vedoucí neziskové organizace Skřítek, o. s. a TOM Medvědí stopa 
•		 Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ TYMY 
•		 Mgr. Tereza Zalabáková, 3. ZŠ Holešov
•		 Mgr. Radek Straka, Odborné učiliště a ZŠ praktická Holešov
•		 Bc. Jana Slovenčíková, MKS Holešov 
•		 Mgr. Jan Koláček, Gymnázium L. Jaroše Holešov 
•		 Mgr. Bc. Irena Seifertová – koordinátor KPSS

Jednání řídící skupiny i pracovních skupin se účastnil místostarosta Města Holešov Mgr. Rudolf Seifert – zadavatel.

Petangové hřiště Centra pro seniory Holešov

Zahájení tradiční tříkrálové sbírky Charity Holešov Vystoupení dětí seniorům…

Setkání seniorů v „Klubu důchodců města“
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III. INFORMACE POTŘEbNé K PLÁNOVÁNÍ 

1. Charakteristika Holešova
Holešov leží na rozmezí Hané a Valašska. Je obcí s rozšířenou působností (III. typu) a nejen správním, ale také průmyslovým a spo-

lečenským centrem Mikroregionu Holešovsko. Správní území města tvoří vedle samotného Holešova a katastrálního území Všetuly místní 
části Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy. Celková výměra je 3 409 ha, počet obyvatel 11 886. 

Holešov je centrem mikroregionu s 19 obcemi, z nichž 17 ustanovilo v roce 1999 sdružení Mikroregion Holešovsko. Zpracován je 
projekt rozvoje, který by měl zajistit přístup k možným dotacím EU. V letech 1998 - 2000 byla sestavena nová územně – plánovací doku-
mentace, která klade důraz na rozvoj výstavby, rozšíření průmyslové výroby i posilování příležitostí pro živnostníky. Současně nabízí vari-
anty pro vybudování nutného dopravního obchvatu města.

Výměra katastrálního území města Holešova a jeho jednotlivých částí
• Holešov celkem  33 965 806 m2 (rozloha 3 396,6 ha)
•		 k. ú. Holešov 10 595 068 m2

•		 Všetuly 4 314 742 m2

•		 Dobrotice 4 854 447 m2

•		 Tučapy  4 420 952 m2

•		 Količín  4 180 985 m2

•		 Žopy  5 599 612 m2

Počet obyvatel města Holešova ke dni 4. 4. 2011

Obec, 
část obce

Obyvatelstvo
celkem

Počet obyvatel 
ve věku 

0 – 18 let

Počet obyvatel 
ve věku 61 
a více let

Počet obyvatel 
ve věku ekonom. 

aktiv. celkem
Muži ženy

Holešov celkem 11 886 1 978 2 828 7 080 5 749 6 137

Holešov 7 907 1 254 1 983 4 670 3 773 4 134

Dobrotice 434 82 90 262 210 224

Količín 357 65 77 215 182 175

Tučapy 457 77 95 285 227 230

Žopy 558 109 132 317 273 285

Všetuly (k.ú.) 2 173 391 451 1 331 1 084 1 089

2. Obyvatelstvo
Demografická křivka v Holešově klesá. Město Holešov mělo k 31. 1. 2008 celkově 12 100 obyvatel. Za uplynulé tři roky, od doby 

kdy byl sepsán první komunitní plán, poklesl počet osob na 11 886 /ke 4. 4. 2011/, což je pokles o 214 občanů. Ze statistiky vyplývá, 
že za poslední tři roky přirozenou cestou ubylo 214 občanů /mortalita, migrace/. Statistika vykazuje, že se méně lidí rodí než umírá, což 
rozhodně není pro město příznivá informace. Počet obyvatel k lednu 2012 byl 11 835.

Populační exploze vyvrcholila v 70. letech 20. století. Přírůstek obyvatel slábnul v 80. a v 90. letech 20. století. Mezi lety 1990 až 
2001 byla již demografická situace stabilizována, ale od poloviny 90. let minulého století je registrován mírný úbytek obyvatelstva.

I přes úbytek obyvatel se zvyšuje poptávka po umístění dětí do mateřských škol. Do MŠ bylo ke dni 30. 9. 2010 zapsáno 438 dětí 
a 1. 9. 2010 došlo znovu k otevření MŠ ve Všetulích s kapacitou 45 míst. Volná místa jsou pouze v MŠ v místních částech Tučapy a Žopy.

V místní části Žopy byla v roce 2011 navýšena kapacita o 28 míst na 56.



Komunitní plán sociálních služeb města Holešova9

III. INFORMACE POTŘEbNé K PLÁNOVÁNÍ 

1. Charakteristika Holešova
Holešov leží na rozmezí Hané a Valašska. Je obcí s rozšířenou působností (III. typu) a nejen správním, ale také průmyslovým a spo-

lečenským centrem Mikroregionu Holešovsko. Správní území města tvoří vedle samotného Holešova a katastrálního území Všetuly místní 
části Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy. Celková výměra je 3 409 ha, počet obyvatel 11 886. 

Holešov je centrem mikroregionu s 19 obcemi, z nichž 17 ustanovilo v roce 1999 sdružení Mikroregion Holešovsko. Zpracován je 
projekt rozvoje, který by měl zajistit přístup k možným dotacím EU. V letech 1998 - 2000 byla sestavena nová územně – plánovací doku-
mentace, která klade důraz na rozvoj výstavby, rozšíření průmyslové výroby i posilování příležitostí pro živnostníky. Současně nabízí vari-
anty pro vybudování nutného dopravního obchvatu města.

Výměra katastrálního území města Holešova a jeho jednotlivých částí
• Holešov celkem  33 965 806 m2 (rozloha 3 396,6 ha)
•		 k. ú. Holešov 10 595 068 m2

•		 Všetuly 4 314 742 m2

•		 Dobrotice 4 854 447 m2

•		 Tučapy  4 420 952 m2

•		 Količín  4 180 985 m2

•		 Žopy  5 599 612 m2

Počet obyvatel města Holešova ke dni 4. 4. 2011

Obec, 
část obce

Obyvatelstvo
celkem

Počet obyvatel 
ve věku 

0 – 18 let

Počet obyvatel 
ve věku 61 
a více let

Počet obyvatel 
ve věku ekonom. 

aktiv. celkem
Muži ženy

Holešov celkem 11 886 1 978 2 828 7 080 5 749 6 137

Holešov 7 907 1 254 1 983 4 670 3 773 4 134

Dobrotice 434 82 90 262 210 224

Količín 357 65 77 215 182 175

Tučapy 457 77 95 285 227 230

Žopy 558 109 132 317 273 285

Všetuly (k.ú.) 2 173 391 451 1 331 1 084 1 089

2. Obyvatelstvo
Demografická křivka v Holešově klesá. Město Holešov mělo k 31. 1. 2008 celkově 12 100 obyvatel. Za uplynulé tři roky, od doby 

kdy byl sepsán první komunitní plán, poklesl počet osob na 11 886 /ke 4. 4. 2011/, což je pokles o 214 občanů. Ze statistiky vyplývá, 
že za poslední tři roky přirozenou cestou ubylo 214 občanů /mortalita, migrace/. Statistika vykazuje, že se méně lidí rodí než umírá, což 
rozhodně není pro město příznivá informace. Počet obyvatel k lednu 2012 byl 11 835.

Populační exploze vyvrcholila v 70. letech 20. století. Přírůstek obyvatel slábnul v 80. a v 90. letech 20. století. Mezi lety 1990 až 
2001 byla již demografická situace stabilizována, ale od poloviny 90. let minulého století je registrován mírný úbytek obyvatelstva.

I přes úbytek obyvatel se zvyšuje poptávka po umístění dětí do mateřských škol. Do MŠ bylo ke dni 30. 9. 2010 zapsáno 438 dětí 
a 1. 9. 2010 došlo znovu k otevření MŠ ve Všetulích s kapacitou 45 míst. Volná místa jsou pouze v MŠ v místních částech Tučapy a Žopy.

V místní části Žopy byla v roce 2011 navýšena kapacita o 28 míst na 56.

Komunitní plán sociálních služeb města Holešova10

3. Strategická průmyslová zóna Holešov
Význam Holešova opět narůstá ve spojení s realizací strategické průmyslové zóny „Holešov – letiště“. V současné době probíhá vý-

stavba a zprovoznění dvou průmyslových objektů. Jedná se o firmu POKART, která bude vyrábět kartonáž a o Technologický park, což je 
společný podnik Univerzity Tomáše Bati a Zlínského kraje. Předpokládá se, že obě stavby budou dokončeny v roce 2011 nebo 2012. Přijí-
mání pracovníků do těchto provozů lze očekávat v závěru roku 2011.
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IV. PŘEHLEd POSKyTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUžEb VE MĚSTĚ HOLEŠOV

Hlavním posláním Zákona o sociálních službách je chránit práva a oprávněné zájmy občanů, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování 
z různých příčin. Zákon vytvoří právní rámec pro nesčetné množství vztahů mezi lidmi a institucemi v případech, kdy je nezbytné zabez-
pečit podporu a pomoc lidem jednotlivými formami sociálních služeb, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci.

Občané mají právo na to, aby žádali o pomoc a podporu ze strany veřejné správy a poskytovatelů sociálních služeb v případě, že 
nejsou schopni samostatně řešit svou nepříznivou sociální situaci. Toto právo je založeno na obecném principu solidarity ve společnosti. 
Současně je jim zákonem garantováno, že poskytovaná pomoc a podpora musí zachovávat jejich lidskou důstojnost, musí vycházet z in-
dividuálních potřeb člověka a působit na něj tak, aby byla posilována jeho schopnost sociálního začlenění.

Systém sociálních služeb je zajišťován prostřednictvím státní správy a formou přenesené působnosti i samosprávou (tj. obcemi 
s rozšířenou působností, krajskými úřady). Poskytovateli, tzn. subjekty oprávněnými poskytovat sociální služby, jsou právnické a fyzické 
osoby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Samosprávné celky jako zadavatelé 
sociálních služeb nejčastěji zřizují příspěvkové organizace. 

Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní a terénní
•	 pobytové služby jsou služby spojené s ubytováním ve vlastních zařízeních sociálních služeb
•	 ambulantní služby jsou služby, do jejichž zařízení osoba dochází, je doprovázena nebo dopravována a součástí služby není ubytování 
•	 terénní služby jsou služby, které jsou osobám poskytovány v jejich přirozeném sociálním prostředí

Sociální služby z hlediska jejich trvání se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Cílem sociálních služeb je zvýšit kvalitu klientova ži-
vota, zachovat, pokud je to možné, jeho soběstačnost, návrat do vlastního domácího prostředí nebo obnovit zachování jeho původního 
životního stylu. Dále snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem jeho života. Cílem je také případná ochrana zájmů společ-
nosti. Pokud zabezpečují podporu a pomoc člověku rodinní příslušníci, či jiné blízké osoby, nepovažuje se tato činnost za poskytování so-
ciální služby. Kombinace různých druhů služeb a souběh poskytované služby s péčí v rodině nejsou zákonem nijak omezovány. Člověk sám 
rozhoduje, které služby bude využívat a jak je bude kombinovat.

Uživatelem sociálních služeb může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu s poskytovatelem sociálních služeb, jehož obsa-
hem je sjednání poskytování těch služeb, které definuje Zákon o sociálních službách.

Poskytovatelé služeb ve městě Holešově

Poskytovatel 
číslo

Název organizace

Zařízení poskytující soc. služby Sociální služby Zřizovatel

1.
Centrum pro seniory, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory
Odlehčovací služby

Město Holešov

2. Charita Holešov

Charitní pečovatelská služba 
Římskokatolická církev 
- olomoucký arcibiskup

Charitní ošetřovatelská služba

Soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

3. Kontaktní centrum PLUS Terénní program (protidrogová prevence) Oblastní Charita Kroměříž

4. ARGO, Společnost dobré vůle
Terénní programy, etnické menšiny 
v romských lokalitách Zl. kraje

Ministerstvo vnitra ČR

5. Azylový dům Samaritán Terénní program (osoby bez přístřeší) Charita sv. Anežky Otrokovice

6.
Azylový dům pro ženy 
a matky s dětmi

Terénní asistenční služba 
pro rodiny s dětmi

Město Vsetín
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1. Centrum pro seniory, příspěvková organizace
Adresa zařízení: Příční 1475, 769 01 Holešov
Zřizovatel: Město Holešov, Masarykova 628, Holešov
 Tel.: 573 397 755
e-mail: cpsholesov@cpsolesov.cz
Webové stránky: www.cpsholesov.cz
Kontaktní osoby:  Mgr. Ivana Bozděchová (ředitelka)
Mgr. Petra Miklíková – vedoucí sociální pracovnice

Centrum pro seniory poskytuje dvě pobytové sociální služby:
• domov pro seniory
• odlehčovací služby
Obě služby jsou poskytovány nepřetržitě.

domov pro seniory – kapacita 178 lůžek
Služba je určena seniorům, kteří:
•		mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, 
•		 jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby,
•		 péči nelze zabezpečit členy rodiny ani jinou formou sociálních služeb,
•		 umístění potřebují z jiných závažných důvodů. 

Služba není určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo v závislosti na ná-
vykových látkách, a osobám s Alzheimrovou demencí a ostatními typy demencí, s výjimkou osob trpících stařeckou demencí.

Činnosti poskytované v domově pro seniory v rámci úhrady uživatele služby:
•		 poskytnutí ubytování včetně úklidu a údržby pokoje,
•		 poskytnutí stravy,
•		 základní zdravotnická péče,
•		 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
•		 pomoc při osobní hygieně,
•		 praní prádla včetně drobných oprav,
•		 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
•		 sociálně terapeutické činnosti,
•		 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
•		 aktivizační činnosti:
•		 skupinové i individuální, canisterapie, reminiscenční terapie, kulturní, společenské a sportovní akce (besedy, zájezdy, divadlo).
V Centru pro seniory má ordinaci praktický lékař, za klienty pravidelně dochází psychiatr. Ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotní sestry. 

další činnosti a služby, které jsou v CpS nabízeny za poplatek dle dohody s uživatelem:
•		 pedikúra,
•		 doprava vozem,
•		 kopírování dokumentů,
•		 nákupy.
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Odlehčovací služby – kapacita 4 lůžka
Odlehčovací služba je sociální služba, kterou mohou využívat klienti, o které běžně pečují rodinní příslušníci v domácím prostředí. Jedná 
se o krátkodobý pobyt v Centru pro seniory z důvodu nezbytného odpočinku nebo onemocnění odpovědné pečující osoby. Veškerá péče je 
zajištěna v plném rozsahu nepřetržitě 24 hodin denně. 

Služba je určena osobám starším 27 let s tělesným postižením, se zdravotním postižením a seniorům, jenž:
•		mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 
 sociálním prostředí, 
•	 péči nelze zabezpečit členy rodiny ani jinou formou sociálních služeb.
 
Služba není určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo v závislosti na návy-
kových látkách, a osobám s Alzheimrovou demencí a ostatními typy demencí, s výjimkou osob trpících stařeckou demencí.
• poskytnutí ubytování včetně úklidu a údržby pokoje,
•		 poskytnutí stravy,
•		 základní zdravotnická péče,
•		 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
•		 pomoc při osobní hygieně,
•		 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
•		 sociálně terapeutické činnosti,
•		 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
•		 aktivizační činnosti: skupinové a individuální, canisterapie, kulturní, společenské a sportovní akce (besedy, zájezdy, divadlo),

Obě sociální služby jsou poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně. Zařízení sídlí v osmipodlažní budově v blízkosti centra města. Má dob-
rou dostupnost i z veřejné dopravy. K dispozici je 89 dvoulůžkových pokojů pro sociální službu domov pro seniory a 2 dvoulůžkové pokoje 
pro soc. službu - odlehčovací služba. Budovu obklopuje vzrostlý park, který je využíván k příjemnému posezení nebo k aktivizačním čin-
nostem seniorů.  V zařízení se nachází také kadeřnictví, holičství a bufet, které jsou provozovány OSVČ.

2. Charita Holešov 
Adresa zařízení: Náměstí Svobody 97, 769 01 Holešov
Zřizovatel: Římskokatolická církev - olomoucký arcibiskup, organizace má vlastní právní subjektivitu 
  Tel.: 573 398 468; e-mail: info@holesov.charita.cz 
Webové stránky: www.holesov.caritas.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Milan Jelínek (ředitel organizace)

Poskytuje registrované soc. služby:
•	 Charitní pečovatelská služba
•	 Charitní ošetřovatelská služba
•		 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
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Charitní pečovatelská služba (CHPS)
Kancelář: DPS Novosady 1597, Holešov 
Kontaktní osoba: Eva Relichová, DiS, (vedoucí CPS, sociální pracovnice) 
 Tel.: 573 399 860, mobil: 737 170 936
e-mail: chps@holesov.charita.cz
Webové stránky: www.holesov.caritas.cz/chps.htm

Posláním této ambulantní a terénní sociální služby je umožnit potřebným obyvatelům Holešova a mikroregionu Holešovsko zůstat 
co nejdéle ve svém domácím prostředí, ve kterém jsou zvyklí žít a mají zde své zázemí. Uživatelům poskytují péči a podporu v jejich do-
mácnosti nebo v prostorách Domů s pečovatelskou službou. Služby poskytují lidem starším 18 let (dospělí, starší a mladší senioři), jejichž 
zdravotní stav nebo sociální situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služby nemohou být poskytovány lidem, kteří by vyžadovali od Charitní 
pečovatelské služby trvalý dohled – celodenní péči.

Služba je poskytována za podmínek zachování důstojného a co nejkvalitnější života, s cílem předejít frustraci a hrozícímu sociál-
nímu vyloučení v důsledku stáří a nemocí. 

Zahájení péče je prováděno z podnětu samotného zájemce nebo jeho rodinných příslušníků, popř. na základě návrhu ošetřujícího 
lékaře. Podpisu smlouvy o poskytování služeb předchází dohoda mezi zájemcem o službu a poskytovatelem služeb, o rozsahu a frekven-
ci prováděných úkonů. Kvalifikované pečovatelky poskytují v pracovních dnech od 6.30 do 15.00 hodin tyto služby: pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy (dovoz obědů), pomoc při zajištění chodu domácnosti 
(apod.), pedikúra a drobné údržbářské práce v domácnosti.

Uživatelům je dále nabízena možnost zapůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek, jako jsou např. postele, invalidní vozí-
ky, toaletní židle, berle, francouzské hole, hrazdičky k lůžku apod.

V průběhu roku 2010 využilo služeb pečovatelek celkem 363 klientů (80 mužů a 283 žen) z Holešova a okolí. 
Občané mají možnost využívat pečovatelskou službu ve čtyřech domech zvláštního určení tzv. Domech s pečovatelskou službou, 

které se nacházejí v ulici Novosady č. p. 1597 – 48 bytů, z toho 3 byty pro vozíčkáře s vybavením a bezbariérovými vstupy, (telefon.: 
573 399 860), Havlíčkova č. p. 1136 – 12 bytů, Havlíčkova č. p. 1134 – 13 bytů (telefon.: 573 398 689) a Tyršova č. p. 658 – 18 bytů (te-
lefon.: 573 396 543), kde sídlí také pečovatelky poskytující klientům péči v domácnostech.   

Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) 
Adresa zařízení: Náměstí Svobody 97, 769 01 Holešov
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Doleželová, vrchní sestra CHOS
 Tel.: 573 398 468, mobil: 604 582 621 
e-mail: chos@holesov.charita.cz

Charitní ošetřovatelská služba Holešov zajišťuje odbornou zdravotní péči o klienty v domácím prostředí. Cílem služby je poskytnout 
klientům ošetřovatelskou péči, která podporuje soběstačnost nemocného a zmírňuje jeho těžkosti. Službu zajišťují kvalifikované zdravotní 
sestry na území města Holešova a přilehlých obcí. Cílovou skupinu klientů tvoří osoby „staré“, chronicky nemocné, nepohyblivé a v termi-
nálním stádiu života. Mezi nejčastěji prováděné úkony patří: sledování fyziologických funkcí, příprava a podávání léků, aplikace injekcí, 
odběry biologického materiálu, ošetření chronických ran a další činnosti dle ordinace lékaře. Péče může být poskytována pouze na zá-
kladě indikace lékaře a je hrazena zdravotní pojišťovnou. Služba má nepřetržitou dostupnost. Běžně je poskytována od pondělí do pátku 
v době od 6:30 do 15:00 hodin, ale v případě potřeby může lékař nařídit péči i mimo uvedenou pracovní dobu. K zajištění kvalitní péče je 
nutná spolupráce sester s ošetřujícím lékařem, klientem i jeho rodinou.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi)
Adresa zařízení: v sídle zařízení Charity Holešov, Nám. Svobody 97, Holešov Tel.: 573 398 468, mobil: 734 435 297
e-mail: sas@holesov.charita.cz
Kontaktní osoba:  Pavlína Strouhalová, DiS, vedoucí soc. pracovnice
Webové stránky:  www.holesov.caritas.cz

Služba je poskytována od 1. 7. 2010. Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Charity Holešov je poskytnutí pod-
pory a pomoci rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a které nedokáží samy toto tíživé období překonat. Za nepří-
znivou sociální situaci je považována každá situace, kterou samy rodiny vnímají jako nepříznivou, a která by mohla ohrozit vývoj dítěte 
a funkčnost rodiny. Služba se snaží rodiče motivovat ke změně, k porozumění potřebám dětí, ke zlepšení vztahů mezi jednotlivými členy 
rodiny, maximálně je podpořit k jejich aktivnímu přístupu řešení své situace, a to vše v jejich přirozeném rodinném prostředí.

Služba je určena pro rodiny s dětmi do 18 let, které mají trvalý pobyt nebo se dlouhodobě zdržují v Holešově a Mikroregionu Ho-
lešovsko a které potřebují například podpořit při:
• výchově dětí
•	 upevnění rodinných vazeb
•	 řešení dluhové problematiky, nepříznivé ekonomické situace.

Rodinám mohou být poskytovány tyto služby: 
1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora při školní přípravě dětí, motivace k řádné docházce dětí do MŠ 

a ZŠ, vedení k hospodaření s financemi, motivace rodičů k zajištění volnočasových aktivit pro své děti).
2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod dětí s rodiči k lékaři či do školského zařízení). 
3. Sociálně terapeutické činnosti (podpora sebevědomí rodičů při hledání zaměstnání či kontaktu s institucemi prostřednictvím ná-

cviku různých typů jednání a pohovorů). 
4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc, podpora a doprovod při vyři-

zování osobních dokladů, sociálních dávek či nového zaměstnání, spolupráce při řešení situace s orgánem sociálně-právní ochrany dětí).

Služba je poskytována bezplatně rodinám s dětmi v jejich domácím prostředí v této pracovní době: 
Pondělí, Středa 7.00 – 17.00 hod.; Úterý, Čtvrtek 7.00 – 15.00 hod.; Pátek 7.00 – 13.30 hod.; Spolupráce je dobrovolná. Okamžitá denní ka-
pacita služby činí dva uživatele. V roce 2010 službu využívalo 12 rodin. V roce 2011 službu využívalo 13 rodin. Služba je poskytována převáž-
ně rodinám žijícím v lokalitě ulice Bořenovská v Holešově. Služba je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

3. Kontaktní centrum PLUS 
Adresa zařízení: Ztracená 63, 767 01 Kroměříž, 
 Detašované pracoviště v sídle zařízení Charity Holešov, Náměstí Svobody 97, 
 Pondělí od 17.30 do 18.30
Zřizovatel: Oblastní Charita Kroměříž 
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Zahradník 
 Tel.: 573 336 569, mobil: 737 929 332 
e-mail: kc.km@kromeriz.charita.cz
Webové stránky: www.kromeriz.charita.cz

Kontaktní centrum PLUS je jediné nízkoprahové zařízení terciární protidrogové prevence, které poskytuje své služby uživatelům 
drog a jejich blízkým již od roku 1999. Svoje služby poskytuje prostřednictvím dvou projektů, a to Kontaktního a poradenského centra 
PLUS a Terénního programu PLUS. V Holešově má toto zařízení své detašované pracoviště v budově Charity Holešov na náměstí Svobody 
č. 97, které je otevřeno každé pondělí od 17:30 do 18:30, mimo to pracovníci zařízení působí přímo v terénu, a to v pondělí v odpoledních  
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a podvečerních hodinách. Jejich úkolem je vyhledávat uživatele drog nebo drogami ohroženou mládež v jejich přirozeném prostředí (par-
ky, ulice, nádraží, restaurace apod.).  

Hlavním cílem zařízení je realizace programu „Harm reduction“, tedy programu minimalizace rizik a ochrany veřejného zdraví 
v souvislosti s užíváním drog ve společnosti, motivace uživatelů drog ke změně životního stylu, návyků a postojů a posílení jejich sociál-
ního fungování a integrace do společnosti. 

V rámci programu zařízení poskytuje tyto služby: 
• výměnný program zdravotnického materiálu (výměna jehel, vždy systémem kus za kus)
•		 testy na přítomnost viru HIV a hepatitid B,C
•		 zprostředkování léčby závislosti
•		 kontakty na další odborníky (psycholog, psychiatr)
•		 práce na zlepšení sociální situace (zaměstnání, bydlení, sociální dávky, pomoc při jednání s úřady apod.)
•		 individuální poradenství
•		 poradenství pro rodiče a blízké uživatelů drog
•		 programy primární protidrogové prevence pro žáky, studenty, pedagogy, veřejnost

Všechny služby jsou poskytovány anonymně a zdarma. Hlavní ideou projektu je ochrana veřejného zdraví prostřednictvím minima-
lizace rizik spojených s životem uživatelů drog – jak pro ně samotné (šíření infekčních nemocí, rizika abscesů, bezdomovectví, nezaměst-
nanost) a jejich blízké (poradenství, informace o drogové problematice, kontakty na návaznou péči), tak také pro společnost, která drogy 
neužívá (sběr použitého injekčního materiálu, snížení rizika šíření nemocí, informace o drogové problematice). Statistické údaje Kontakt-
ního centra PLUS v Holešově uvedly, že za rok 2010 pomoc využilo 66 klientů – uživatelů drog. 

4. ARGO, Společnost dobré vůle
Kontaktní adresa: tř. T. Bati 1275, II. Morysův dům, Zlín 760 01
 Telefon: 577 434 562, mobil: 774 489 543
Web: www.argozlin.blog.cz
e-mail:  argo.remesova@seznam.cz
Kontaktní osoby: Anna Remešová, ředitelka společnosti, mobil: 774 489 543 
 Dušan Neradílek, terénní pracovník, mobil: 774 491 543
Sídlo organizace: tř. T. Bati 1276, Zlín v prostorách Slunečnice, II. Morysův dům 

Organizace byla založena 8. 4. 1991. Od roku 2007 provozuje poradenské centrum a poskytuje pomoc osobám za účelem sociální-
ho začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Mezi klienty patří převážně romští občané. Vyhledávají osoby, žijící v sociálně vylouče-
ných komunitách a provádí terénní služby, které zahrnují zprostředkování kontaktu s přirozeným prostředím, vedení hospodaření a udr-
žování domácnosti, podporu a pomoc při jednání na úřadech, školách a pomoc při vyhledávání vhodného zaměstnání nebo vhodného 
rekvalifikačního kurzu. Služby provádí individuálně dle potřeb jednotlivých klientů.

Hlavním cílem služby je samostatný uživatel, který si plní řádně své povinnosti, se stabilizovanou bytovou situací, schopný udržet 
a rozvíjet dobré vztahy v rodině i širším okolí a hospodařit s prostředky, které má k dispozici.

5. Azylový dům Samaritán, Charita sv. Anežky Otrokovice
Adresa zařízení: Azylový dům Otrokovice, Moravní 936, 765 02 Otrokovice
Zřizovatel: Charita sv. Anežky Otrokovice
 Tel.: 577 925 083, mobil: 605 564 039
e-mail: samaritan@otrokovice.charita.cz
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Webové stránky: www.otrokovice.caritas.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí

Terénní program Samaritán je sociální služba, jejímž posláním je podpora a pomoc lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální si-
tuaci spojené se ztrátou bydlení, nebo kterým tato ztráta akutně hrozí, žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo mají konflikt se spo-
lečenským prostředím. Nepříznivá sociální situace je také spojena se špatnými hygienickými podmínkami, nedostatkem finančních pro-
středků, s dluhy, ztrátou rodinných vazeb a dezorientací ve společenském prostředí.

Cílovou skupinou služby jsou:
• Osoby bez přístřeší
 Lidé bez střechy nad hlavou – lidé žijící na ulici a využívající nízkoprahové služby – nízkoprahová denní centra a noclehárny.
•		 Osoby	v	krizi
 Lidé v nejistém bydlení a v nevyhovujících podmínkách – např. lidé, kterým hrozí vykázaní z bytu, soudní vystěhovaní atd.
 Poskytování služeb terénního programu Samaritán je omezena minimální věkovou hranicí 18 let, přičemž horní věková hranice 
 není stanovena.

Podpora je poskytována především ve třech liniích:
1) Nepřímá práce s uživatelem - monitoring lokalit, depistáž - vyhledávání uživatelů. 
2) Navázání kontaktu s uživatelem služby – kontakt, informační servis, předání potravinové pomoci, oblečení, základního lékařského  
 vybavení, hygienických pomůcek. 
3) Individuální práce s uživatelem – poradenství, individuální plánování a případové vedení, sociálně – terapeutické činnosti.

Cílem služby je minimalizovat dopady života na ulici, či zamezení propadu k tomuto způsobu života, soustavná podpora vedoucí 
k pozitivním změnám v životě těchto osob a eliminování jejich rizikového chování.

Terénní pracovník služby kontaktuje zájemce či uživatele služby přímo v jejich přirozeném prostředí, kde se nacházejí v době te-
rénních výjezdů. Běžně se jedná o dobu od 7:00 do 15:30. Služba je poskytována anonymně a bezplatně. Se zájemcem o službu je ústně 
uzavírána Smlouva o poskytování sociální služby, případně na požádání zájemce o službu je tato smlouva uzavírána i v písemné formě. 

Na území ORP Holešov je Terénní program Samaritán realizován od října 2009. Poskytovatelem této služby je Charita sv. Anežky 
Otrokovice, která má s její realizací na území ORP Zlín a Otrokovice zkušenosti již od roku 2006. 

Služba byla z nedostatku finančních prostředků ukončena k 31. 12. 2011.

6. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Adresa zařízení:  Hrbová 1561, 755 01 Vsetín
Zřizovatel:  Město Vsetín
 Tel.: 571 421 062, mobil: 734 520 916
e-mail:  azylovydum@azylovydum.cz
Webová adresa:  www.azylovydum.cz
Kontaktní osoba:  Bc. Michal Trčálek
Kontaktní osoba pro Holešov:  Mgr. Michaela Konečná - terénní sociální pracovnice, MC Srdíčko, Školní 1582, Holešov, tel.: 734 366 221

 
Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou 

bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života. Cílovou skupinou uživatelů jsou 
ženy a matky s dětmi, které jsou obětí domácího násilí, ženy a matky s dětmi bez přístřeší.



Komunitní plán sociálních služeb města Holešova17

Webové stránky: www.otrokovice.caritas.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí

Terénní program Samaritán je sociální služba, jejímž posláním je podpora a pomoc lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální si-
tuaci spojené se ztrátou bydlení, nebo kterým tato ztráta akutně hrozí, žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo mají konflikt se spo-
lečenským prostředím. Nepříznivá sociální situace je také spojena se špatnými hygienickými podmínkami, nedostatkem finančních pro-
středků, s dluhy, ztrátou rodinných vazeb a dezorientací ve společenském prostředí.

Cílovou skupinou služby jsou:
• Osoby bez přístřeší
 Lidé bez střechy nad hlavou – lidé žijící na ulici a využívající nízkoprahové služby – nízkoprahová denní centra a noclehárny.
•		 Osoby	v	krizi
 Lidé v nejistém bydlení a v nevyhovujících podmínkách – např. lidé, kterým hrozí vykázaní z bytu, soudní vystěhovaní atd.
 Poskytování služeb terénního programu Samaritán je omezena minimální věkovou hranicí 18 let, přičemž horní věková hranice 
 není stanovena.

Podpora je poskytována především ve třech liniích:
1) Nepřímá práce s uživatelem - monitoring lokalit, depistáž - vyhledávání uživatelů. 
2) Navázání kontaktu s uživatelem služby – kontakt, informační servis, předání potravinové pomoci, oblečení, základního lékařského  
 vybavení, hygienických pomůcek. 
3) Individuální práce s uživatelem – poradenství, individuální plánování a případové vedení, sociálně – terapeutické činnosti.

Cílem služby je minimalizovat dopady života na ulici, či zamezení propadu k tomuto způsobu života, soustavná podpora vedoucí 
k pozitivním změnám v životě těchto osob a eliminování jejich rizikového chování.

Terénní pracovník služby kontaktuje zájemce či uživatele služby přímo v jejich přirozeném prostředí, kde se nacházejí v době te-
rénních výjezdů. Běžně se jedná o dobu od 7:00 do 15:30. Služba je poskytována anonymně a bezplatně. Se zájemcem o službu je ústně 
uzavírána Smlouva o poskytování sociální služby, případně na požádání zájemce o službu je tato smlouva uzavírána i v písemné formě. 

Na území ORP Holešov je Terénní program Samaritán realizován od října 2009. Poskytovatelem této služby je Charita sv. Anežky 
Otrokovice, která má s její realizací na území ORP Zlín a Otrokovice zkušenosti již od roku 2006. 

Služba byla z nedostatku finančních prostředků ukončena k 31. 12. 2011.

6. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Adresa zařízení:  Hrbová 1561, 755 01 Vsetín
Zřizovatel:  Město Vsetín
 Tel.: 571 421 062, mobil: 734 520 916
e-mail:  azylovydum@azylovydum.cz
Webová adresa:  www.azylovydum.cz
Kontaktní osoba:  Bc. Michal Trčálek
Kontaktní osoba pro Holešov:  Mgr. Michaela Konečná - terénní sociální pracovnice, MC Srdíčko, Školní 1582, Holešov, tel.: 734 366 221

 
Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou 

bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života. Cílovou skupinou uživatelů jsou 
ženy a matky s dětmi, které jsou obětí domácího násilí, ženy a matky s dětmi bez přístřeší.
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Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi
Tato nově vzniklá služba je poskytována na území ORP Holešov od 1. 3. 2010, jejím poskytovatelem je Azylový dům pro ženy 

a matky s dětmi o. p. s., Vsetín. Provoz této služby je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
Terénní asistenční služba Holešov poskytuje bezplatně sociální služby rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí. 

Dále nabízí podporu a praktickou pomoc rodinám, které z různých důvodů nedokážou zajistit svým dětem adekvátní podmínky, avšak 
mají snahu svou situaci zlepšit. Do těchto rodin docházejí terénní asistentky dle potřeby a společně s rodiči hledají možnosti, jak postupně 
změnit situaci k lepšímu. Spolupracují s nimi při řešení problémů týkajících se nejčastěji výchovy dětí, vedení domácnosti, bydlení, hledá-
ní zaměstnání, rodinného rozpočtu, vyřizování záležitostí na úřadech. Dále vede rodiče k aktivní účasti na přípravě dětí do školy a podílí 
se na organizování jejich volného času.

Terénní asistenční služba je poskytována na základě dohody o spolupráci a společně vytvořeného individuálního plánu. 
Cílovou skupinou této služby jsou rodiny s dětmi do 18 let, s rodinou se pracuje jako s celkem. Terénní asistenční služba dále pra-

cuje s dysfunkčními rodinami nebo rodinami v momentální krizové situaci, které nedokážou zajistit přiměřenou péči o děti nebo dostatek 
podnětů pro jejich rozvoj, a které mají motivaci tuto situaci řešit.

V. VOLNOČASOVé AKTIVITy PRO dĚTI – MLÁdEž, ObČANy A SENIORy

1. Mateřské centrum Srdíčko 
Adresa zařízení: Školní 1582, Holešov 
Zřizovatel: Město Holešov
  Tel: 573 397163, e-mail: m.c.srdicko@seznam.cz; 
Webová adresa: www: srdicko.estranky.cz
Kontaktní osoba: Eva Fuksová – vedoucí 

Mateřské centrum je zaměřené svým programem na rodiny s malými dětmi. Poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem 
generacím. Posiluje sebevědomí maminek, je místem umožňujícím užitečně a příjemně prožívat mateřskou a rodičovskou dovolenou. 
Mateřské centrum je vyhledávané místo, kam mohou maminky s dětmi kdykoliv přijít a setkat se s ostatními rodiči a jejich dětmi. Děti si 
zde mohou najít přátele mezi vrstevníky. Mateřské centrum poskytuje bohatý program a aktivity pro těhotné ženy, pro maminky s dětmi, 
i pro maminky samotné.

 

2. Středisko volného času TyMy, příspěvková organizace, Holešov 
Adresa: Středisko volného času, Sokolská 70, 769 01 Holešov
Zřizovatel: Město Holešov
e-mail: vsetuly@centrum.cz , tymy.vsetuly@seznam.cz
Web: www.tymycentrum.cz tel.: 573 396 928
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Vaclachová - ředitelka 
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SVČ - TYMY zajišťuje zájmové vzdělávání pro děti, mládež i dospělé formou pravidelných, příležitostných a spontánních aktivit, za-
měřených na kulturně-společenské, pohybové, výtvarné, keramické, turistické, outdoorové a vzdělávací činnosti. SVČ TYMY pořádá letní 
a zimní pobytové i příměstské tábory, víkendové aktivity a další akce různého zaměření včetně odborné pomoci jako semináře, školení 
a výukové programy. TYMY rovněž navštěvují děti z národnostních menšin a sociálně znevýhodněných rodin.

3. TOM Medvědí stopa Holešov
Adresa: TOM 19 132 MEDVĚDÍ STOPA, Sadová 1526, 769 01 Holešov 
 Tel.: 736 103 994, e-mail: kubazhol@seznam.cz 
Webové stránky: http://www.medvedistopa.cz/ 
Kontaktní osoba: Bc. Jakub Šneidr

TOM Medvědí stopa Holešov je mládežnický oddíl, který v našem městě existuje od roku 1999. Nabízí svým členům ve věku 6 až 
30 let plnohodnotné využití jejich volného času, prostor pro přátelské vztahy a pro prožití tradičních i netradičních zážitků. Pro kolektiv 
vedoucích je pak místem pro sebeuplatnění, osobnostní růst, získávání nových životních zkušeností. Činnost vedoucích je dobrovolná, bez 
nároku na mzdu.

4. Skřítek, o.s.
Adresa: Sadová 1526, 769 01 Holešov
 Tel.: 736 103 994, e-mail: skritek@skritek.org
Webové stránky: www.skritek.org
Kontaktní osoba: Bc. Jakub Šneidr - člen Rady sdružení

Skřítek je občanské sdružení, které se věnuje osobnostnímu a sociálnímu rozvoji. Nabízí tyto aktivity:

• Pro školy: adaptační kurzy, školy v přírodě, vodácké kurzy, environmentální programy
•		 Pro veřejnost: autorské kurzy, semináře, workshopy, kulturní akce 

5. Městské kulturní středisko /MKS/ Holešov
Adresa: Nám. F. X. Richtera 190, 769 01 Holešov
 Tel., fax: 571 160 882, 571 160 883, 571 160 881, e-mail: info@mks.holesov.cz
Webové stránky: www.holesov.info.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Chmelík - ředitel (chmelik@mks.holesov.cz)

•	 Městské kulturní středisko
•	 Městská knihovna 
•		Městské informační centrum 

Městské kulturní středisko 
řídí a zodpovídá za pracoviště: Zámek, Městské informační centrum, Městská knihovna v Holešově, Synagoga, Zámecká galerie,  
New Drive klub a Kino Svět.
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Městská knihovna v Holešově
nám. Dr. E. Beneše 17, 769 01 Holešov
tel.: 573 396 524
e-mail: knihovna@mks.holesov.cz, zelezna@mks.holesov.cz
Kontaktní osoba: Irena Železná - vedoucí

Městské informační centrum (MIC)
Nám. F. X. Richtera 190, 769 01 Holešov
tel./fax: +420 571 160 890 (573 395 344)
e-mail: mic@mks.holesov.cz
web stránky: www. holesov.info,cz 

6. Klub důchodců
Adresa: MKS Holešov, budova Kina Svět, nám. Dr. E. Beneše 62, Holešov
Kontaktní osoba: Ivanka Hanzlíková - předsedkyně samosprávy, tel.: 605 812 987

Klub důchodců je zařízení města. Jeho provoz je plně hrazen z prostředků města Holešova. Zařízení slouží ke společenskému a kul-
turnímu vyžití seniorů. Klub důchodců je řízen samosprávou, která organizuje zájmovou, společenskou a kulturní činnost – poznávací zájez-
dy, přednášky se zdravotní a kulturní tématikou. Holešovští senioři navštěvují různé kulturní a společenské akce. Pravidelně se scházejí při 
klubovém posezení. Pořádají turistické vycházky a další akce dle zájmů členů. Členové klubu mohou využívat výhodných skupinových slev 
na kulturní akce pořádané MKS Holešov. Klub má svoji knihovnu, kde je možné zapůjčit pravidelně doplňované nejnovější knižní tituly. 

7. Sdružení zdravotně postižených Holešovska
Adresa: Smetanovy sady /budova u Ústřední školní jídelny/, Holešov
Kontaktní osoba: František Mackovik - předseda, tel.: 739 449 686

Sdružení je dobrovolným občanským sdružením osob se zdravotním postižením založeným za účelem zajišťování specifických zá-
jmů a potřeb svých členů podle druhu jejich zdravotního postižení. Ve sdružení jsou dobrovolně organizováni občané města Holešova a 29 
okolních obcí s různorodým zdravotním postižením, např. sluchovým, zrakovým, tělesným a mentálním postižením a také rodiče s dětmi 
se zdravotním postižením. Sdružení zajišťuje členům základní poradenství, klubovou činnost, možnost rekondičních pobytů se zdravot-
ním programem, víkendové akce v rekreačním zařízení, přednáškovou činnost s lékařským zaměřením. Sdružení rovněž pořádá schůzky 
s léčiteli a dalšími odborníky, zábavné akce a poznávací zájezdy. V roce 2011 dochází k navázání kontaktů s Klubem důchodců a společné 
účasti na některých pořádaných akcích. 
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VI. ANALyTICKÁ ČÁST KOMUNITNÍHO PLÁNU SOC. SLUžEb

Hodnocení minulého KPSS 2009 – 2011
Návrh opatření na projektové záměry pro příští KPSS 2012 -2014

Poř. 
číslo

Poskytovatelé 
sociálních služeb

Popis fungující /zaniklé/ sociální 
služby ve městě. Realizováno v KPSS 

v období 2009 - 2011

Popis problému a návrh řešení. Co se nepodařilo 
a na co se zaměřit v období 2012 - 2014

1. Centrum pro seniory 

a) Domov pro seniory

b) Odlehčovací služby

c) Denní stacionář

Sociální služby a), b) nadále podporovat a udržet ve měs-

tě c) Denní stacionář – již nefunguje, není v registru soci-

álních služeb, služba zrušena - nízký zájem klientů.

2. Charita Holešov

a) Charitní pečovatelská služba 

b) Charitní ošetřovatelská služba

c) Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi

d) Krizová pomoc

Sociální služby a), b), c) nadále podporovat a udržet ve 

městě. Terénní sociální služby pro osoby žijící v sociál-

ně vyloučených lokalitách – terénní práce v romských 

rodinách a v rodinách ohrožených soc. vyloučením. 

Zahrnout do nového KPSS d) Krizová pomoc zrušena  

1. 6. 2011 pro nedostatek financí

3. Kontaktní centrum „Plus“

Jediné nízkoprahové zařízení tohoto typu 

v okr. Kroměříž – určeno osobám drogově 

závislým a jejich rodinným příslušníkům 

Sociální služba je v Holešově potřebná, 

snažit se o její udržení

4. Charita Otrokovice 
Terénní program Samaritán 

– služby pro lidi bez domova 

Nově fungující služba od podzimu 2009. Zahrnout 

do nového KPSS – podporovat tuto soc. službu

5.
Azylový dům pro ženy a matky 

s dětmi o.p.s. Vsetín

Terénní asistenční služba pro rodiny 

s dětmi

Nově fungující služba od r. 2010 Zahrnout do nového 

KPSS – podporovat tuto soc. službu

6.
Občanská poradna – dříve 

poskytovatel: Lions Club Cecilie 

Původně fungující služba, 

nyní služba zrušena 
Doporučujeme zahrnout do nového KPSS

7. Nízkoprahové denní centrum Služba nerealizovaná

Centrum pro osoby bez přístřeší

Hygienický servis pro osoby bez přístřeší 

a osoby bez hygienického zázemí

Dluhové poradenství

Aktivizační činnosti

Doporučujeme zahrnout do nového KPSS

8.
Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež 
Služba nerealizovaná

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytují-

cí ambulantní služby, případně terénní služby dětem  

od 6 do 26 let ohrožené soc. vyloučením. 

Doporučujeme zahrnout do nového KPSS

9.
Vybudování pokojů 

Krizové pomoci 

Zvýšení kapacity pokojů pro oběti násilí  

a ubytování osob v momentální nouzi. 

Zatím 1 pokoj na Charitě Holešov – zru-

šen od 1. 6. 2011, město disponuje 1 po-

kojem pro osoby v momentální nouzi – 

dočasné ubytování

Zahrnout do nového KPSS
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Zahrnout do nového KPSS d) Krizová pomoc zrušena  

1. 6. 2011 pro nedostatek financí

3. Kontaktní centrum „Plus“

Jediné nízkoprahové zařízení tohoto typu 

v okr. Kroměříž – určeno osobám drogově 

závislým a jejich rodinným příslušníkům 

Sociální služba je v Holešově potřebná, 

snažit se o její udržení

4. Charita Otrokovice 
Terénní program Samaritán 

– služby pro lidi bez domova 

Nově fungující služba od podzimu 2009. Zahrnout 

do nového KPSS – podporovat tuto soc. službu

5.
Azylový dům pro ženy a matky 

s dětmi o.p.s. Vsetín

Terénní asistenční služba pro rodiny 

s dětmi

Nově fungující služba od r. 2010 Zahrnout do nového 

KPSS – podporovat tuto soc. službu

6.
Občanská poradna – dříve 

poskytovatel: Lions Club Cecilie 

Původně fungující služba, 

nyní služba zrušena 
Doporučujeme zahrnout do nového KPSS

7. Nízkoprahové denní centrum Služba nerealizovaná

Centrum pro osoby bez přístřeší

Hygienický servis pro osoby bez přístřeší 

a osoby bez hygienického zázemí

Dluhové poradenství

Aktivizační činnosti

Doporučujeme zahrnout do nového KPSS

8.
Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež 
Služba nerealizovaná

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytují-

cí ambulantní služby, případně terénní služby dětem  

od 6 do 26 let ohrožené soc. vyloučením. 

Doporučujeme zahrnout do nového KPSS

9.
Vybudování pokojů 

Krizové pomoci 

Zvýšení kapacity pokojů pro oběti násilí  

a ubytování osob v momentální nouzi. 

Zatím 1 pokoj na Charitě Holešov – zru-

šen od 1. 6. 2011, město disponuje 1 po-

kojem pro osoby v momentální nouzi – 

dočasné ubytování

Zahrnout do nového KPSS
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Poř. 
číslo

Společenské organizace působící 
v sociální oblasti

Popis fungující společenské aktivity 
Realizováno v KPSS

 v období 2009 - 2011

Popis problému a návrh řešení
Co se nepodařilo a na co se zaměřit 

v období 2012 - 2014

1. Mateřské centrum Srdíčko Aktivity pro matky s malými dětmi Organizační složka Města Holešova

2. SVČ TyMy Všetuly Aktivity pro děti a mládež, i dospělé Organizační složka Města Holešova

3. TOM Medvědí stopa Aktivity pro děti a mládež

4. Občanské sdružení Skřítek Aktivity pro děti a mládež Nově fungující organizace od r. 2009

5. MKS Společenské, kulturní a vzdělávací aktivity Organizační složka Města Holešova

6. Klub důchodců Aktivizační činnost seniorů 
Organizační a finanční zajištění 
- Město Holešov

7. Sdružení zdravotně postižených Aktivizační dobrovolné občanské sdružení 

8. Tělovýchovná jednoty - Sokol a Orel Sportovní aktivity pro všechny skupiny Podpora města – Akce milion

9.
Skauti, Mažoretky, Pionýr, Moravské děti, 
Zahrádkáři, Hasiči a další organizace

Společenské aktivity pro děti, 
mládež i dospělé

Podpora města – Akce milion

Město Holešov ze svého rozpočtu finančně podporuje sportovní kluby, společenské a kulturní organizace v rámci „Akce milion“.

Hodnocení plnění KPSS za období 2009 - 2011
Jednotlivé pracovní skupiny vyhodnotily uplynulé období plnění KPSS za období let 2009 až 2011, které vytýčené cíle se podařilo splnit či 
nepodařilo zrealizovat, případně které ze služeb zanikly.

1) Pracovní skupina SENIOŘI 
Cíl: Rozšíření a zkvalitnění nabídky druhů služeb pro seniory
Opatření:
č. 1 - vznik a rozvoj specializovaného zařízení domov se zvláštním režimem
č. 2 - vznik a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory
č. 3 - zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe
č. 4 - vybudování nového bezbariérového zařízení pro seniory
č. 5 - podpora denního stacionáře
č. 6 - podpora odlehčovacích služeb

Hodnocení plnění:
Opatření č. 1, 2 a 4 nebyla realizována z důvodu nedostatku financí.
Opatření č. 3 bylo splněno u obou poskytovatelů služeb.
Opatření č. 5 - denní stacionář ukončil činnost z důvodu nezájmu veřejnosti o nabízenou službu.
Opatření č. 6 - Centrum pro seniory, p. o. provozuje odlehčovací službu. O službu je zájem, byl navýšen počet lůžek ze 2 na 4 lůžka. Služba 
je poskytována nepřetržitě. Provozní náklady si hradí plně uživatel.

2) Pracovní skupina ZdRAVOTNĚ POSTIžENÍ
Cíl: Rozšíření a zkvalitnění nabídky druhů služeb pro občany se zdravotním postižením
Opatření:
č. 1 - vznik a rozvoj osobní asistence
č. 2 - řešení bezbariérovosti města
č. 3 - vznik a rozvoj centra volnočasových aktivit pro děti a mládež se zdr. postižením
č. 4 - zachování a podpora pečovatelské služby Charity Holešov
č. 5 - zachování a podpora Sdružení zdravotně postižených Holešovska
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Hodnocení plnění:
Opatření č. 1 a 3 nebyla realizována z důvodu nedostatku financí a v bodě 3 je otázkou počet zájemců o takové zařízení.
Opatření č. 2 se postupně plní, není dokončeno. Mělo by zůstat do dalšího období.
Opatření č. 4 a 5 jsou plněna, úkol je trvalého charakteru, měl by být zachován i v dalším období.

3) Pracovní skupina OSOby OHROžENé SOCIÁLNÍM VyLOUČENÍM
Cíl: Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením
Opatření:
č. 1 - vznik a rozvoj terénní služby pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením
č. 2 - výstavba bytů pro osoby s nízkými příjmy 
č. 3 - vznik a rozvoj Občanské poradny – bezplatné sociálně právní poradenství

Hodnocení plnění:
Opatření č. 1
Toto opatření se v uplynulém období podařilo naplnit. V březnu roku 2010 začal Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s Vsetín po-
skytovat Terénní asistenční službu pro rodiny s dětmi a od července 2010 také Charita Holešov začala poskytovat Sociálně aktivizační služ-
by pro rodiny s dětmi. 
Navrhujeme, aby opatření č. 1. bylo zahrnuto do KPSS pro období 2012 – 2014, protože si uvědomujeme potřebnost těchto služeb pro 
rodiny s dětmi.

Opatření č. 2
V roce 2010 se Městu Holešov podařilo vybudovat v Holešově, ul. Bořenovská, byty pro osoby s nízkými příjmy a sociálně nepřizpůsobivé 
občany. Tito obyvatelé byli na ulici Bořenovská přestěhováni z ulice Školní a dalších částí Holešova. Výstavba bytů byla provedena specia-
lizovanou firmou, tudíž nedošlo k aktivnímu zapojení osob s nízkými příjmy a osob sociálně nepřizpůsobivých.
Co se týká tohoto opatření, tak další naplňování opatření v oblasti bydlení je zcela záležitostí Města Holešova. Poskytování sociálních  
služeb pak je záležitostí jednotlivých poskytovatelů, kteří v dané lokalitě působí ve spolupráci s představiteli Města Holešov.

Opatření č. 3
V roce 2009 vznikla Občanská poradna, která byla určena klientům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Zdarma poskytovala sociál-
ně právní poradenství. Z finančních důvodů však od roku 2010 zanikla. 
Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebude ani v následujícím období zřejmě možné tuto soc. službu potřebným uživatelům 
poskytovat.

4) Pracovní skupina dĚTI A MLÁdEž
Cíl: Prevence sociálně patologických jevů /rizikové chování dětí a mládeže/ formou nabídky volnočasových aktivit.
Opatření: 
č. 1 - vznik a rozvoj nízkoprahového centra pro děti a mládež
č. 2 - vznik a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro děti a mládež

Hodnocení plnění:
Opatření č.1 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se nepodařilo zrealizovat. Chyběly vhodné prostory pro realizaci projektu. Nyní máme prosto-
ry vyřešené, našel se i vhodný poskytovatel sociální služby, který má zájem a chuť projekt zrealizovat – Jednota bratrská – Holešov – 
Face Holešov o. p. s. 
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Hodnocení plnění:
Opatření č. 1 a 3 nebyla realizována z důvodu nedostatku financí a v bodě 3 je otázkou počet zájemců o takové zařízení.
Opatření č. 2 se postupně plní, není dokončeno. Mělo by zůstat do dalšího období.
Opatření č. 4 a 5 jsou plněna, úkol je trvalého charakteru, měl by být zachován i v dalším období.

3) Pracovní skupina OSOby OHROžENé SOCIÁLNÍM VyLOUČENÍM
Cíl: Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením
Opatření:
č. 1 - vznik a rozvoj terénní služby pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením
č. 2 - výstavba bytů pro osoby s nízkými příjmy 
č. 3 - vznik a rozvoj Občanské poradny – bezplatné sociálně právní poradenství

Hodnocení plnění:
Opatření č. 1
Toto opatření se v uplynulém období podařilo naplnit. V březnu roku 2010 začal Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s Vsetín po-
skytovat Terénní asistenční službu pro rodiny s dětmi a od července 2010 také Charita Holešov začala poskytovat Sociálně aktivizační služ-
by pro rodiny s dětmi. 
Navrhujeme, aby opatření č. 1. bylo zahrnuto do KPSS pro období 2012 – 2014, protože si uvědomujeme potřebnost těchto služeb pro 
rodiny s dětmi.

Opatření č. 2
V roce 2010 se Městu Holešov podařilo vybudovat v Holešově, ul. Bořenovská, byty pro osoby s nízkými příjmy a sociálně nepřizpůsobivé 
občany. Tito obyvatelé byli na ulici Bořenovská přestěhováni z ulice Školní a dalších částí Holešova. Výstavba bytů byla provedena specia-
lizovanou firmou, tudíž nedošlo k aktivnímu zapojení osob s nízkými příjmy a osob sociálně nepřizpůsobivých.
Co se týká tohoto opatření, tak další naplňování opatření v oblasti bydlení je zcela záležitostí Města Holešova. Poskytování sociálních  
služeb pak je záležitostí jednotlivých poskytovatelů, kteří v dané lokalitě působí ve spolupráci s představiteli Města Holešov.

Opatření č. 3
V roce 2009 vznikla Občanská poradna, která byla určena klientům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Zdarma poskytovala sociál-
ně právní poradenství. Z finančních důvodů však od roku 2010 zanikla. 
Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebude ani v následujícím období zřejmě možné tuto soc. službu potřebným uživatelům 
poskytovat.

4) Pracovní skupina dĚTI A MLÁdEž
Cíl: Prevence sociálně patologických jevů /rizikové chování dětí a mládeže/ formou nabídky volnočasových aktivit.
Opatření: 
č. 1 - vznik a rozvoj nízkoprahového centra pro děti a mládež
č. 2 - vznik a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro děti a mládež

Hodnocení plnění:
Opatření č.1 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se nepodařilo zrealizovat. Chyběly vhodné prostory pro realizaci projektu. Nyní máme prosto-
ry vyřešené, našel se i vhodný poskytovatel sociální služby, který má zájem a chuť projekt zrealizovat – Jednota bratrská – Holešov – 
Face Holešov o. p. s. 
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Navrhujeme realizovat v novém KPSS 2012 - 2014 (Jednota bratrská Holešov), prosazovat i ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních 
služeb Zlínského kraje. Priorita - předcházení rizikovému chování mládeže. Situace do dalšího období je nepříznivá – MPSV podle posled-
ních informací nebude financovat individuální projektové záměry nebo jejich financování omezí. 

Opatření č. 2 
Vznik a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro děti a mládež – splněno jen částečně. Nepodařilo se zrealizovat Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež. Na druhé straně v Holešově dobře funguje celá řada volnočasových aktivit. Cílová skupina děti a mládež z rodin ohrožených 
sociálním vyloučením se však do těchto akcí nezapojuje. 
V Holešově v období let 2010 - 2011 fungovaly dvě terénní sociální služby – Charita Holešov SAS a TAS Azylový dům Vsetín. V rámci této 
služby se soc. pracovnice věnovaly dětem ze sociálně vyloučených rodin a zde probíhala sociální aktivizace dětí a mládeže /podpora dětí 
ke vzdělávání, soc. práce s rodinou/. 
Navrhujeme – v novém KPSS zrealizovat Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dále podporovat SAS pro rodiny s dětmi a TAS pro 
rodiny s dětmi. Motivovat děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením k lepším studijním výsledkům a pravidelné účasti na vyučování, 
dále se pokusit o zamezení či zmírnění forem rizikového chování mládeže. 

VII. ANALÝZA CHYBĚJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HOLEŠOVĚ

Každá pracovní skupina složená z odborníků – zřizovatelů, poskytovatelů, uživatelů, laické veřejnosti i zástupců komunálních politiků  
si analyticky zpracovala chybějící sociální služby v našem městě. Následně předkládáme přehled služeb, které by občané přivítali. 

1. Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením 
Návrhy:
•	 osobní asistence
•	 domov pro seniory se zvláštním režimem
•	 dobrovolnická činnost
•	 sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním a mentálním postižením 

Výsledek dotazníkového šetření:
Občané oslovení z cílové skupiny /CpS, DPS, Klub důchodců, veřejnost/ následně odpovídali na otázku „Jaké služby a pomoc byste 
ve městě uvítali?“ 

Služby a pomoc Počet odpovědí %

Respitní (následná) péče o osobu blízkou na přechodnou dobu 2 5

Osobní asistence na celý den 4 11

Osobní asistence v domácnosti 5 13

Občanská poradna (sociální poradenství) 2 5

Hospic – péče o klienty v terminálním stádiu 2 5

Chráněné bydlení pro osoby s tělesným postižením 1 3

Terénní sociální práce, pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením při řešení životních situací 3 8

Jiná služba či pomoc, napište. 1 3

Nic nepostrádám 18 47

Celkem 38 100
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Z tabulky vyplývá, že by respondenti nejvíce uvítali osobní asistenci v domácnosti 13 %, dále osobní asistenci 11 % a nejméně chráněné 
bydlení 3 %. K jiné službě či pomoci uvedl jeden respondent „v sobotu a neděli není žádná služba“. 47 % respondentů uvedlo, že nic ne-
postrádá. S rozsahem poskytovaných služeb pro seniory a občany se zdravotním postižením jsou dotazovaní celkem spokojeni.

Návrhy a připomínky k řešení nebo k vylepšení problematiky seniorů a osob se zdravotním postižením v Holešově
• Celotýdenní péče o seniory nebo zdravotně postižené
• Nedostatek laviček a míst k odpočinku, špatné chodníky
• Více kulturních akcí pro seniory
• Zlepšení bezbariérových vstupů zejména do zámku a kina
• Rozšířit poskytování služeb o víkendech
• Rozšířit dobrovolnictví 

2. Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Návrhy:
• Nízkoprahové denní centrum – hygienické a sociální zázemí pro osoby bez přístřeší
• Oddlužení sociálně slabých občanů - občanská poradna (bezplatná sociálně právní poradna, pomoc při hledání zaměstnání)

Výsledek dotazníkového šetření
Ve výzkumném vzorku byli osloveni klienti z ulice Bořenovská, osoby bez přístřeší, klienti kontaktního centra a klienti sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi /SAS/ a terénní asistenční služby pro rodiny s dětmi /TAS/. 

Odpovídali na otázku:
„Uveďte důvod Vaší nepříznivé situace“

důvod situace
Počet odpovědí

Celkem %

Nejisté nebo špatné bydlení 11 20

Bez domova 2 4

Nezaměstnaný/á 14 26

Nedostatečná kvalifikace 9 17

Nedostatek financí 9 17

Návykové látky 5 9

Propuštění z výkonu trestu 1 2

Jiné 3 5

Celkem 54 100

Nejvíce odpovědělo 26 % respondentů, kteří jsou nezaměstnaní a řeší nedostatek financí v souvislosti s nedostatečnou kvalifikací - 17 %. 
Jako jiné uvedlo 5 % respondentů mateřskou dovolenou + sociální situaci; mnoho lidí bydlí v bytech 2 + KK, malé místnosti a očekávání 
druhého dítěte.
Ve vlastním bytě bydlí 23 % respondentů, 23 % v podnájmu, 17 % uvedlo, že bydlí u rodičů a kde se dá. Bez domova je 13 % dotazova-
ných. Po 7 % uvedlo, že bydlí ve vlastním bytě.
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2. Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Návrhy:
• Nízkoprahové denní centrum – hygienické a sociální zázemí pro osoby bez přístřeší
• Oddlužení sociálně slabých občanů - občanská poradna (bezplatná sociálně právní poradna, pomoc při hledání zaměstnání)

Výsledek dotazníkového šetření
Ve výzkumném vzorku byli osloveni klienti z ulice Bořenovská, osoby bez přístřeší, klienti kontaktního centra a klienti sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi /SAS/ a terénní asistenční služby pro rodiny s dětmi /TAS/. 

Odpovídali na otázku:
„Uveďte důvod Vaší nepříznivé situace“

důvod situace
Počet odpovědí

Celkem %

Nejisté nebo špatné bydlení 11 20

Bez domova 2 4

Nezaměstnaný/á 14 26

Nedostatečná kvalifikace 9 17

Nedostatek financí 9 17

Návykové látky 5 9

Propuštění z výkonu trestu 1 2

Jiné 3 5

Celkem 54 100

Nejvíce odpovědělo 26 % respondentů, kteří jsou nezaměstnaní a řeší nedostatek financí v souvislosti s nedostatečnou kvalifikací - 17 %. 
Jako jiné uvedlo 5 % respondentů mateřskou dovolenou + sociální situaci; mnoho lidí bydlí v bytech 2 + KK, malé místnosti a očekávání 
druhého dítěte.
Ve vlastním bytě bydlí 23 % respondentů, 23 % v podnájmu, 17 % uvedlo, že bydlí u rodičů a kde se dá. Bez domova je 13 % dotazova-
ných. Po 7 % uvedlo, že bydlí ve vlastním bytě.
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dále bylo zjištěno, že klienti využívají tyto služby: 

Služby a organizace
Počet odpovědí

Celkem %

Krizová pomoc Charity Holešov 9 15,7

Kontaktní centrum PLUS 5 8,7

MěÚ Holešov 19 33,3

Romský poradce 1 1,7

Pedagog. asistent 1 1,7

Úřad práce KM 6 10,5

Psychiatrická ambulance 2 3,5

Pedagogicko-psycholog. poradna 2 3,5

TP Samaritán 6 10,5

TAS 5 8,7

Celkem 57 100

Na tuto otázku odpovědělo 33,3 % respondentů, že využívají služby Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov, dále 15,7 % re-
spondentů využilo Krizovou pomoc Charity Holešov, 10,5 % respondentů odpovědělo, že využívají Úřad práce Kroměříž a terénní program 
Samaritán. 8,7 % respondentů uvedlo, že využívají Kontaktní centrum PLUS a TAS (terénní sociálně – aktivizační služba, Azylový dům pro 
ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín). 3,5 % využívá psychiatrickou ambulanci a Pedagogicko psychologickou poradnu Kroměříž, kontaktní 
pracoviště Holešov. 1,7 % respondentů uvedlo, že využívají romského poradce a pedagogického asistenta pro romské děti, který působí 
na 3. ZŠ Holešov.

Spokojenost s rozsahem a kvalitou využívaných služeb

Spokojenost
Počet odpovědí

Celkem %

Ano 28 93

Ne 2 7

Celkem 30 100

S rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb je spokojeno 93 % respondentů a 7 % respondentů odpovědělo, že nejsou spokojeni, protože 
s nimi nekomunikují na Městském úřadě.

Jaké služby a pomoc by osoby ohrožené sociálním vyloučením uvítali?

Jaké služby by uvítali
Počet odpovědí

Celkem %

Přechodné, bezplatné krizové bydlení 11 14

Azylový dům pro matky s dětmi 6 8

Azylový dům pro rodiny 10 12



Komunitní plán sociálních služeb města Holešova27

Nízkoprahové denní centrum 7 9

Bezplatná sociálně – právní poradna 14 18

Terénní sociální práce 3 4

Pomoc při hledání zaměstnání 18 23

Schránka důvěry 1 1

Nízkoprahové denní centrum 
pro děti a mládež

6 8

Celkem 78 100

Na tuto otázku odpovědělo 23 % respondentů tak, že by uvítali pomoc při hledání zaměstnání. Bezplatnou sociálně právní poradnu by 
uvítalo 18 % respondentů, bezplatné bydlení na přechodnou dobu 14 % respondentů, azylový dům pro rodiny by uvítalo 12 % respon-
dentů, nízkoprahové denní centrum (veřejné hygienické středisko) by uvítalo 9 % respondentů, 8 % respondentů by uvítalo azylový dům 
pro matky s dětmi a nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež, 4 % respondentů by uvítala terénní sociální práci na ulici a pouze  
1 % schránku důvěry. 
Se svou svízelnou situací hledají osoby ohrožené sociálním vyloučením pomoc a radu u následujících organizací a institucí. Z 60 % dota-
zovaných, kteří hledají pomoc, se bylo poradit 17 % v Kontaktním centru PLUS, 27 % na Městském úřadě, 3 % se bylo poradit v TAS, 3 % 
v terénním programu Samaritán, 3 % v Charitě Kroměříž a 7 % v Charitě Holešov. Se svou situací se nebylo poradit nikde 23% responden-
tů a 17 % respondentů na otázku neodpovědělo.

3. Pracovní skupina děti a mládež 
Návrhy: 
• Zaměřit se na mládež ohroženou sociálním vyloučením, která se nikde nerealizuje – předcházení sociálně patologickým jevům. 
 Prevence rizikového chování mládeže formou nabídky volnočasových aktivit.
•	 Prosazovat vybudování nízkoprahového centra pro děti a mládež.

děti a mládež z cílové skupiny
Výsledek dotazníkového šetření:
Na otázku „Jakou školu navštěvují“ uvedlo 37 % dotazovaných, že 3. Základní školu v Holešově, osmý ročník. 30 % navštěvuje třetí a dru-
hý ročník Gymnázia v Holešově, 30 % učební obor – kuchař, druhý ročník a 3 % odpovědělo vysokou školu Univerzitu Palackého v Olo-
mouci, první ročník.

Návrhy k využití volného času pro děti a mládež v Holešově: 
Respondenti z cílové skupiny odpovídají takto: Stejně se můj návrh neprosadí, když nejsou peníze; Až se zprovozní průmyslná zóna, bude 
mi chybět cyklostezka; Volná hřiště pro míčové hry; Volejbal, stadion a více hřišť; Více hřišť pro malé děti; V Holešově je hodně možností, 
ale lidé neví nebo nemají zájem vědět o svých možnostech; Zeď na squash; Nic, mám dostatek aktivit a myslím si, že v Holešově je dosta-
tek společností s volnočasovým zaměřením. Pouze by se některým lidem muselo chtít; Jazykové kurzy; Dopravní hřiště; Nemám zájem; 
Zimní stadion; Všechno; V Holešově je spousta míst, kde trávit volný čas, jen je nevyužívám, takže nemám žádné návrhy.
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VIII. STRATEGICKÁ ČÁST – SWOT ANALÝZA

SWOT ANALÝZA - Senioři a osoby se zdravotním postižením

SILNé STRÁNKy SLAbé STRÁNKy

• existence Centra pro seniory (domov, odlehčovací služby)
•	existence Charity Holešov (pečovatelská služba, 
  ošetřovatelská služba, půjčování kompenzačních pomůcek)
•	počet klientů
•	plánování v sociálních službách
•	využití zákona č. 108/2006 o sociálních službách,  ve znění pozd. předpisů 
•	rehabilitace – rehabilitační zařízení ve městě
•	existence Sdružení zdravotně postižených Holešovska 
  (poradenství, osvěta, volný čas)
•	Klub důchodců – volnočasové aktivity seniorů 
•	široké spektrum poskytovaných služeb
•	vysoký počet míst v pobytových zařízeních
•	díky službám se zvyšuje kvalita života seniorů
•	díky poskytovaným službám možnost setrvávat delší dobu v přirozeném prostředí
•	rozvíjející se popularizace služeb
•	existence standardů
•	zapojení nestátních neziskových organizací
•	zákonem stanovené vzdělávání pracovníků v soc. službách
•	vstřícnost kraje k poskytovatelům soc. služeb
•	pokračování v KPSS
•	spolupráce na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje
  sociálních služeb Zlínského kraje

•	nedostatek finančních prostředků poskytovatelů, 
  zadavatelů a uživatelů
•	nedostatek dobrovolníků
•	neexistence specializovaného zařízení – pro lidi postižené 
   stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou, psychotiky, 
   alkoholiky a seniory bez přístřeší
•	rezervy v integraci dětí se ZP do škol, malá nabídka 
   pracovních míst pro lidi se ZP, vysoká nezaměstnanost
•	chybí soc. terapeutické dílny
•	chybí služba osobní asistence
•	nedostatečně rozvinuté a využívané dobrovolnictví 
   v soc. službách
•	stavebně technické bariéry – nájezdy na náměstí 
  a na chodnících
•	bariéry do veřejně přístupných míst a škol
•	cílová skupina, různá postižení, mají různé potřeby
•	dopravní dostupnost – chybí MHD
•	nedostatek laviček ve městě

PŘÍLEžITOSTI RIZIKA

•	využití finančních prostředků z fondů EU a grantů Zlínského kraje, 
   podpora Města Holešova pro rozvoj chybějících služeb, oslovení sponzorů
•	tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje – 
  větší příležitost ke spolupráci a zvýšené informovanosti – příklady dobré praxe
•	tvorba Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova
•	existence Zákona o sociálních službách – umožnění vzniku soukromých 
  poskytovatelů sociálních služeb
•	vytvoření aktivizačních programů pro seniory s využitím finančních prostředků
   z různých fondů
•	zvýšení zájmu veřejnosti o sociální sféru
•	široké spektrum nabídek rekvalifikačních kurzů pro ošetřovatelský personál
•	odstraňování bariér
•	podpora aktivit celoživotního vzdělávání seniorů, zdravotně postižených 
•	osvěta o poskytovaných službách mezi klienty
•	promyšlený rozvoj dobrovolnictví
•	optimalizovat vztah uživatel x poskytovatel a dosáhnout co nejvyšší míry 
  využití příspěvku na péči na nákup sociálních služeb a tím na stabilizaci 
  finanční situace systému
•	zvýšení schopnosti osob se zdravotním postižením být soběstační
•	správné nastavení soc. služeb dle přání klienta
•	motivace klienta ke zlepšení kvality  života

•	nestabilita sociální politiky
•	přemíra administrativy a byrokracie při podávání grantů
•	špatné využití finančních prostředků určených na péči 
  (vynaložené finanční prostředky určené na soc. služby 
  se nevrací zpět do systému)
•	nezájem sponzorů podporovat soc. oblast
•	nezájem podnikatelů při zaměstnávání osob se ZP
•	současný systém financování NNO – poskytovatelů soc. služeb
•	nízké mzdy pracovníků v soc. službách
•	nezájem klientů využívat nabízené služby /z finančních důvodů/
•	možný zánik finanční podpory a grantů z EU
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SWOT ANALÝZA - Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

SILNé STRÁNKy SLAbé STRÁNKy

• existence romského poradce

• existence kurátora pro dospělé

• dobrá znalost problematiky ze strany NNO

• existence sociálních služeb poskytovaných NNO

• pokračování v procesu KPSS ve městě

• existence programu Prevence kriminality

• realizace volnočasových aktivit pro děti v sociálně vyloučených 

   lokalitách

• dobrá práce odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov

• zaměstnávání v programu VPP a VS

• terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi - TAS Azylový dům 

  pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Vsetín a Sociálně aktivizační služby 

  pro rodiny s dětmi Charity Holešov SAS

• pedagogický asistent – 3. ZŠ Holešov a ZŠ praktická Holešov

• terénní a detašované pracoviště Kontaktního centra Charita Kroměříž

• krizový pokoj – DPS Havlíčkova

• terénní práce – Terénní program Samaritán Otrokovice 

  – pro osoby bez přístřeší (služba ukončena)

• sociální bydlení a sociální práce na ul. Bořenovská 

• Zákon o sociálních službách v praxi

• nedostatek finančních prostředků poskytovatelů, 

  zadavatelů a uživatelů

• absence funkční státní bytové politiky na místní úrovni

• nedostatek azylových domů a domů na půl cesty

• nízká dostupnost soc. právního poradenství

• chybí občanská poradna

• nízká vzdělanost osob ohrožených sociálním vyloučením

• špatná uplatnitelnost na trhu práce

• chybí nízkoprahové denní centrum

• chybí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

• zadluženost sociálně slabých obyvatel

• setrvávání v nepříznivém životním stereotypu

• neochota dál pracovat na zlepšení životní úrovně

PŘÍLEžITOSTI RIZIKA

• existence a využití finančních prostředků z fondů EU

• existence Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského

  kraje – větší příležitost ke spolupráci a zvýšené informovanosti

• zřízení občanské poradny

•  dluhového poradenství

• tvorba komunitního plánu města

• větší příležitost v zaměstnanosti

• výstavba azylového domu

• vybudování nízkoprahového denního centra pro dospělé

• vybudování nízkoprahového  zařízení pro děti a mládež

• příchod nových poskytovatelů soc. služeb

• pokračování ve stávajících sociálních programech

• spolupráce s ÚP na snižování nezaměstnanosti 

• rekvalifikační kurzy

• možnost zaměstnání na veřejné službě

• nestabilita sociální politiky

• nedostatek finančních prostředků na realizaci programů integrace

• ukončení stávajících sociálních projektů

• ukončení podpory programů z EU, ESF, Zlínského kraje

• nízká motivace cílové skupiny k řešení problémů

• negativní působení médií

• malá možnost osob ohrožených soc. vyloučením integrovat 

  se do společnosti (nízká vzdělanost aj.)

• existence nevýhodných a podbízivých finančních služeb 

  (rychlé půjčky aj.)

• předsudky a způsob myšlení

• zvyšování nezaměstnanosti

• nedostatek pracovní příležitosti pro osoby bez vzdělání

• snižování počtu pracovníků na VPP
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SWOT ANALÝZA - Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
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• větší příležitost v zaměstnanosti

• výstavba azylového domu

• vybudování nízkoprahového denního centra pro dospělé

• vybudování nízkoprahového  zařízení pro děti a mládež

• příchod nových poskytovatelů soc. služeb

• pokračování ve stávajících sociálních programech

• spolupráce s ÚP na snižování nezaměstnanosti 

• rekvalifikační kurzy

• možnost zaměstnání na veřejné službě

• nestabilita sociální politiky

• nedostatek finančních prostředků na realizaci programů integrace

• ukončení stávajících sociálních projektů

• ukončení podpory programů z EU, ESF, Zlínského kraje

• nízká motivace cílové skupiny k řešení problémů

• negativní působení médií

• malá možnost osob ohrožených soc. vyloučením integrovat 

  se do společnosti (nízká vzdělanost aj.)

• existence nevýhodných a podbízivých finančních služeb 

  (rychlé půjčky aj.)

• předsudky a způsob myšlení

• zvyšování nezaměstnanosti

• nedostatek pracovní příležitosti pro osoby bez vzdělání

• snižování počtu pracovníků na VPP
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SWOT ANALÝZA - děti a mládež

SILNé STRÁNKy SLAbé STRÁNKy

• existence SVČ TYMY
•	široká nabídka aktivit pro mládež
•	pokračování v procesu KPSS ve městě
•	existence Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
  Zlínského kraje 
•	dobrá spolupráce s odborem soc. věcí
•	aktivita a pružnost organizací poskytujících služby pro mládež
•	umíme psát projekty
•	zkušení a nadšení pracovníci 
•	možnost prezentace a propagace v regionálních mediích 
  a městském rozhlase

•	chybí nízkoprahové centrum pro děti a mládež
•	malá podpora ze strany vedení města
•	nedostatek finančních prostředků
•	chybí společenské uznání dobrovolnické činnosti
•	nedostatečný systém podpory dobrovolnických aktivit
•	byrokratická a časová náročnost při zpracování 
  a podávání projektů

PŘÍLEžITOSTI RIZIKA

•	existence a využití finančních zdrojů z EU
•	tvorba komunitního plánu města
•	vytváření aktivizačních programů pro mládež
•	možnost dobrovolnictví a realizace v této činnosti
•	projekt Mládež v akci – mezinárodní výměna, partnerství atd.

•	nestabilita sociální politiky a legislativy
•	nedostatek finančních prostředků – současný systém
  financování NNO
•	nárůst výskytu sociálně nežádoucích jevů
•	nadřazování represe nad prevencí
•	riziko vrácení finančních prostředků při nenaplnění cílů projektů
•	nezájem cílové skupiny o nabízené aktivity

IX. VIZE – CÍLE A OPATŘENÍ KPSS 2012 – 2014

Pracovní skupiny na základě získaných poznatků, dotazníků, podnětů z osobních rozhovorů a kontaktů s uživateli sociálních služeb, obča-
ny města, s poskytovateli sociálních služeb, zadavateli, zástupci města Holešova zpracovaly návrh cílů a opatření pro období 2012 – 2014. 

Senioři a osoby se zdravotním postižením
Cíl: Rozšíření a zkvalitnění nabídky sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním a mentálním postižením
Opatření: 
•	Vznik	a	rozvoj	specializovaného	oddělení	poskytující	službu	„Domov	se	zvláštním	režimem“	

Charakteristika a cíl projektu:
Cílem projektu je zajištění potřebné péče seniorům trpícím stařeckou nebo Alzheimerovou demencí, kteří mají sníženou soběstač-

nost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V rámci projektu by mělo vzniknout 
specializované oddělení pro cca 28 uživatelů v rámci stávajícího zařízení Centrum pro seniory. Režim oddělení je přizpůsoben specifickým 
potřebám těchto osob. Uživatelům služby, domov se zvláštním režimem, budou poskytnuty takové služby, které vzhledem ke svému zne-
výhodnění potřebují, a to v základním rozsahu daném § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dále dle přání a potřeb kli-
enta, které budou s uživatelem individuálně sjednány ve smlouvě. Služba je náročná na počet zaměstnanců v přímé péči, protože klienti 
vyžadují individuální přístup a péči po celý den. Projekt významným způsobem přispěje k rozšíření poskytovaných služeb a zabezpečení 
individuálních potřeb těchto osob, protože v současné době tato služba ve městě není dostupná.
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•	Projekt	„Humanizace	poskytování	služby	v	zařízení	Centrum	pro	seniory,	p.	o.“
Charakteristika a cíl projektu:

Cílem projektu je humanizace prostředí a zkvalitnění poskytované péče seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situ-
ace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

V rámci projektu dojde ke snížení kapacity domova pro seniory z 178 lůžek na 132 lůžek, z toho bude 36 pokojů jednolůžkových 
a 48 dvoulůžkových, zbývajících 8 pokojů bude město využívat jako byty s pečovatelskou službou. Ve všech pokojích bude vybudováno 
bezbariérové sociální zázemí – WC a sprchy. 

V rámci humanizace prostředí chceme mimo jiné dosáhnout zachování ev. prodloužení soběstačnosti klientů v oblasti osobní hygi-
eny, zvýšení intimity a dokončení bezbariérovosti objektu. K humanizaci přispěje i snížení počtu klientů v zařízení a možnost výběru mezi 
jednolůžkovým a dvoulůžkovým pokojem. V rámci projektu chceme nabídnout také soběstačným klientům, kteří žijí v domově a nepobí-
rají příspěvek na péči, možnost využít byty s pečovatelskou službou. Spojení bytů s pečovatelskou službou s domovem pro seniory v jed-
nom objektu pomůže také klientům při zhoršení stavu v jejich případném přechodu z bytů do domova pro seniory, ale i obráceně, pokud 
se klient zlepší a nevyžaduje soustavnou péči, může přejít do bytu s pečovatelskou službou.

•	Vznik	specializovaného	oddělení	poskytující	službu	„Domov	se	zvláštním	režimem“	v	Prusinovicích	
Charakteristika a cíl projektu:

Vybudování Domova se zvláštním režimem v objektu Římskokatolické fary v Prusinovicích, který by provozovala Charita Holešov.
Rekonstrukce a případná přístavba objektu Římskokatolické fary v Prusinovicích, ve kterém by Charita Holešov poskytovala potřeb-

ným uživatelům sociální službu - Domov se zvláštním režimem. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková kategorie klientů: dospělí (50 – 64 let), mladší senioři (64 – 80 let), starší senioři (nad 80 let). 

•	Podpora	Centra	pro	seniory,	příspěvková	organizace	
Cílem je vytvářet podmínky a zajistit potřebnou podporu pro kvalitní poskytování a další rozvoj obou sociálních služeb, tím pak 

následně podpořit spokojený život uživatelů služby v zařízení. 

•	Podpora	a	rozvoj	sociálně	aktivizačních	služeb	pro	seniory
Cílem je zprostředkovat seniorům kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutickou činnost nebo pomoc při uplatňová-

ní práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

•	Podpora	při	vybudování	bezbariérových	vstupů	
Cílem je umožnit invalidním občanům podílet se na společenském životě a předcházet sociálnímu vyloučení. 

•	Podpora	terénní	sociální	práce	s	klienty	
Cílem je pomoci zdravotně či mentálně znevýhodněným klientům, kteří nejsou schopni sami zabezpečovat své životní potřeby. 

•	Podpora	Charitní	ošetřovatelské	služby	Holešov
Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje odbornou zdravotní péči o klienty v domácím prostředí na území Holešova a přilehlých ob-

cích. Posláním služby je poskytnout péči, která podporuje soběstačnost nemocného, zmírňuje jeho těžkosti a zajišťuje důstojné umírání. 

•	Podpora	Charitní	pečovatelské	služby	Holešov
Posláním pečovatelské služby je umožnit obyvatelů Holešova a mikroregionu Holešovsko zůstat co nejdéle ve svém přirozeném 

domácím prostředí, ve kterém jsou zvyklí žít a mají zde své zázemí. 
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•	Projekt	„Humanizace	poskytování	služby	v	zařízení	Centrum	pro	seniory,	p.	o.“
Charakteristika a cíl projektu:

Cílem projektu je humanizace prostředí a zkvalitnění poskytované péče seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situ-
ace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

V rámci projektu dojde ke snížení kapacity domova pro seniory z 178 lůžek na 132 lůžek, z toho bude 36 pokojů jednolůžkových 
a 48 dvoulůžkových, zbývajících 8 pokojů bude město využívat jako byty s pečovatelskou službou. Ve všech pokojích bude vybudováno 
bezbariérové sociální zázemí – WC a sprchy. 

V rámci humanizace prostředí chceme mimo jiné dosáhnout zachování ev. prodloužení soběstačnosti klientů v oblasti osobní hygi-
eny, zvýšení intimity a dokončení bezbariérovosti objektu. K humanizaci přispěje i snížení počtu klientů v zařízení a možnost výběru mezi 
jednolůžkovým a dvoulůžkovým pokojem. V rámci projektu chceme nabídnout také soběstačným klientům, kteří žijí v domově a nepobí-
rají příspěvek na péči, možnost využít byty s pečovatelskou službou. Spojení bytů s pečovatelskou službou s domovem pro seniory v jed-
nom objektu pomůže také klientům při zhoršení stavu v jejich případném přechodu z bytů do domova pro seniory, ale i obráceně, pokud 
se klient zlepší a nevyžaduje soustavnou péči, může přejít do bytu s pečovatelskou službou.

•	Vznik	specializovaného	oddělení	poskytující	službu	„Domov	se	zvláštním	režimem“	v	Prusinovicích	
Charakteristika a cíl projektu:

Vybudování Domova se zvláštním režimem v objektu Římskokatolické fary v Prusinovicích, který by provozovala Charita Holešov.
Rekonstrukce a případná přístavba objektu Římskokatolické fary v Prusinovicích, ve kterém by Charita Holešov poskytovala potřeb-

ným uživatelům sociální službu - Domov se zvláštním režimem. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková kategorie klientů: dospělí (50 – 64 let), mladší senioři (64 – 80 let), starší senioři (nad 80 let). 

•	Podpora	Centra	pro	seniory,	příspěvková	organizace	
Cílem je vytvářet podmínky a zajistit potřebnou podporu pro kvalitní poskytování a další rozvoj obou sociálních služeb, tím pak 

následně podpořit spokojený život uživatelů služby v zařízení. 

•	Podpora	a	rozvoj	sociálně	aktivizačních	služeb	pro	seniory
Cílem je zprostředkovat seniorům kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutickou činnost nebo pomoc při uplatňová-

ní práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

•	Podpora	při	vybudování	bezbariérových	vstupů	
Cílem je umožnit invalidním občanům podílet se na společenském životě a předcházet sociálnímu vyloučení. 

•	Podpora	terénní	sociální	práce	s	klienty	
Cílem je pomoci zdravotně či mentálně znevýhodněným klientům, kteří nejsou schopni sami zabezpečovat své životní potřeby. 

•	Podpora	Charitní	ošetřovatelské	služby	Holešov
Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje odbornou zdravotní péči o klienty v domácím prostředí na území Holešova a přilehlých ob-

cích. Posláním služby je poskytnout péči, která podporuje soběstačnost nemocného, zmírňuje jeho těžkosti a zajišťuje důstojné umírání. 

•	Podpora	Charitní	pečovatelské	služby	Holešov
Posláním pečovatelské služby je umožnit obyvatelů Holešova a mikroregionu Holešovsko zůstat co nejdéle ve svém přirozeném 

domácím prostředí, ve kterém jsou zvyklí žít a mají zde své zázemí. 
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Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Cíl: Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením
Opatření: 
•	Vznik	Nízkoprahového	denního	centra	sv.	Vincence
Charakteristika a cíl projektu:

Projekt umožní vybudování Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší, které by provozovala Charita Holešov.
Potřebnost této sociální služby vyplynula z jednání pracovní skupiny OOSV při tvorbě KPSS města Holešova na období 2012 – 

2014, tak i při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje pro období 2012 – 2014. Podporu s tímto záměrem 
vyslovili i představitelé města Holešova. Potřebnost vzniku služby vidí i zástupci sociální služby Terénní program Samaritán, kterou v Ho-
lešově poskytoval pracovník Charity sv. Anežky Otrokovice.

Věková kategorie klientů: mladí dospělí (18 - 26 let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let)

•	Podpora	a	zachování	terénní	služby	pro	rodiny	ohrožené	sociálním	vyloučením
Cílem projektu je konkrétní pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi. Pomoc spočívá v terénní práci v potřebných rodinách /TAS a SAS/.

•	Podpora	a	zachování	terénní	služby	pro	osoby	bez	přístřeší
Cílem projektu je konkrétní pomoc osobám bez přístřeší při řešení jejich osobních záležitostí. Pomoc spočívá v terénní práci potřeb-

ným osobám /předcházení sociálního vyloučení/. 

děti a mládež

Cíl: Prevence sociálně patologických jevů mládeže formou nabídky volnočasových aktivit 
Opatření:
•	Vznik	nízkoprahového	centra	pro	děti	a	mládež
Charakteristika a cíl projektu:

Projekt umožňuje mládeži ohrožené sociálním vyloučením získat a posílit občanské dovednosti, znalosti a sebevědomí tak, aby 
umožnil jejich bezproblémové začlenění do společnosti a zodpovědný přístup k vlastnímu pracovnímu uplatnění. Prostřednictvím klubo-
vých aktivit umožnit ohroženým mladým lidem bezpečné trávení volného času v rámci volně probíhajících her a částečně řízených aktivit. 
Předejít tak jejich ohrožení sociálně nežádoucími činnostmi a nelegálními aktivitami. Projekt je zaměřen na podporu volnočasových akti-
vit dětí a mládeže sociálně slabších, zdravotně znevýhodněných a malé etnické skupiny. 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež bude sloužit jako prevence kriminality a protidrogové prevence. V rámci projektu se vy-
buduje nízkoprahové centrum, kde budou nabízeny aktivity pro děti a mládež bez potřeby registrace těchto dětí a placení registračních 
poplatků. V Holešově je situace nízkoprahového centra velmi aktuální a řeší jej už druhý komunitní plán. Holešov je jedna z mála obcí  
III. typu, která ještě nemá toto zařízení. 

•	Podpora	volnočasových	aktivit	pro	děti	a	mládež	
TYMY, Skřítek, o. s., TOM Medvědí stopa, Skaut, Sokol a dalších sportovních a uměleckých organizací a zájmových spolků.
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X. PROJEKTOVé ZÁMĚRy

Název projektu Vznik specializovaného oddělení poskytující službu „domov se zvláštním režimem“ 
v rámci stávajícího zařízení Centra pro seniory I.

Cíl projektu Zajistit potřebnou odpovídající specializovanou péči klientům nemocným Alzheimerovou choro-
bou nebo trpící stařeckou demencí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemoc-
nění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Stručný popis projektu V rámci projektu bude vybudováno specializované oddělení v rámci stávajícího zařízení Centrum 
pro seniory. Režim oddělení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Uživatelům služ-
by domov se zvláštním režimem budou poskytnuty takové služby, které vzhledem ke svému zne-
výhodnění potřebují, a to v základním rozsahu daném § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách, a dále dle přání a potřeb klienta, které budou s uživatelem individuálně sjednány 
ve smlouvě. Služba je náročná na počet zaměstnanců v přímé péči, protože klienti vyžadují indi-
viduální přístup a péči po celý den. Služby budou zajišťovány 10 zaměstnanci v přímé péči a dal-
šími, kteří se budou na zabezpečení služby podílet v rámci zajišťování provozu celého Centra pro 
seniory. Projekt významným způsobem přispěje k rozšíření poskytovaných služeb a zabezpečení 
individuálních potřeb těchto osob, protože v současné době tato služba ve městě není dostupná.

Proč je projekt potřebný V rámci komunitního plánování města Holešova, které bylo v roce 2006 zahájeno, bylo zjištěno, že 
v obci a mikroregionu je potřebné zajistit formou pobytové služby péči o seniory se stařeckými de-
mencemi a Alzheimerovou nemocí. Nyní je v Centru pro seniory 18 klientů, kteří by specializova-
nou péči potřebovali vzhledem k vývoji jejich osobnosti. Z žádostí o přijetí do Centra pro seniory se 
tato péče také jeví jako potřebná a vyplývá to i ze závěrů Analýzy potřeb a zajištění sociálních slu-
žeb ve Zlínském kraji. Projekt by měl zlepšit dosažitelnost této služby pro mikroregion Holešovska.

Cílová skupina Senioři trpící Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí.

Počet uživatelů – celková kapacita 28

Místo realizace Holešov, Centrum pro seniory, p. o.

Začátek projektu Červenec 2012

Konec projektu Neomezeně 

Realizátor Centrum pro seniory, p.o.

Rozpočet - investiční 1 000 000,- Kč  (počáteční investice do úpravy provozu)

                  - provozní celkem/rok 1 000 000,- Kč  (v rámci současného rozpočtu – nejde o navýšení)

                  - osobní/rok 2 500 000,- Kč   včetně odvodů 

                  - materiálové    700 000,- Kč  (počáteční vybavenost)

                  - ostatní
Zdroje financování Úhrady od uživatelů

Příspěvek na péči
Dotace MPSV (kraje)
Dotace obce
Jiné zdroje (VZP, projekty, sponzoři)

Podmínky pro realizaci Dobré

Rizika Nedostatek financí na opravu a přebudování oddělení

Jak rizika eliminovat Hledat zdroje z dotací

Odpovědná osoba Mgr. Ivana Bozděchová
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X. PROJEKTOVé ZÁMĚRy

Název projektu Vznik specializovaného oddělení poskytující službu „domov se zvláštním režimem“ 
v rámci stávajícího zařízení Centra pro seniory I.

Cíl projektu Zajistit potřebnou odpovídající specializovanou péči klientům nemocným Alzheimerovou choro-
bou nebo trpící stařeckou demencí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemoc-
nění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Stručný popis projektu V rámci projektu bude vybudováno specializované oddělení v rámci stávajícího zařízení Centrum 
pro seniory. Režim oddělení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Uživatelům služ-
by domov se zvláštním režimem budou poskytnuty takové služby, které vzhledem ke svému zne-
výhodnění potřebují, a to v základním rozsahu daném § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách, a dále dle přání a potřeb klienta, které budou s uživatelem individuálně sjednány 
ve smlouvě. Služba je náročná na počet zaměstnanců v přímé péči, protože klienti vyžadují indi-
viduální přístup a péči po celý den. Služby budou zajišťovány 10 zaměstnanci v přímé péči a dal-
šími, kteří se budou na zabezpečení služby podílet v rámci zajišťování provozu celého Centra pro 
seniory. Projekt významným způsobem přispěje k rozšíření poskytovaných služeb a zabezpečení 
individuálních potřeb těchto osob, protože v současné době tato služba ve městě není dostupná.

Proč je projekt potřebný V rámci komunitního plánování města Holešova, které bylo v roce 2006 zahájeno, bylo zjištěno, že 
v obci a mikroregionu je potřebné zajistit formou pobytové služby péči o seniory se stařeckými de-
mencemi a Alzheimerovou nemocí. Nyní je v Centru pro seniory 18 klientů, kteří by specializova-
nou péči potřebovali vzhledem k vývoji jejich osobnosti. Z žádostí o přijetí do Centra pro seniory se 
tato péče také jeví jako potřebná a vyplývá to i ze závěrů Analýzy potřeb a zajištění sociálních slu-
žeb ve Zlínském kraji. Projekt by měl zlepšit dosažitelnost této služby pro mikroregion Holešovska.

Cílová skupina Senioři trpící Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí.

Počet uživatelů – celková kapacita 28

Místo realizace Holešov, Centrum pro seniory, p. o.

Začátek projektu Červenec 2012

Konec projektu Neomezeně 

Realizátor Centrum pro seniory, p.o.

Rozpočet - investiční 1 000 000,- Kč  (počáteční investice do úpravy provozu)

                  - provozní celkem/rok 1 000 000,- Kč  (v rámci současného rozpočtu – nejde o navýšení)

                  - osobní/rok 2 500 000,- Kč   včetně odvodů 

                  - materiálové    700 000,- Kč  (počáteční vybavenost)

                  - ostatní
Zdroje financování Úhrady od uživatelů

Příspěvek na péči
Dotace MPSV (kraje)
Dotace obce
Jiné zdroje (VZP, projekty, sponzoři)

Podmínky pro realizaci Dobré

Rizika Nedostatek financí na opravu a přebudování oddělení

Jak rizika eliminovat Hledat zdroje z dotací

Odpovědná osoba Mgr. Ivana Bozděchová

Komunitní plán sociálních služeb města Holešova34

Název projektu Humanizace poskytování služby v zařízení Centrum pro seniory, p. o.

Cíl projektu Cílem projektu je humanizace prostředí a zkvalitnění poskytované péče seniorům, kteří mají 
sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Stručný popis projektu V rámci projektu dojde ke snížení kapacity domova pro seniory z 178 lůžek na 132 lůžek, z toho 
bude 36 pokojů jednolůžkových a 48 dvoulůžkových, zbývajících 8 pokojů bude město využívat 
jako byty s pečovatelskou službou. Ve všech pokojích bude vybudováno bezbariérové sociální 
zázemí – WC a sprchy.

Proč je projekt potřebný Současný stav: Centrum pro seniory nabízí dvě služby: Služba domov pro seniory je poskytová-
na 178 uživatelům, Odlehčovací služby mají kapacitu 4 lůžka. Senioři jsou výlučně ubytovaní 
ve dvoulůžkových pokojích. Každý pokoj má WC a sprchový kout zabudované v umakartovém 
jádru. Prostorové řešení neumožňuje většině uživatelů používat toto zařízení, protože imobil-
ní nebo částečně mobilní se do prostoru hygienického zázemí nedostanou. Z toho důvodu jsou 
hygiena i fyziologické potřeby vykonávány v pokoji, odděleni jeden klient od druhého klienta 
pouze závěsem. Na koupání je klient převážen do koupelny na poschodí. V rámci humanizace 
prostředí chceme mimo jiné dosáhnout zachování ev. prodloužení soběstačnosti klientů v ob-
lasti osobní hygieny, zvýšení intimity a dokončení bezbariérovosti objektu. K humanizaci při-
spěje i snížení počtu klientů v zařízení a možnost výběru mezi jednolůžkovým a dvoulůžkovým 
pokojem. V rámci projektu chceme nabídnout také soběstačným klientům, kteří žijí v domově 
a nepobírají příspěvek na péči, možnost využít byty s pečovatelskou službou. Spojení bytů s pe-
čovatelskou službou s domovem pro seniory v jednom objektu pomůže také klientům při zhor-
šení stavu v jejich případném přechodu z bytů do domova pro seniory, ale i obráceně, pokud se 
klient zlepší a nevyžaduje soustavnou péči, může přejít do bytu s pečovatelskou službou.

Cílová skupina Senioři 

Počet uživatelů – celková kapacita 140

Místo realizace Holešov, Centrum pro seniory, p. o.

Začátek projektu 2012

Konec projektu Neomezeně 

Realizátor Centrum pro seniory, p. o.

Rozpočet - investiční 22 000 000,-

                  - provozní celkem/rok 34 000 000,- v rámci současného rozpočtu – nejde o navýšení

                  - osobní/rok 20 000 000,- Kč včetně odvodů 

                  - materiálové

                   - ostatní

Zdroje financování Úhrady od uživatelů
Příspěvek na péči
Dotace MPSV (kraje)
Dotace obce
Jiné zdroje (VZP, projekty, sponzoři)

Podmínky pro realizaci Dobré

Rizika Nedostatek financí na opravy

Jak rizika eliminovat Hledat zdroje v dotacích

Odpovědná osoba Mgr. Ivana Bozděchová
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Název projektu domov se zvláštním režimem sv. Kateřiny

Cíl projektu Vybudování Domova se zvláštním režimem v objektu Římskokatolické fary v Prusinovicích, 
který by provozovala Charita Holešov.

Stručný popis projektu Rekonstrukce a případná přístavba objektu Římskokatolické fary v Prusinovicích, ve kterém by Cha-
rita Holešov poskytovala potřebným uživatelům sociální službu - Domov se zvláštním režimem.

Proč je projekt potřebný Dotazníkovým šetřením v obci Prusinovice, obcích Mikroregionu Holešovsko a místních částech 
Holešova byl zjištěn zájem o tento druh sociální služby, jak mezi potencionálními zájemci o služ-
bu, tak také mezi jejími rodinnými příslušníky. Jednoznačný výstup z dotazníkového šetření je 
potřebnost této sociální služby. Tento druh sociální služby pro osoby se ZP v ORP Holešov chybí!

Cílová skupina Osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková kategorie klientů: dospělí (50 – 64 let), mladší senioři (64 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let).

Počet uživatelů – celková kapacita 25 – 30
Pobytová forma poskytování služby

Místo realizace Římskokatolická fara Prusinovice

Začátek projektu 2012

Konec projektu Nestanoven

Realizátor Charita Holešov, nám. Svobody 97, 769 01 Holešov

Rozpočet - investiční cca 25 - 30 000 0000,- Kč (rekonstrukce stávající budovy Římskokatolické fary)

                 - provozní celkem/rok 7 500 000,- Kč

                 - osobní/rok 4 000 000,- Kč

                 - materiálové 3 000 000,- Kč

                 - ostatní    500 000,- Kč

Zdroje financování Úhrada od uživatelů
Příspěvek na péči
Dotace MPSV
Dotace Zlínský kraj
Dotace Obec Prusinovice a obce Mikroregionu Holešovsko
Jiné zdroje /zdravotní pojišťovny, dary, projekty/

Podmínky pro realizaci Budova Římskokatolické fary s přilehlým pozemkem bude v nejbližší době převedena do uží-
vání Charitě Holešov. Proběhlo také již jednání s představiteli obce Prusinovice, při kterém jed-
noznačně zazněla podpora s tímto záměrem Charity Holešov. Taktéž proběhly dvě informativní 
schůzky na KÚ ZK a v objektu Římskokatolické fary s radní Zlínského kraje Mgr. Nersesjan. Za-
kotvení projektového záměru do KPSS města Holešova pro období 2012 - 2014 a SPRSS ve Zlín-
ském kraji pro období 2012 - 2014.

Rizika Nezakotvení projektového záměru ve strategických dokumentech (viz výše). Nedostatek finanč-
ních prostředků na rekonstrukci a přístavbu objektu Římskokatolické fary a nedostatek provoz-
ních finančních prostředků nutných pro chod zařízení. 

Jak rizika eliminovat Kvalitně připravený projektový záměr. Možnost využití finanční prostředků na rekonstrukci 
a přístavbu z fondů EU. Vyjednaná finanční podpora z MPSV, ZK a místní samosprávy.

Odpovědná osoba Mgr. Milan Jelínek
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Název projektu domov se zvláštním režimem sv. Kateřiny

Cíl projektu Vybudování Domova se zvláštním režimem v objektu Římskokatolické fary v Prusinovicích, 
který by provozovala Charita Holešov.

Stručný popis projektu Rekonstrukce a případná přístavba objektu Římskokatolické fary v Prusinovicích, ve kterém by Cha-
rita Holešov poskytovala potřebným uživatelům sociální službu - Domov se zvláštním režimem.

Proč je projekt potřebný Dotazníkovým šetřením v obci Prusinovice, obcích Mikroregionu Holešovsko a místních částech 
Holešova byl zjištěn zájem o tento druh sociální služby, jak mezi potencionálními zájemci o služ-
bu, tak také mezi jejími rodinnými příslušníky. Jednoznačný výstup z dotazníkového šetření je 
potřebnost této sociální služby. Tento druh sociální služby pro osoby se ZP v ORP Holešov chybí!

Cílová skupina Osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková kategorie klientů: dospělí (50 – 64 let), mladší senioři (64 – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let).

Počet uživatelů – celková kapacita 25 – 30
Pobytová forma poskytování služby

Místo realizace Římskokatolická fara Prusinovice

Začátek projektu 2012

Konec projektu Nestanoven

Realizátor Charita Holešov, nám. Svobody 97, 769 01 Holešov

Rozpočet - investiční cca 25 - 30 000 0000,- Kč (rekonstrukce stávající budovy Římskokatolické fary)

                 - provozní celkem/rok 7 500 000,- Kč

                 - osobní/rok 4 000 000,- Kč

                 - materiálové 3 000 000,- Kč

                 - ostatní    500 000,- Kč

Zdroje financování Úhrada od uživatelů
Příspěvek na péči
Dotace MPSV
Dotace Zlínský kraj
Dotace Obec Prusinovice a obce Mikroregionu Holešovsko
Jiné zdroje /zdravotní pojišťovny, dary, projekty/

Podmínky pro realizaci Budova Římskokatolické fary s přilehlým pozemkem bude v nejbližší době převedena do uží-
vání Charitě Holešov. Proběhlo také již jednání s představiteli obce Prusinovice, při kterém jed-
noznačně zazněla podpora s tímto záměrem Charity Holešov. Taktéž proběhly dvě informativní 
schůzky na KÚ ZK a v objektu Římskokatolické fary s radní Zlínského kraje Mgr. Nersesjan. Za-
kotvení projektového záměru do KPSS města Holešova pro období 2012 - 2014 a SPRSS ve Zlín-
ském kraji pro období 2012 - 2014.

Rizika Nezakotvení projektového záměru ve strategických dokumentech (viz výše). Nedostatek finanč-
ních prostředků na rekonstrukci a přístavbu objektu Římskokatolické fary a nedostatek provoz-
ních finančních prostředků nutných pro chod zařízení. 

Jak rizika eliminovat Kvalitně připravený projektový záměr. Možnost využití finanční prostředků na rekonstrukci 
a přístavbu z fondů EU. Vyjednaná finanční podpora z MPSV, ZK a místní samosprávy.

Odpovědná osoba Mgr. Milan Jelínek
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Název projektu Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence

Cíl projektu Vybudování Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší, které by provozovala Cha-
rita Holešov.

Stručný popis projektu Vznik nové sociální služby – Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší.

Proč je projekt potřebný Potřebnost vybudovat tuto sociální službu vyplynula z jednání pracovní skupiny OOSV při tvor-
bě KPSS města Holešova na období 2012 – 2014, tak i při tvorbě SPRSS ve Zlínském kraji pro 
období 2012 – 2014. Podporu s tímto záměrem vyslovili i představitelé města Holešova. Po-
třebnost vzniku služby vidí i zástupci sociální služby Terénní program Samaritán, kterou v Hole-
šově poskytuje pracovník Charity sv. Anežky Otrokovice.

Cílová skupina Osoby bez přístřeší
Věková kategorie klientů: mladí dospělí (18 - 26 let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 
80 let), starší senioři (nad 80 let)

Počet uživatelů – celková kapacita 10/denně
Terénní a ambulantní forma sociální služby

Místo realizace Holešov

Začátek projektu 2012

Konec projektu Nestanoven

Realizátor Charita Holešov, nám. Svobody 97, 769 01 Holešov

Rozpočet - investiční 200 000,- Kč (úprava prostor pro poskytování výše uvedené sociální služby)

                 - provozní celkem/rok 800 000,- Kč

                 - osobní/rok 700 000,- Kč

                 - materiálové   80 000,- Kč

                 - ostatní   20 000,- Kč

Zdroje financování Dotace EU (individuální projekt)
Dotace MPSV
Dotace Zlínský kraj
Dotace Město Holešov a obce Mikroregionu Holešovsko
Jiné zdroje /dary, projekty/

Podmínky pro realizaci Proběhlo jednání s představiteli města Holešov. Představitelé města vidí tuto sociální službu 
jako potřebnou. Zakotvení projektového záměru do KPSS města Holešova pro období 2012 - 
2014 a SPRSS ve Zlínském kraji pro období 2012 - 2014.

Rizika Nezakotvení projektového záměru ve strategických dokumentech (viz výše). Nedostatek finanč-
ních prostředků nutných pro fungování sociální služby. Nevhodnost dané lokality pro vznik této 
sociální služby. Nedostatečný zájem klientů o sociální službu.

Jak rizika eliminovat Kvalitně zpracovaný projektový záměr. Možnost využití finančních prostředků na přípravu a vy-
bavení prostor z fondů EU. Vyjednaná finanční podpora z MPSV, ZK a místní samosprávy. Osvěta 
obyvatel v dané lokalitě. Zkontaktování případných zájemců o sociální službu.

Odpovědná osoba Mgr. Milan Jelínek
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Název projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Cíl projektu Cílem projektu je napomáhat při řešení negativních sociálních jevů rozšířených mezi dětmi, 
mládeží a mladými dospělými, a to jak preventivním působením, tak i při řešení již vzniklých 
situací pomocí odpovídajících programů, volnočasových aktivit a sociálních služeb.

Stručný popis projektu Posláním NZDM je podpora a pomoc dětem a mladým lidem v Holešově a blízkém okolí ve věku 
6 - 26 let, kteří vykazují nebo jsou ohrožováni společensky nepřijatelným či rizikovým chová-
ním a nacházejí se v sociálně nepříznivé situaci. Tato pomoc je realizována prostřednictvím na-
bídky sociálních služeb s cílem pomoci klientovi nepříznivou situaci aktivně řešit a začlenit se 
do místní občanské komunity. NZDM pracuje na principu nízkoprahovosti, tzn. být dostupní 
těm, kterým pomáháme; anonymity a křesťanských hodnot. 

Proč je projekt potřebný V Holešově zatím není nízkoprahové zařízení pro děti a mládež zaměřené na osoby, které jsou 
ohroženy sociálním vyloučením. Toto zařízení může také sloužit jako prevence nežádoucích jevů 
a nebezpečného chování.

Cílová skupina Děti a mladí lidé ve věku 6 - 26 let zpravidla z lokalit Holešov a blízkého okolí, kteří jsou ohro-
žováni společensky nepřijatelným a rizikovým chováním, sociálním vyloučením, a kteří sami 
nezvládají řešit své nepříznivé životní situace.

Počet uživatelů – celková kapacita Na jedno odpoledne max. 12 osob

Místo realizace Objekt města – společenská klubovna ul. Bořenovská 1674 a Nerudova 320, Holešov 

Začátek projektu listopad 2011 

Konec projektu Neurčen

Realizátor FACE HOLEŠOV o. p. s. 

Rozpočet - investiční   70 000,- Kč 

                 - provozní celkem/rok 120 000,- Kč 

                 - osobní/rok 750 000,- Kč 

                 - materiálové 230 000,- Kč 

                 - ostatní   45 000,- Kč 

Zdroje financování MPSV
Zlínský kraj
Město Holešov
Jednota bratrská ČR
Nadace Racek
Jiné zdroje /projekty, sponzoři, dary/

Podmínky pro realizaci Zajištění a dovybavení odpovídajících prostor, personální zajištění a zajištění kvalifikace 
pro pracovníky. 

Rizika Získávání prostředků na provoz

Jak rizika eliminovat Aktivitami v oblasti fundraisingu

Odpovědná osoba Mgr. Milan Svoboda
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Název projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Cíl projektu Cílem projektu je napomáhat při řešení negativních sociálních jevů rozšířených mezi dětmi, 
mládeží a mladými dospělými, a to jak preventivním působením, tak i při řešení již vzniklých 
situací pomocí odpovídajících programů, volnočasových aktivit a sociálních služeb.

Stručný popis projektu Posláním NZDM je podpora a pomoc dětem a mladým lidem v Holešově a blízkém okolí ve věku 
6 - 26 let, kteří vykazují nebo jsou ohrožováni společensky nepřijatelným či rizikovým chová-
ním a nacházejí se v sociálně nepříznivé situaci. Tato pomoc je realizována prostřednictvím na-
bídky sociálních služeb s cílem pomoci klientovi nepříznivou situaci aktivně řešit a začlenit se 
do místní občanské komunity. NZDM pracuje na principu nízkoprahovosti, tzn. být dostupní 
těm, kterým pomáháme; anonymity a křesťanských hodnot. 

Proč je projekt potřebný V Holešově zatím není nízkoprahové zařízení pro děti a mládež zaměřené na osoby, které jsou 
ohroženy sociálním vyloučením. Toto zařízení může také sloužit jako prevence nežádoucích jevů 
a nebezpečného chování.

Cílová skupina Děti a mladí lidé ve věku 6 - 26 let zpravidla z lokalit Holešov a blízkého okolí, kteří jsou ohro-
žováni společensky nepřijatelným a rizikovým chováním, sociálním vyloučením, a kteří sami 
nezvládají řešit své nepříznivé životní situace.

Počet uživatelů – celková kapacita Na jedno odpoledne max. 12 osob

Místo realizace Objekt města – společenská klubovna ul. Bořenovská 1674 a Nerudova 320, Holešov 

Začátek projektu listopad 2011 

Konec projektu Neurčen

Realizátor FACE HOLEŠOV o. p. s. 

Rozpočet - investiční   70 000,- Kč 

                 - provozní celkem/rok 120 000,- Kč 

                 - osobní/rok 750 000,- Kč 

                 - materiálové 230 000,- Kč 

                 - ostatní   45 000,- Kč 

Zdroje financování MPSV
Zlínský kraj
Město Holešov
Jednota bratrská ČR
Nadace Racek
Jiné zdroje /projekty, sponzoři, dary/

Podmínky pro realizaci Zajištění a dovybavení odpovídajících prostor, personální zajištění a zajištění kvalifikace 
pro pracovníky. 

Rizika Získávání prostředků na provoz

Jak rizika eliminovat Aktivitami v oblasti fundraisingu

Odpovědná osoba Mgr. Milan Svoboda
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Vystoupení dědí v klubovně Centra pro seniory Setkání s duchovními v zahradě Centra pro seniory

Ruční terapie obyvatelek Centra pro seniory Setkání u příležitosti narozenin v Klubu důchodců

Pečovatelky Charity Holešov v DPS na Novosadech Otevření výstavy s romskou tematikou na zámku (2009)

Terénní pracovník společnosti Argo s dětmi v ul. Bořenovská Kolektiv pracovníků společnosti dobré vůle Argo
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Dům s pečovatelskou službou v ul. Sušilova

Sídlo Charity Holešov – nám. Svobody

Městský úřad – hlavní budova v Masarykově ulici

Druhá budova MěÚ a sídlo Úřadu práce – Tovární ul.

Město Holešov v roce 2011
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Dům s pečovatelskou službou v ul. Sušilova

Sídlo Charity Holešov – nám. Svobody

Městský úřad – hlavní budova v Masarykově ulici

Druhá budova MěÚ a sídlo Úřadu práce – Tovární ul.

Město Holešov v roce 2011
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Závěr

Uvedený dokument byl vytvořen v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb 
ve městě Holešově v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje. 
Byl zpracován řídící skupinou, jednotlivými pracovními skupinami a sestaven koordinátorkou 
komunitního plánování sociálních služeb.
Jde o „živý“ dokument, který je třeba upravovat a dotvářet v rámci aktuálních potřeb klientů 
sociálních služeb a občanů našeho města. 
Jedná se o materiál, který je určen především poskytovatelům sociálních služeb, zadavatelům 
a politickým představitelům města, kteří by měli reagovat na potřeby svých občanů. Jde o tvárný 
materiál, který by měl sloužit městu při naplňování zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů.

I. Seifertová

Holešov 21. listopadu 2011

Komunitní plán sociálních služeb města Holešova na období 2012 - 2014 byl projednán 
v Radě města Holešova dne 7. 11. 2011 a schválen usnesením Zastupitelstva města 
Holešova č. 153/2011-N 908, dne 21. 11. 2011.
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Komunitní plánování
sociálních služeb města Holešova

KoMunitní plán sociálnícH služeb Města Holešova 2012 - 2014

partneři a spolupracovníci:

centrum pro seniory, p. o. Holešov
Příční 1475, 769 01 Holešov, www.cpsholesov.cz

charita Holešov
Náměstí Svobody 97, 769 01 Holešov, www.holesov.caritas.cz

Úřad práce Holešov - kontaktní pracoviště
Tovární 1407/28, 769 01 Holešov, http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/kop/holesov

Kontaktní centrum plus
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž, www.kromeriz.charita.cz

arGo, společnost dobré vůle
tř. T. Bati 1275, II. Morysův dům, 760 01 Zlín, www.argozlin.blog.cz

azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, www.azylovydum.cz

Jednota bratrská Holešov
Nerudova 320, 769 01 Holešov, www.jb-holesov.7x.cz

charita sv. anežky otrokovice
Azylový dům Otrokovice, Moravní 936, 765 02 Otrokovice, www.otrokovice.caritas.cz

středisko volného času tYMY, p. o.
Sokolská 70, 769 01 Holešov, www.tymycentrum.cz    

skřítek, o.s.
Sadová 1526, 769 01 Holešov, www.skritek.org

Mateřské centrum srdíčko
Školní 1582, Holešov (dříve SVČ DUHA), www.srdicko.estranky.cz

Městské kulturní středisko Holešov (MKs)
Náměstí F. X. Richtera 190, 769 01 Holešov, www.holesov.info.cz

Klub důchodců města Holešova
Nám. Dr. E. Beneše 62, 769 01 Holešov (kino Svět), www.holesov.cz

sdružení zdravotně postižených Holešovska
Smetanovy sady 41, 769 01 Holešov, http://szpholesovska.webgarden.cz

Zlínský kraj
Tř. T. Bati 21, 769 01 Zlín, www.kr-zlinsky.cz

Komunitní plán sociálních služeb města Holešova pro období 2012 - 2014
Vydalo město Holešov v únoru 2012 - náklad 100 ks 

Zpracoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov
www.holesov.cz

Foto: Rudolf Seifert
Tisk: TYPOservis Holešov


