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Úvodní slovo starosty města Holešova

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 
dostává se vám do rukou Komunitní plán sociálních služeb města Holešova pro období let 2016–2018. Jedná se o koncepční materiál, který 
zahrnuje a pojmenovává potřeby v oblasti zajištění sociálních služeb ve městě Holešově a jeho místních částech - Dobroticích, Količíně, Tuča-
pech a Žopech. Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) definujeme jako plánování a řízení sociálních služeb tak, aby odpovídaly specifi-
kům a potřebám obyvatel v určitém regionu, to znamená, že také úzce souvisí s potřebami obyvatel obcí Mikroregionu Holešovsko a je v sou-
ladu a v návaznosti na Komunitní plán sociálních služeb Zlínského kraje. A naopak slouží jako podklad pro tvorbu komunitního plánu Zlín-
ského kraje a je i důležitým základním dokumentem pro zisk finančních prostředků. Ty slouží k podpoře či zajištění služeb v uvedené oblasti.

Komunitní plán sociálních služeb města Holešova je jedním z dílčích rozvojových plánů. Jedná se o akční plán na období tří let. Je to ale 
„živý“ a tvárný dokument, který se může v době jeho platnosti upravovat a dotvářet v návaznosti na aktuální potřeby sociálního zabezpečení 
občanů. Cílem komunitního plánu je specifikovat a následně naplňovat skutečné potřeby a přání obyvatel města v oblasti sociálních služeb. 
To ale při efektivním využití potenciálu a všech zdrojů, jež jsou k dispozici. Jde tedy jak o šíři nabídky různých druhů služeb, jejich místní do-
sažitelnost, tak i prohloubení jejich kvality. 

Pod termínem sociální a zdravotní oblast si můžeme představit služby zajišťující lidem řešení a pomoc v situacích, které jim ohrožují 
zdraví nebo snižují kvalitu života. Na jejich zajištění se podílí státní organizace, zařízení zřizovaná samosprávami (kraje a města) a také ob-
čanský sektor, tj. občanská sdružení a církve nebo i jednotlivci s určitou kvalifikací nebo registrací. 

Udržet fungující, kvalitní a přijatelný sociální systém a zdravotní péči odpovídající 21. století vyžaduje nemalé finanční prostředky 
všech zainteresovaných stran a neobejde se i bez spoluúčasti klientů. Současná legislativa navíc stále více odstátňuje sociální sektor a přenáší 
zajištění služeb a především jejich financování na obce a města. Jádrem tohoto procesu tak nutně je zapojení všech, kterých se sociální služby 
dotýkají a kteří potřebují či chtějí přispět k jejich zlepšení.

Komunitní plán města pro roky 2016–2018 přímo navazuje na předcházející dokumenty sloužící k  rozvoji a mapování sociálních  
a dalších souvisejících služeb pro období 2009–2011 a 2012–2015. Dále je doplňuje a rozvíjí podle aktuálních zjištění a potřeb. Jedná se  
o materiál, který je určen poskytovatelům sociálních služeb, zadavatelům – tj. „politickým představitelům města a obcí“, kteří by měli reago-
vat na potřeby svých spoluobčanů. 
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 (organizace, které služby poskytují a nabízejí, vědí, jak služby fungují, a znají systémové i provozní záležitosti)
- 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 služby  
a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu nebo jeho realizaci.

Díky iniciativě města Holešova zastoupeného především pracovnicemi odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu,  
ale i dalších organizací: Centra 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 rozvíjet - a to především - řadu důležitých slu-
žeb. Ty reagují na aktuální potřeby, jež se i v našem městě objevují díky vlivům vnějšího prostředí, ale i legislativním opatřením schvalovaným 
vládou a Parlamentem ČR.

Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří se doposud do procesu pomoci potřebným zapojili, i těm, již komunitní plánování sociál-
ních 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 neváhají a do procesu se zapojí. Uvítáme každé-
ho, kdo má zájem spolupracovat na tvorbě efektivního a funkčního systému sociálních služeb ve městě Holešově a na Holešovsku. 

Mgr. Rudolf Seifert, starosta města



Komunitní plán sociálních služeb města Holešova3

Úvod koordinátorky ke Komunitnímu plánu sociálních služeb
města Holešova 

V  letošním roce dochází k  tvorbě nového Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) v  Holešově, který bude platit pro obdo-
bí 2016–2018, a zároveň ke zhodnocení uplynulého období střednědobého KPSS, který byl schválen Zastupitelstvem města Holešova 
pro období 2012–2014. V  návaznosti na prodloužení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje doporučila Rada 
města Holešova usnesením z  25. řádné schůze Rady města Holešova ze dne 4. listopadu 2013 č. 359/2013 – N 3204 Zastupitelstvu 
města Holešova schválit prodloužení platnosti Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova na období 2012–2014 o jeden rok,  
tj. do konce roku 2015. Navržené usnesení bylo schváleno dne 18. listopadu 2013 Zastupitelstvem města Holešova přijatým usnesením  
č. 120/2013 – N 1224. 

KPSS slouží k tomu, aby tým složený z poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů a zadavatele zhodnotil potřeby a zájmy občanů  
v regionu a naplánoval si pro střednědobé tříleté období 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, které jsou zapojeny do procesu komunitního plánování, mají větší možnost při podávání projek-
tů v oblasti sociálních služeb dosáhnout na granty a dotace. 

Tvorbou nového komunitního plánu pro období let 2016–2018 se v našem městě zabývají dvě pracovní skupiny, a to skupina Se-
nioři a osoby se zdravotním postižením a skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Pracovní skupiny jsou tvořeny poskytovateli sociálních služeb, uživateli – klienty a zadavatelem, kterým je v tomto případě zástup-
ce města, a koordinátorkou KPSS. V konečné fázi práci pracovních skupin a jejich návrhy zhodnotí a zkoordinuje řídící skupina ve složení: 
Bc. Jaroslav Chmelař - místostarosta, Mgr. Milan Jelínek - předseda pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením, Mgr. Iva-
na Bozděchová - předsedkyně pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením a  Mgr. Irena Seifertová - koordinátorka KPSS. 

Tým odborníků zasedal průběžně a intenzivně hodnotil nynější střednědobý KPSS v návaznosti na KPSS Zlínského kraje. Řešil se 
současný stav sociálních služeb v Holešově i to, co se podařilo v sociálních službách vybudovat, případně na co se nepodařilo dosáhnout, 
především pro nedostatek finančních prostředků. 

Do nového komunitního plánu zahrnujeme nové projekty sociálních služeb opírající se o analýzu potřeb občanů regionu a v návaz-
nosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje.

V roce 2015 město Holešov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vydalo aktualizovaného Průvodce sociálních a zdravotních služeb 
v Holešově a okolí III., který je občanům k dispozici zcela zdarma na MěÚ Holešov /podatelna – informace, odbor SVZ Tovární, MIC a dále 
u poskytovatelů sociálních služeb. 

Mgr. et Bc. Irena Seifertová
koordinátorka Komunitního plánování sociálních služeb města Holešova 



Komunitní plán sociálních služeb města Holešova3

Úvod koordinátorky ke Komunitnímu plánu sociálních služeb
města Holešova 

V  letošním roce dochází k  tvorbě nového Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) v  Holešově, který bude platit pro obdo-
bí 2016–2018, a zároveň ke zhodnocení uplynulého období střednědobého KPSS, který byl schválen Zastupitelstvem města Holešova 
pro období 2012–2014. V  návaznosti na prodloužení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje doporučila Rada 
města Holešova usnesením z  25. řádné schůze Rady města Holešova ze dne 4. listopadu 2013 č. 359/2013 – N 3204 Zastupitelstvu 
města Holešova schválit prodloužení platnosti Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova na období 2012–2014 o jeden rok,  
tj. do konce roku 2015. Navržené usnesení bylo schváleno dne 18. listopadu 2013 Zastupitelstvem města Holešova přijatým usnesením  
č. 120/2013 – N 1224. 

KPSS slouží k tomu, aby tým složený z poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů a zadavatele zhodnotil potřeby a zájmy občanů  
v regionu a naplánoval si pro střednědobé tříleté období 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, které jsou zapojeny do procesu komunitního plánování, mají větší možnost při podávání projek-
tů v oblasti sociálních služeb dosáhnout na granty a dotace. 

Tvorbou nového komunitního plánu pro období let 2016–2018 se v našem městě zabývají dvě pracovní skupiny, a to skupina Se-
nioři a osoby se zdravotním postižením a skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Pracovní skupiny jsou tvořeny poskytovateli sociálních služeb, uživateli – klienty a zadavatelem, kterým je v tomto případě zástup-
ce města, a koordinátorkou KPSS. V konečné fázi práci pracovních skupin a jejich návrhy zhodnotí a zkoordinuje řídící skupina ve složení: 
Bc. Jaroslav Chmelař - místostarosta, Mgr. Milan Jelínek - předseda pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením, Mgr. Iva-
na Bozděchová - předsedkyně pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením a  Mgr. Irena Seifertová - koordinátorka KPSS. 

Tým odborníků zasedal průběžně a intenzivně hodnotil nynější střednědobý KPSS v návaznosti na KPSS Zlínského kraje. Řešil se 
současný stav sociálních služeb v Holešově i to, co se podařilo v sociálních službách vybudovat, případně na co se nepodařilo dosáhnout, 
především pro nedostatek finančních prostředků. 

Do nového komunitního plánu zahrnujeme nové projekty sociálních služeb opírající se o analýzu potřeb občanů regionu a v návaz-
nosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje.

V roce 2015 město Holešov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vydalo aktualizovaného Průvodce sociálních a zdravotních služeb 
v Holešově a okolí III., který je občanům k dispozici zcela zdarma na MěÚ Holešov /podatelna – informace, odbor SVZ Tovární, MIC a dále 
u poskytovatelů sociálních služeb. 

Mgr. et Bc. Irena Seifertová
koordinátorka Komunitního plánování sociálních služeb města Holešova 

Komunitní plán sociálních služeb města Holešova4

I. VIZE A CÍLE KOMUNITNÍHO PLÁNU V HOLEŠOVĚ PRO OBDOBÍ 2016–2018  

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 2014 a 2015. Výstupy tohoto do-
kumentu jsou týmovou prací členů a vedoucích všech pracovních skupin.

Komunitní plán je zpracován pro období let 2016, 2017 a 2018 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 po-

skytovatelů sociálních služeb, přání a názory uživatelů sociálních služeb v návaznosti. 
KPSS je zpracován pro období 2016–2018 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 soci-

álních služeb, z řad uživatelů sociálních služeb, zájmových aktivit a organizací působících v oblasti sociální a ze zvolených představi-
telů našeho města. 

Při tvorbě tohoto významného dokumentu byl respektován princip otevřené komunikace a přijímání názorů členů pracovních sku-
pin, což se odráží v celkové reálnosti a kvalitě předloženého dokumentu. 
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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
•  Oblastní charita Kroměříž 
•  Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně - Kontaktní pracoviště Holešov
•  Klub důchodců města Holešova
•  Sbor Jednoty bratrské Holešov
•  Argo, společnost dobré vůle Zlín
•  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 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Obcím tato povinnost ze zákona nevy-
plývá, ale je v jejich 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. 
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II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Řídící skupina
V březnu 2013 došlo k vytvoření nové řídící skupiny, která se podílela na tvorbě nového střednědobého KPSS pro období 2016–2018. 
Řídící skupina byla sestavena ze zástupce zadavatele, zřizovatelů sociálních služeb a koordinátorky komunitního plánování soci-

álních služeb. Řídící skupina získala statut komise s poradním hlasem Rady města Holešova. Řídící skupina má možnost posuzovat a vy-
jadřovat se k jednotlivým výstupům z pracovních skupin a koordinovat konečnou podobu a priority v oblasti sociálních služeb KPSS pro 
období 2016–2018. 

Členové řídící skupiny
• Bc. Jaroslav Chmelař, předseda 
• Mgr. Ivana Bozděchová, předsedkyně PS Senioři a osoby se zdravotním postižením
• Mgr. Milan Jelínek, předseda PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením
• Mgr. et Bc. Irena Seifertová, koordinátorka KPSS

Pracovní skupiny 
•  Senioři a osoby se zdravotním postižením
•  Osoby ohrožené sociálním vyloučením
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Při tvorbě komunitního plánu došlo k reorganizaci pracovních skupin. Po zralé úvaze a dohodě členů řídící skupiny došlo ke zrušení 
pracovní skupiny Děti a mládež. Usnesením pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením došlo dne 27. 3. 2013 ke sloučení pra-
covní skupiny Děti a mládež a pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením. Problémy dětí a mládeže ze sociálně vyloučeného 
prostředí jsou řešeny společně. Toto opatření bylo učiněno z důvodů, jelikož jejich uživatelé mají obdobné potřeby. 

Samozřejmě během několika let se i v pracovních skupinách vyměnilo obsazení členů. Někteří zástupci pracovních skupin odešli, 
jiní je nahradili a přinesli do řešení problémů komunitního plánování sociálních služeb nové nápady a novou iniciativu. Předsedové PS 
byli pověřeni zadavatelem – zástupcem města Holešova – nejprve Mgr. Rudolfem Seifertem /starostou/, následně Bc. Jaroslavem Chme-
lařem /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 zadavatele, uživatele a poskytovatele.

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 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let.
 Zahrnuje dospělé osoby od 26 let, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, a rodiny s nezletilými dětmi.

Složení pracovních skupin:
1. Pracovní skupina – Senioři a osoby se zdravotním postižením 
•  Mgr. Ivana Bozděchová, vedoucí pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením, ředitelka Centra pro seniory – poskytovatel 
•  Mgr. Milan Jelínek, člen PS,  ředitel Charity Holešov – poskytovatel
•  Eva Relichová, DiS., člen PS, vedoucí Charitní pečovatelské služby Charity Holešov – poskytovatel
•  Bc. Magda Sehnalová, člen PS, pracovnice Centra pro seniory – poskytovatel 
•  Ludmila Styková, člen PS, uživatel /Klub důchodců/
•  RNDr. Dagmar Zicháčková, člen PS – uživatel 
•  Mgr. et Bc. Irena Seifertová, člen PS – koordinátor KPSS

2. Pracovní skupina – Osoby ohrožené sociálním vyloučením
•  Mgr. Milan Jelínek, vedoucí pracovní skupiny, ředitel Charity Holešov – poskytovatel
•  Mgr. Ivana Bozděchová, člen PS, ředitelka Centra pro seniory – poskytovatel 
•  Gabriela Botosová, DiS., člen PS, Charita Holešov – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – poskytovatel
•  Mgr. Radovan Klabal, člen PS, Charita Kroměříž – Kontaktní centrum Plus - poskytovatel
•  Mgr. Milan Svoboda, člen PS – Sbor Jednoty bratrské Holešov 
•  Ph.D. František Kulhavý, člen PS – Argo, společnost dobré vůle Zlín – poskytovatel /zástupce za uživatele/
•  Mgr. et Ing. Josef Pospíšilík, člen PS – Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně - Kontaktní pracoviště Holešov
•  Mgr. et Bc. Irena Seifertová, člen PS – koordinátor KPSS

Jednání řídící skupiny i pracovních skupin se zúčastňoval starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert, který 3. prosince 2014 odstoupil 
z funkce předsedy ŘS a na jeho místo byl zvolen členy ŘS místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař – zadavatel.
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III. INFORMACE POTŘEBNÉ K PLÁNOVÁNÍ 

1. Charakteristika Holešova
Město Holešov se nachází v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji, 15 km severozápadně od Zlína, na západním okraji Hostýnských vr-

chů, na hranici mezi Hanou a Valašskem. Nejstarší zmínka o Holešově pochází z roku 1141. Jako městečko je uváděn od druhé poloviny 
13. století a městem se stal ve 14. století.

Holešov je obcí s rozšířenou působností (III. typu) a nejen správním, ale také průmyslovým a společenským 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  395,3 ha, počet obyvatel k  1. 7. 2015 – 11 584. Holešov je centrem mikroregionu s 19 obcemi, z nichž  
17 ustanovilo v roce 1999 sdružení Mikroregion Holešovsko. Z Holešova jsou dobře dostupná ostatní města ve Zlínském kraji. Vzdálenost 
do krajského města Zlína nebo bývalého okresního města Kroměříže je do 20 km.

V  současné době pracovníci Městského úřadu Holešov zpracovávají rozvojový dokument – Strategický plán města na období 
2016–2025, ve kterém budou nastaveny priority rozvoje města a rozvrženy jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. 

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 6. 8. 2015

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 11 581 1 976 3 117 6 488 5 572 6 009

Holešov 7 727 1 260 2 119 4 348 3 685 4 042

Dobrotice 431 78 105 248 207 224

Količín 359 67 78 214 172 187

Tučapy 424 75 111 238 207 217

Žopy 527 91 138 298 259 268

Všetuly (k. ú.) 2 113 405 566 1 142 1 042 1 071

Tabulka č. 1 -  Počet obyvatel města Holešova ke dni 6. 8. 2015

2. Obyvatelstvo
Demografická křivka v Holešově stále klesá. Město Holešov mělo k 31. 1. 2008 celkově 12 100 obyvatel, toto byla informace zjiš-

těná při psaní prvního komunitního plánu. 
Při tvorbě druhého komunitního plánu byl v Holešově ke dni 4. 4. 2011 počet osob  11 886 – úbytek 214 občanů. V lednu 2012 

statistika říká, že má Holešov 11 835 obyvatel. Za uplynulé tři roky poklesl počet osob k 6. 8. 2015 na 11 581 občanů. 
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Ze statistiky vyplývá, že za poslední tři roky přirozenou cestou ubylo 254 občanů /mortalita, migrace/. Statistické údaje vykazu-
jí, že se méně lidí rodí, než umírá, což je dlouhodobý nepříznivý stav nejen Holešova a České republiky, ale i dalších zemí Evropské unie.  
Do našich zemí v současné době přichází velké množství migrantů, jejichž problematikou se budeme muset rovněž zabývat. 

3. Strategická průmyslová zóna Holešov
Strategická průmyslová zóna byla slibnou investicí pro město Holešov i Zlínský kraj. Měla pozvednout význam Holešova ve spoje-

ní s realizací strategické průmyslové zóny v Holešově přilákáním nových investorů, kteří by do Holešova přinesli jeho průmyslové využití  
a nová pracovní místa. V současné době zde stojí pět společností: 
• Český hydrometeorologický ústav – 4  pracovní místa.
•  Pozemní stavitelství Zlín. V současné době probíhá rekonstrukce staré administrativní budovy, koncem roku 2015 vznikne asi 5 nových 

pracovních míst.
•  E.ON – žádné pracovní místo. 
•  Industry Servis ZK a. s. - projekt Technologický park Progress, což je společný podnik Univerzity Tomáše Bati a Zlínského kraje – 90 pra-

covních míst. 
•  Pokart – 110 pracovních míst. U firmy Pokart dochází k rozšíření stávajícího výrobního závodu, souvisí se stávající výrobou a počítá  

se s vytvořením 2 nových pracovních míst. 
Velký nárůst pracovních míst v souvislosti s dokončením průmyslové zóny se zatím stále nekoná a v současné době to ani nevy-

padá, že by do Holešova přišel investor, který by v průmyslové zóně vybudoval až 12 000 pracovních míst, jak bylo uvedeno v prvním ko-
munitním plánu. V současné době probíhají jednání s budoucími možnými investory, a to s  těmito firmami, kde se řeší i počty nových 
pracovních míst na trhu práce. 

MRB Sazovice – 20 pracovních míst, AGC Fenestra – 90 pracovních míst, Jet Company – 32 pracovních míst, Panattoni – 150 pra-
covních míst, Mediap – 20 pracovních míst. 

Využití obrovského potenciálu projektu Strategické průmyslové zóny Holešov závisí na zájmu investorů, který trvale vzrůstá.  
Do konce r. 2018 by měly být zahájeny stavební práce alespoň na investičních záměrech, které jsou již v přípravě a smluvně zajištěny.

O zónu není ale takový zájem, jak Zlínský kraj na začátku realizace projektu předpokládal. Pozici potencionálním investorům čás-
tečně komplikují ekologičtí aktivisté, kteří brání životní prostředí a zdroje pitné vody, jež jsou v lokalitě průmyslové zóny. 

Na tento problém Zlínský kraj a širokou veřejnost upozorňovali ekologičtí aktivisté v dobách, kdy se začalo o vybudování průmy-
slové zóny v Holešově teprve spekulovat. Představitelé Zlínského kraje byli upozorněni, že zde nebude možné umístit jakoukoliv firmu, 
která by mohla ohrozit zdroje pitné vody.  

4. Nezaměstnanost v Holešově
Nezaměstnanost na Kontaktním pracovišti ÚP ČR Holešov k 31. 5. 2015

ZÁKLADNÍ ÚDAJE KM UH VS ZL ZL kraj

Uchazeči celkem 5 391 5 054 6 804 7 046 24 295

- z toho ženy 2 683 2 779 3 215 3 705 12 382

Průměrná délka evidence ve dnech 737 622 750 617 682

Podíl nezaměstnaných  na obyvatelstvu 7,22 5,21 6,99 5,40 6,08

Počet volných pracovních míst 694 1 421 1 329 1 877 5 321

Počet uchazečů na 1 VPM 7,8 3,6 5,1 3,8 4,6

Tabulka č. 2 -  Nezaměstnanost na Kontaktním pracovišti ÚP ČR Holešov k 31. 5. 2015
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Okres
Kontaktní 
pracoviště

Základní údaje o uchazečích

celkem ženy
podíl 

nezaměstnaných 
na obyvatelstvu

průměrná délka 
evidence ve dnech

KM

Bystřice pod Hostýnem 785 423 7,3 703

Holešov 818 459 5,5 401

Kroměříž 3 788 1 801 7,7 812

Tabulka č. 3 -  Nezaměstnanost v okrese Kroměříž k 31. 5. 2015

V porovnání s uplynulým komunitním plánem (k 31. 5. 2011) zaznamenáváme pokles počtu uchazečů o zaměstnání ve Zlínském 
kraji o 4 224, na Kontaktním pracovišti ÚP ČR Holešov pokles o 136 uchazečů o zaměstnání. Jak je patrno z výše uvedené tabulky, je na 
Kontaktním pracovišti ÚP ČR Holešov poloviční průměrná délka evidence v porovnání s ostatními kontaktními pracovišti okresu Kroměříž. 

5. Zdravotnictví
Většina běžných zdravotnických služeb je soustředěna v Holešově. Kromě základní zdravotní péče je zde i řada specialistů, lékárny 

(5x) a zdravotnická dopravní služba. Sociálně zdravotní péče je poskytována v Holešově Centrem pro seniory, třemi domy zvláštního ur-
čení (dříve dům s pečovatelskou službou). Pečovatelská služba je na území zajišťována Charitou Holešov, která také poskytuje zdravotní 
péči prostřednictvím terénní ORP Holešov ošetřovatelské služby. Oblastní charita Kroměříž poskytuje v Holešově sociální službu  Kontaktní 
centrum Plus zabývající se protidrogovou prevencí a poskytováním služeb drogově závislým a jejich blízkým.

Zdravotnická zařízení v obci Holešov v roce 2015

Počet ordinací praktického lékaře 11

Počet ordinací praktického lékaře pro děti a dorost 4

Počet ordinací stomatologa 15

Počet ordinací gynekologa 3

Počet ordinací specialisty 23

Počet nemocnic  0

Počet lůžek v nemocnicích  0

Počet lékáren 5

Tabulka č. 4 -  Zdravotní služby ve městě Holešov

 
6. Životní prostředí ve městě Holešově

Za hlavní složky životního prostředí jsou všeobecně považovány krajina a na ní vyvinuté ekosystémy. Optimální podmínky využí-
vání území by měly směřovat hlavně k jeho ekologické stabilitě, únosnému zatížení území, trvale udržitelnému rozvoji, ochraně přírod-
ních zdrojů, k zamezování znečišťování a poškozování životního prostředí. Nejvýznamnějším vodním tokem na území města je Rusava, 
která   je levostranným přítokem řeky Moravy v České republice, má délku 30 km a povodí o rozloze 148,4 km2. Rusava pramení v Hos-
týnských vrších, přibližně ve výšce 600 m n. m. Do Moravy se řeka Rusava vlévá pod Kroměříží v nadmořské výšce 184 m. Město Holešov 
klimaticky náleží do oblasti mírně tepelné s průměrnými teplotami 7 – 8,5 °C a ročními srážkami 600–800 mm. Z hlediska půdního typu 
převažují v nížinné části Holešovska degradované černozemě na spraši, lužní černozemě na spraši a nivní glejové půdy.
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IV. PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ HOLEŠOV

Sociální služba je podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, chápána jako činnost nebo soubor činností podle tohoto zá-
kona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 

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 soci-
ální 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 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poskytovatel 
číslo

Název organizace

Zařízení poskytující soc. služby Sociální služby Zřizovatel

1.
Centrum pro seniory, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem Kopretina  

Město Holešov

2. Charita Holešov

Charitní pečovatelská služba 

Římskokatolická církev 
- olomoucký arcibiskup

Charitní ošetřovatelská služba

Soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pastorační a dobrovolnická služba

3. ARGO, Společnost dobré vůle Zlín
Terénní program (pomoc sociálně vyloučeným 
nebo sociálním vyloučením ohroženým osobám)

Nestátní nezisková 
organizace

4. Kontaktní centrum PLUS Terénní program Plus (protidrogová prevence) Oblastní charita Kroměříž

Tabulka č. 5. - Poskytovatelé služeb ve městě Holešov
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1. Centrum pro seniory, příspěvková organizace
Adresa: Příční 1475, 769 01 Holešov
Zřizovatel: město Holešov, Masarykova 628
Telefon: 573 397 755 
E-mail: cpsholesov@cpsholesov.cz
Webové stránky: http://www.cpsholesov.cz/
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Bozděchová /ředitelka/
Zástupce ředitele pro sociální úsek: Mgr. Petra Miklíková

Centrum pro seniory je příspěvkovou organizací města Holešova. Poskytuje pobytové sociální služby:
•  domov pro seniory (kapacita 144 lůžek)
•  domov se zvláštním režimem KOPRETINA (kapacita 26 lůžek)
•  odlehčovací služby (kapacita 4 lůžka)

Všechny služby jsou poskytovány nepřetržitě. 
Zařízení se nachází v blízkosti centra města s dobrou dostupností veřejnou dopravou. Budova byla vybudována v roce 1978 za úče-

lem provozování domova důchodců. Pokoje jsou dvoulůžkové, 6 je jednolůžkových. Všechny pokoje mají bezbariérové sociální zařízení. 
Místnosti jsou vybaveny standardním ošetřovatelským nábytkem. Uživatelé služby si mohou z domova přinést drobné předměty pro zpří-
jemnění prostředí (např. obrázky, fotografie, polštářky apod.). 

Kromě pokoje může uživatel služby využít bez omezení další společné prostory – místnosti pro společenské a aktivizační činnosti, 
modlitebnu, knihovnu, pobýt v parku.

V přízemí nabízí své služby kadeřnice, v obchůdku lze nakoupit potraviny nebo drogistické zboží, posedět v „kavárničce“ při kávě.

Základní činnosti poskytované uživatelům všech služeb v Centru pro seniory:
•  poskytnutí ubytování
•  poskytnutí stravy
•  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
•  pomoc při osobní hygieně
•  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•  sociálně terapeutické činnosti
•  aktivizační činnosti
•  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
•  zdravotní péče

I. Domov pro seniory
Posláním této služby je poskytování potřebné individuální podpory a péče seniorům, kteří pro trvalé změny svého zdravotního sta-

vu potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.
Rozsah podpory je závislý na individuálních potřebách uživatele, které vyplývají z jeho očekávání a plánování průběhu služby. Pod-

pora musí zachovávat právo na svobodné rozhodování uživatele. Chceme umožnit těmto lidem žít důstojným způsobem života v příjem-
ném a klidném prostředí.

Služba je určena seniorům, kteří:
• mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, 
• jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby,
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• 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 návyko-
vých látkách, a osobám s Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, s výjimkou osob trpících stařeckou demencí

II. KOPRETINA  - domov se zvláštním režimem
Posláním domova se zvláštním režimem KOPRETINA je poskytnout uživatelům služby potřebnou péči v závislosti na jejich indivi-

duálních potřebách a zároveň je podporovat v udržení jejich míry soběstačnosti. 

Služba je určena osobám starším 50 let, které: 
• mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, 
• jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, 
• péči nelze zabezpečit členy rodiny ani jinou formou sociálních služeb.

Hlavními zásadami jsou individuální plánování služby dle potřeb a přání uživatele, bezpečnost uživatele, podpora soběstačnosti 
s cílem zachovat co nejdéle rozlišovací a komunikační schopnosti, respektování a úcta k člověku. Režim sociální služby je přizpůsoben spe-
cifickým potřebám uživatelů. Služba je poskytována nepřetržitě.

Služba není určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo v závislosti  
na návykových látkách.

III. Odlehčovací služby
Posláním této sociální služby je pomoc rodinám a osobám, které se pravidelně starají o své blízké a které krátkodobě tuto péči ne-

mohou zajistit. Poskytnutí potřebné individuální péče a podpory uživatelům sociální služby umožní pečujícím osobám zařídit si své osobní 
věci jako například pobyt v nemocnici, v lázních nebo dovolenou v klidu a beze stresu s vědomím, že o jejich blízké je profesionálně po-
staráno. Chceme umožnit těmto lidem, aby při péči o své blízké měli také možnost odpočinku. 

Rozsah poskytovaných služeb a podpory je závislý na individuálních potřebách uživatele, které vyplývají z jeho očekávání a pláno-
vání průběhu služby. Musí zachovávat důstojnost a právo na svobodné rozhodování uživatele.

Služba je určena seniorům a osobám starším 27 let s tělesným a zdravotním postižením, kteří:
•  mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 
 sociálním prostředí, 
•  péči nelze zabezpečit jinou formou sociálních služeb.

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

Bližší informace o službách a úhradě za poskytování sociálních služeb v CpS pro aktuální rok jsou uvedeny na internetové adrese 
www.cpsholesov.cz.

Příjem žádostí
Pro podání žádosti je připraven formulář, který je možno vyzvednout v CpS nebo je ke stažení na webových stránkách organiza-

ce. Součástí žádosti je rovněž vyjádření ošetřujícího lékaře. Vyplněné žádosti lze zaslat na kontaktní adresu organizace nebo přímo předat 
sociálnímu pracovníkovi CpS Holešov.

Telefon: 573 397 755; e-mail: socialni@cpsholesov.cz
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• 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 návyko-
vých látkách, a osobám s Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, s výjimkou osob trpících stařeckou demencí

II. KOPRETINA  - domov se zvláštním režimem
Posláním domova se zvláštním režimem KOPRETINA je poskytnout uživatelům služby potřebnou péči v závislosti na jejich indivi-

duálních potřebách a zároveň je podporovat v udržení jejich míry soběstačnosti. 

Služba je určena osobám starším 50 let, které: 
• mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, 
• jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, 
• péči nelze zabezpečit členy rodiny ani jinou formou sociálních služeb.

Hlavními zásadami jsou individuální plánování služby dle potřeb a přání uživatele, bezpečnost uživatele, podpora soběstačnosti 
s cílem zachovat co nejdéle rozlišovací a komunikační schopnosti, respektování a úcta k člověku. Režim sociální služby je přizpůsoben spe-
cifickým potřebám uživatelů. Služba je poskytována nepřetržitě.

Služba není určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo v závislosti  
na návykových látkách.

III. Odlehčovací služby
Posláním této sociální služby je pomoc rodinám a osobám, které se pravidelně starají o své blízké a které krátkodobě tuto péči ne-

mohou zajistit. Poskytnutí potřebné individuální péče a podpory uživatelům sociální služby umožní pečujícím osobám zařídit si své osobní 
věci jako například pobyt v nemocnici, v lázních nebo dovolenou v klidu a beze stresu s vědomím, že o jejich blízké je profesionálně po-
staráno. Chceme umožnit těmto lidem, aby při péči o své blízké měli také možnost odpočinku. 

Rozsah poskytovaných služeb a podpory je závislý na individuálních potřebách uživatele, které vyplývají z jeho očekávání a pláno-
vání průběhu služby. Musí zachovávat důstojnost a právo na svobodné rozhodování uživatele.

Služba je určena seniorům a osobám starším 27 let s tělesným a zdravotním postižením, kteří:
•  mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 
 sociálním prostředí, 
•  péči nelze zabezpečit jinou formou sociálních služeb.

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

Bližší informace o službách a úhradě za poskytování sociálních služeb v CpS pro aktuální rok jsou uvedeny na internetové adrese 
www.cpsholesov.cz.

Příjem žádostí
Pro podání žádosti je připraven formulář, který je možno vyzvednout v CpS nebo je ke stažení na webových stránkách organiza-

ce. Součástí žádosti je rovněž vyjádření ošetřujícího lékaře. Vyplněné žádosti lze zaslat na kontaktní adresu organizace nebo přímo předat 
sociálnímu pracovníkovi CpS Holešov.

Telefon: 573 397 755; e-mail: socialni@cpsholesov.cz
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2. Charita Holešov                        
Adresa: Tovární 1407, 769 01 Holešov
Zřizovatel: Římskokatolická církev 
  olomoucký arcibiskup, organizace má vlastní právní subjektivitu       
Telefon:  573 398 468
E-mail: info@holesov.charita.cz
Webové stránky:  www.holesov.charita.cz
Kontaktní osoba:  Mgr. Milan Jelínek - ředitel organizace
E-mail:  reditel@holesov.charita.cz
Zástupce ředitele:  Bc. Zdenka Orálková
E-mail:  chos@holesov.charita.cz 

Poskytuje registrované sociální služby:
• Charitní pečovatelská služba
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Dále jsou poskytovány tyto služby: 
•  Charitní ošetřovatelská služba
•  Paliativní a domácí hospicová péče
•  Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
•  Pastorační a dobrovolnická služba

Charitní pečovatelská služba (CHPS)
Kontaktní osoba: Eva Relichová, DiS. - vedoucí a sociální pracovnice
Mobil: 737 170 936
E-mail: chps@holesov.charita.cz 
Adresa: Novosady 1597, 769 01 Holešov (kancelář vedoucí Charitní pečovatelské služby a kancelář pečovatelek)
Telefon: 573 399 860, mobil: 737 170 936  
Adresa: Havlíčkova 1134 a 1136, 769 01 Holešov (kancelář pečovatelek)
Telefon: 573 398 689, mobil: 604 582 601; 733 613 272  

Pečovatelská služba zřizovaná Charitou Holešov od 1. 3. 1992 je službou ambulantní a terénní.
Posláním služby je umožnit potřebným občanům Holešova a Mikroregionu Holešovsko zůstat co nejdéle ve svém domácím pro-

středí, ve kterém jsou zvyklí žít a mají zde své zázemí. Toho dosahujeme poskytnutím nasmlouvaných úkonů, a to v oblasti péče o vlastní 
osobu a domácnost.

Zahájení péče bývá provedeno z podnětu samotného zájemce nebo jeho rodinných příslušníků, ošetřujícího lékaře nebo sociálních 
pracovníků městského úřadu. Uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby předchází sociální šetření a dohoda mezi zájemcem  
o službu a poskytovatelem o rozsahu a četnosti prováděných úkonů (koupel, úklid, dovoz obědů, nákupy, praní prádla, žehlení, doprovod aj.).

Péči zajišťuje v pracovních dnech od 6.30 do 15.00 hodin (v případě potřeby i mimo pracovní dobu, o víkendech a svátcích) tým 
pečovatelek, které splňují požadavky zákona o sociálních službách. 

Péče je zajišťována v rozsahu stanoveném § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ceny 
za tyto služby jsou v souladu s vyhláškou č. 389/2013 Sb., ze dne 28. 11. 2013, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb. Tou se prová-
dějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pečovatelská služba je bezplatně  
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poskytována účastníkům 1. odboje dle osvědčení č. 255/1946 a účastníkům 2. odboje dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, 
pokud doba rehabilitace činila alespoň 12 měsíců.

Cílová skupina: Služby se poskytují lidem starším 18 let (dospělí, mladší a starší senioři), jejichž zdravotní stav nebo sociální situace 
vyžadují pomoc jiné osoby. Ovšem služby nelze poskytnout lidem, kteří by vyžadovali od pečovatelské služby trvalý dohled – celodenní péči.

Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)
Kontaktní osoba: Bc. Zdenka Orálková – vrchní sestra
Adresa: Tovární 1407, 769 01 Holešov
Telefon: 573 398 468,  mobil: 604 582 621
E-mail: chos@holesov.charita.cz 

Charitní ošetřovatelská služba je zdravotnická služba, která zajišťuje odbornou zdravotní péči o klienty v jejich vlastním domácím 
prostředí. Péče je indikována praktickým lékařem a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, se kterými je uzavřena smlouva o posky-
tování péče.

Ošetřovatelskou, paliativní a domácí hospicovou péči zajišťují registrované zdravotní sestry, mající osvědčení k výkonu práce bez 
odborného dohledu. Ošetřovatelská služba je poskytována v pracovní dny v době od 6.30 do 15.00 hodin. 

Na doporučení a pokyn lékaře je služba dostupná i mimo pracovní dobu, o víkendech a státních svátcích.
Cílem zdravotní služby je zajistit a poskytovat péči klientům v jejich domácím prostředí, zamezit vzniku komplikací při základním 

onemocnění, podporovat soběstačnost klienta, ulevit od bolestí, umožnit prožívat nemoc a důstojné umírání v  kruhu rodiny, a to vše 
v úzké spolupráci s praktickým lékařem a rodinou klienta. 
Zdravotnické výkony prováděné zdravotními sestrami v domácím prostředí:
• Sledování fyziologických funkcí 
• Příprava a aplikace inzulínu a injekcí
• Odběry biologického materiálu
• Ošetřování chronických ran a stomií
• Cévkování a ošetřování permanentních katetrů
• Nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
• Edukace klientů a jejich rodinných příslušníků

Ošetřovatelská péče je poskytována klientům na území města Holešova, místních částí a v okolních obcích. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)
Kontaktní osoba: Gabriela Botosová, DiS.  – vedoucí a sociální pracovnice
Adresa: Tovární 1407, 769 01 Holešov
Telefon: 573 398 468, mobil: 737 484 565
E-mail: sas@holesov.charita.cz

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora a pomoc rodinám s dětmi z Holešova a Mikroregionu Hole-
šovsko, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením. 

Svoji podporu a pomoc poskytuje sociální pracovník SAS pro rodiny s dětmi terénní formou, tzn. v přirozeném prostředí rodiny, 
v její domácnosti.  

Cílová skupina: rodiny s dětmi do 18 let věku, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 
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poskytována účastníkům 1. odboje dle osvědčení č. 255/1946 a účastníkům 2. odboje dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, 
pokud doba rehabilitace činila alespoň 12 měsíců.

Cílová skupina: Služby se poskytují lidem starším 18 let (dospělí, mladší a starší senioři), jejichž zdravotní stav nebo sociální situace 
vyžadují pomoc jiné osoby. Ovšem služby nelze poskytnout lidem, kteří by vyžadovali od pečovatelské služby trvalý dohled – celodenní péči.

Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)
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Charitní ošetřovatelská služba je zdravotnická služba, která zajišťuje odbornou zdravotní péči o klienty v jejich vlastním domácím 
prostředí. Péče je indikována praktickým lékařem a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, se kterými je uzavřena smlouva o posky-
tování péče.

Ošetřovatelskou, paliativní a domácí hospicovou péči zajišťují registrované zdravotní sestry, mající osvědčení k výkonu práce bez 
odborného dohledu. Ošetřovatelská služba je poskytována v pracovní dny v době od 6.30 do 15.00 hodin. 

Na doporučení a pokyn lékaře je služba dostupná i mimo pracovní dobu, o víkendech a státních svátcích.
Cílem zdravotní služby je zajistit a poskytovat péči klientům v jejich domácím prostředí, zamezit vzniku komplikací při základním 

onemocnění, podporovat soběstačnost klienta, ulevit od bolestí, umožnit prožívat nemoc a důstojné umírání v  kruhu rodiny, a to vše 
v úzké spolupráci s praktickým lékařem a rodinou klienta. 
Zdravotnické výkony prováděné zdravotními sestrami v domácím prostředí:
• Sledování fyziologických funkcí 
• Příprava a aplikace inzulínu a injekcí
• Odběry biologického materiálu
• Ošetřování chronických ran a stomií
• Cévkování a ošetřování permanentních katetrů
• Nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
• Edukace klientů a jejich rodinných příslušníků

Ošetřovatelská péče je poskytována klientům na území města Holešova, místních částí a v okolních obcích. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)
Kontaktní osoba: Gabriela Botosová, DiS.  – vedoucí a sociální pracovnice
Adresa: Tovární 1407, 769 01 Holešov
Telefon: 573 398 468, mobil: 737 484 565
E-mail: sas@holesov.charita.cz

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora a pomoc rodinám s dětmi z Holešova a Mikroregionu Hole-
šovsko, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením. 

Svoji podporu a pomoc poskytuje sociální pracovník SAS pro rodiny s dětmi terénní formou, tzn. v přirozeném prostředí rodiny, 
v její domácnosti.  

Cílová skupina: rodiny s dětmi do 18 let věku, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 
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Poskytované služby:
1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Pracovně výchovná činnost s dětmi (např. pomoc při přípravě dětí do školy, rozvoj schopností a dovedností dětí)
 • Pracovně výchovná činnost s dospělými (např. podpora a nácvik rodičovského chování při péči o dítě, vedení k hospodaření s finan-

cemi, udržování chodu domácnosti, pomoc při přípravě dětí na vyučovaní, dohled nad docházkou dětí, vedení k pravidelné zdra-
votní péči o děti i sebe a k hygienickým návykům, podpora a aktivizace k samostatnému provádění pracovně výchovných činností  
s dětmi)

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte (např. nácvik jemné a hrubé motoriky 
dětí dle jejich potřeb, rozvíjení komunikace mezi matkou a dítětem, rozvíjení sociálních schopností a dovedností dítěte – zásady 
slušného chování, spolupráce a komunikace ve skupině)

 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (např. vedení k pravidelné školní, předškolní docházce, ve-
dení rodičů k zajištění vhodného prostředí pro studium, podpora a pomoc rodičů při přípravě dětí do školy, při řešení sporů vznik-
lých ve školním prostředí)

 • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. motivace rodičů k návštěvám dětí o volnočasových akti-
vit, včetně doprovodu na volnočasové aktivity)

 
2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Doprovod dětí s rodiči do školy, školského zařízení, k lékaři či při zajištění volnočasových aktivit
 
3. Sociálně terapeutické činnosti
 • Podpora sebevědomí rodičů při hledání zaměstnání či kontaktu s institucemi prostřednictvím nácviku různých typů jednání a po-

hovorů 
 
4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc, podpora a doprovod při vyřizování dokladů, sociálních dávek, nového byd-

lení, zaměstnání)
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách (např. pomoc při znovunavázání 

kontaktu s rodinou, spolupráce při řešení situace s orgánem sociálněprávní ochrany dětí - OSPOD)

Pracovní doba:
Služba je poskytována rodinám s dětmi terénní formou, tzn. v jejich domácím prostředí, v této pracovní době: 
pondělí a středa 7.00 – 17.00 hod. 
úterý a čtvrtek  7.00 – 15.00 hod. 
pátek  7.00 – 13.30 hod. 

Zájemci o službu mohou pracovnice oslovit prostřednictvím mobilních telefonů, e-mailem nebo osobně v sídle Charity Holešov. 
Všechny činnosti služby jsou poskytovány bezplatně a spolupráce s pracovníky služby je dobrovolná.

Pastorační a dobrovolnická služba
Kontaktní osoba: Leona Machálková, pastorační asistent a koordinátor dobrovolníků
Adresa: Tovární 1407, 769 01 Holešov 
Telefon: 573 398 468, mobil: 733 741 907
E-mail: pastorace@holesov.charita.cz
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Pastorační asistent nabízí a zprostředkovává duchovní službu pro uživatele služeb Charity: návštěvy a rozhovory, kontakty na kně-
ze, přijetí svátostí. Zajišťuje pastorační službu v Charitě. Spolupracuje s farnostmi, kněžími a katechety. Setkává se s kněžími v děkanátu.

Charita je organizací, jejímž zřizovatelem je římskokatolická církev, proto je nezbytnou součástí jejího života a posláním i pastorač-
ní práce. Aby komplex poskytovaných služeb byl ucelený, nestačí pouze zajistit potřeby hmotné či tělesné, ale je potřeba myslet i na du-
chovní stránku každého člověka. Charita tak ve své činnosti vhodnou formou zohledňuje také duchovní rozměr své práce.

Koordinátor dobrovolníků vyhledává, získává a koordinuje dobrovolníky a rozvíjí práci s dobrovolníky. Zajišťuje akce s dobrovol-
níky (Humanitární sbírka šatstva, Den Charity atp.). Organizuje Tříkrálovou sbírku, Postní almužnu, Den pro zdraví a akce Charity či kon-
certy. Zajišťuje PR s médii a veřejností. Propaguje činnost Charity na webu a v charitní vitríně.

Zapojení dobrovolníků do přímého kontaktu s uživateli vnáší do sociálních služeb lidský prvek, svou činností dobrovolníci přispíva-
jí k naplnění poslání organizace a k celkovému zkvalitnění poskytované sociální služby. Pokud má být činnost dobrovolníků v organizaci  
přínosná a efektivní, je potřeba, aby se jim určená osoba v organizaci věnovala a jejich dobrovolnickou činností je provázela.

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek:
Kontaktní osoba: Stanislava Neradilová
Adresa: Tovární 1407, 769 01 Holešov 
Telefon: 573 398 468, mobil: 734 435 318
E-mail: pomucky@holesov.charita.cz

Provozní doba: 
Od pondělí do pátku od 8.00 do 9.00 hod. a od 12.30 do 13.30 hod. Po předchozí domluvě je možné i mimo tuto provozní dobu.

Uživatelům je nabízena možnost zapůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek. Zapůjčujeme např. polohovatelná lůžka 
(mechanická i elektrická), invalidní vozíky, toaletní židle, sedačky do vany, chodítka, elektrický skútr, schodolez, oxygenátor, atd.

3. ARGO, Společnost dobré vůle Zlín
Kontaktní osoba: Mgr. Vlasta Pátková, statutární zástupce
Adresa:  ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, Nivy II/5358, 760 01 Zlín
Telefon: 774 489 543
E-mail: argo.patkova@seznam.cz     www.argozlin.blog.cz  

ARGO, Společnost dobré vůle Zlín poskytuje sociální službu „Terénní program“. 
Posláním terénního programu je kontaktovat a nabídnout pomoc sociálně vyloučeným osobám nebo osobám ohroženým sociál-

ním vyloučením, zejména Romům žijícím na území Zlínského kraje. Prostřednictvím bezplatného poradenství poskytovaného odbornými 
pracovníky v místě bydliště klientů pomáhá ARGO řešit problematické životní situace a zmírňovat jejich následky.

Při poskytování služby kladou důraz na individuální přístup, podporu samostatného rozhodování a jednání klienta. Klient se podílí 
na řešení své problémové situace společně s pracovníkem. Služby jsou poskytovány bezplatně. 

Cíl služby lze rozdělit do několika na sebe navazujících dílčích cílů:
1. Kontaktovat potencionální uživatele služby v jejich sociálním prostředí, informovat je o jejich právech, povinnostech a nabíd-

nout jim pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů.
2. Pracovat s uživateli na řešení jejich konkrétní nepříznivé situace na základě dohody a plánu řešení. Vést je k aktivitě v postupu 

řešení, posilovat jejich schopnost jednat samostatně.
3. Hlavním cílem služby je samostatný uživatel, který si plní řádně své povinnosti, se stabilizovanou bytovou situací, schopný udržet 

a rozvíjet dobré vztahy v rodině, v širokém okolí a hospodařit s prostředky, které má k dispozici.
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Služba je určena dospělým osobám, sociálně, společensky a kulturně vyloučeným nebo vyloučením ohroženým. Jedná se o osoby, 
které nejsou schopny svoji tíživou situaci samy řešit. 

Může se jednat o osoby, které žijí ve vyloučených lokalitách, vybydlených bytových domech nebo na perifériích měst, osoby neza-
městnané, v obtížné finanční situaci, zadlužené, s dluhy na nájmu a službách s tím spojených, osoby mající problémy v soužití s majorit-
ní společností, osoby neplnící si řádně své povinnosti spojené s výchovou dětí, jejichž děti mají problémy s plněním školních povinností, 
osoby obtížně hledající pracovní uplatnění, negramotné, obtížně komunikující s institucemi, osoby zanedbávající základní péči o zdraví, 
osoby neznalé svých základních práv a povinností a neschopné si informace samy obstarat.

Služba není poskytována agresivním osobám.
Terénní program poskytuje ARGO, Společnost dobré vůle Zlín ve městech Zlín, Holešov, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Uherský 

Brod, Uherský Ostroh, Kunovice, Hulín a Záhlinice.   

4. KONTAKTNÍ CENTRUM PLUS
Kontaktní osoba:  Mgr. Radovan Klabal – vedoucí zařízení
Adresa:  Ztracená 63, 767 01 Kroměříž                               
Telefon:  573 336 569, 734 237 840, telefon na terénní pracovníky: 737 929 332, 773 454 862
E-mail:  kc.km@kromeriz.charita.cz             www: kontaktni-centrum-plus.webnode.cz
Otvírací doba:  pondělí–pátek 9.00–16.00 hodin

Kontaktní centrum Plus vzniklo v roce 1999 a je jedním z osmi zařízení Oblastní charity Kroměříž. V Holešově poskytuje své terénní služ-
by od roku 2000. Jedná se o jediné nízkoprahové zařízení terciární protidrogové prevence v okrese Kroměříž, které poskytuje sociální a poraden-
ské služby uživatelům nealkoholových drog a osobám jim blízkým. V rámci Kontaktního centra Plus fungují dva vzájemně propojené projekty:
• Kontaktní a poradenské centrum Plus jako služba ambulantního typu
• Terénní program Plus, který nabízí služby formou terénní sociální práce v Holešově a dalších pěti městech okresu Kroměříž 
 (Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Morkovice-Slížany, Chropyně a v okolí těchto měst). 

Posláním Kontaktního centra Plus je ochrana veřejného zdraví před negativními důsledky užívání nelegálních návykových látek. 
Činnosti Kontaktního centra Plus jsou tak sekundárně prospěšné také osobám, které drogy neužívají. 

Mezi hlavní cíle projektu patří realizace programu „Harm reduction“ (minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užívá-
ním drog), motivace uživatelů drog ke změně životních postojů, návyků a cílů, posílení jejich sociálního fungování. 

Kontaktní centrum Plus poskytuje tyto služby:  
• výměnný program zdravotnického materiálu (výměna injekčních setů kus za kus),
• motivační práce s klienty a práce na změně životního stylu s výhledem abstinence,
• zprostředkování léčby závislostí,
• sociální a zdravotní poradenství,
• testování na infekční nemoci (vir HIV a hepatitida typu C),
• poradenství pro rodiče a blízké uživatelů drog,
• rodinná mediace,
• preventivní a přednáškové programy pro žáky, studenty, pedagogické a sociální pracovníky, soudce a státní zástupce, pracovníky 
 Policie ČR, rodiče a jinou laickou i odbornou veřejnost.

Terénní služby poskytují terénní pracovníci v Holešově každé pracovní pondělí v době od 16.30 do 18.30 hodin. 
Hlavním úkolem terénních pracovníků je aktivní vyhledávání uživatelů drog a poskytování svých služeb uživatelům drog v jejich přiroze-

ném prostředí. Kontaktní centrum Plus poskytuje své služby uživatelům drog i jejich blízkým přicházejícím na poradenství anonymně a zdarma. 
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5. Středisko rané péče SPRP Olomouc
/Služba je poskytována na území ORP Holešov/
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Vyskočil
Adresa zařízení:  Střední novosadská 52, 779 00 Olomouc, 
Telefon: 585 222 921; 775 583 359
E-mail: olomouc@ranapece.cz              
Detašované pracoviště:  Burešov 4886, 760 01 Zlín              
Zřizovatel: Společnost pro ranou péči 
Webové stránky:  www.ranapece.cz

Specifika služby
Středisko rané péče SPRP Olomouc poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám s  dítětem s  postižením nebo ohroženým 

vývojem. Provázíme rodiny v těžké životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí. 

Cíl služby: 
• dětem s postižením nebo ohroženým vývojem v raném věku je zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj v rodině a odborné služby
 v domácím prostředí
• rodiče dětí s postižením nebo ohroženým vývojem (pečující osoby) mají včas informace, podporu a odbornou pomoc
• rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením nebo ohroženým vývojem
• rodiče dětí s postižením nebo ohroženým vývojem (pečující osoby) jsou partnery odborníků: účastní se rozhodování o potřebné 
 podpoře a službách pro sebe a pro své dítě
• veřejnost, odborníci, komunity jsou si vědomi, že děti s postižením mají právo vyrůstat v rodině, a rodina proto potřebuje podporu společnosti.

Komu je služba určena
•  rodinám s dětmi se zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let
•  rodinám s dětmi s kombinovaným a současně zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let
•  rodinám s předčasně narozenými dětmi s nezralostí v oblasti zrakového vnímání
•  rodinám s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od 0 do 7 let
•  rodinám s dětmi s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením (včetně dětí s poruchou artistického spektra), a to nejvýše do věku 7 let
•  rodinám s dítětem s ohroženým vývojem (předčasný porod, komplikace při porodu, závažné onemocnění) do 7 let věku dítěte

Nabízené činnosti
• podpora a provázení rodiny
•  poradenství v oblasti dalších využitelných či návazných služeb v regionu 
•  sociální poradenství – informační podpora v oblasti dávek a pomůcek v souvislosti se situací rodiny
•  zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte – včetně možnosti absolvovat funkční vyšetření zraku
•  poradenství a instruktáž k podpoře vývoje dítěte (stimulace zraku, zrakový trénink apod.)
•  doporučení a zapůjčení vhodných hraček, pomůcek a literatury k podpoře psychomotorického vývoje dítěte včetně praktické ukázky 
 a instruktáže rodičů
•  poradenství ke zkvalitnění vzájemné komunikace v rodině, zejména s dítětem
•  akce, semináře, přednášky, setkávání a pobytové akce pro rodiny
•  zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami v obdobné situaci na další odborníky a organizace
•  doprovod k jednání s úřady a specialisty
•  praktická pomoc při zařazení dítěte do školského zařízení (SPC, MŠ, ZŠ)
•  pomoc při zajištění potřebných kompenzačních pomůcek pro dítě
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•  akce, semináře, přednášky, setkávání a pobytové akce pro rodiny
•  zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami v obdobné situaci na další odborníky a organizace
•  doprovod k jednání s úřady a specialisty
•  praktická pomoc při zařazení dítěte do školského zařízení (SPC, MŠ, ZŠ)
•  pomoc při zajištění potřebných kompenzačních pomůcek pro dítě
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V. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO OBČANY 

1) MATEŘSKÉ CENTRUM SRDÍČKO 
Kontaktní osoba: Eva Fuksová – vedoucí 
Adresa zařízení:  Mateřské centrum Srdíčko, Školní 1582, Holešov
Zřizovatel:  město Holešov – Mateřské centrum je organizační složkou města Holešov
Telefon:  573 397 163
E-mail:  m.c.srdicko@seznam.cz
Webové stránky:  www.srdicko.estranky.cz

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.
Programy:
• pro těhotné ženy
• pro maminky s dětmi
• pro děti předškolního věku
Cílová skupina: těhotné ženy, rodiče, děti. 

2) STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HOLEŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Vaclachová – ředitelka
Adresa zařízení: Sokolská 70, 769 01  Holešov – Všetuly
Zřizovatel: město Holešov – Příspěvková organizace města
Telefon: 573 396 928,  mobil: 734 358 563 
E-mail: vsetuly@centrum.cz
Webové stránky: www.tymycentrum.cz

Středisko volného času zajišťuje zájmové vzdělávání formou pravidelných, příležitostných a spontánních aktivit. Organizuje také 
pobytové akce – tábory o jarních i letních prázdninách. 

Pravidelná činnost: pracuje zde 60 zájmových útvarů – např. aerobik, stepaerobik, Zrníčko, Klásek, fotbaloví benjamínci, rela-
xační cvičení, harmonizační cvičení, jóga, anglická školička, PC hrou, kytara, keramika, šachy, mladý rybář, železniční modelář, berušky, 
pilates, power jóga, společenský tanec, florbal, fotbal, břišní tance, Sedmikrásky atd.

Činnost v současné době probíhá ve třech budovách:
budova TyMy: Sokolská 70
budova Duhy: Školní 1582
budova ul. Pivovarská 1419  

Cílová skupina: děti, mládež, rodiče s dětmi i  dospělí.
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3) TOM MEDVĚDÍ STOPA HOLEŠOV
Kontaktní osoba: Bc. Jakub Šneidr
Adresa: TOM 19 132 MEDVĚDÍ STOPA, Sadová 1526, 769 01  Holešov 
Telefon: 736 103 994  
E-mail: kubazhol@seznam.cz 
Webové stránky: http://www.medvedistopa.cz/  

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.
Kontaktní osoba: Bc. Jakub Šneidr – člen rady sdružení
Adresa: Sadová 1526, 769 01  Holešov
Telefon:  736 103 994   
E-mail: skritek@skritek.org
Webové stránky: www.skritek.org

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) SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ V HOLEŠOVĚ
Kontaktní osoba: Mgr. Milan Svoboda – správce sboru JB
Adresa:  Sbor Jednoty bratrské v Holešově, Nerudova 320, Holešov 769 01
Mobil:  734 637 504
E-mail:  holesov@jbcr.info
http:// jbholesov.webnode.cz/

 
Jednota bratrská je reformační církev, která vznikla v českém prostředí v polovině 15. století, s důrazem na odmítání násilí ve vě-

cech víry. Od počátku své činnosti se věnuje práci s dětmi a mládeží.
V Bořenovské ulici provozují během školního roku 2x týdně setkání „Miniškolka“ pro předškolní děti a dvakrát týdně doučová-

ní pro školní děti. Kromě těchto pravidelných setkání pořádají v tomto klubu i outdoorové aktivity a dětské dny se soutěžemi. S určitým 
úspěchem zapojují do těchto aktivit i rodiče dětí.

V Holešově má Jednota bratrská Mládežnický airsoftový klub, jehož akcí se účastní 15–20 mládežníků. Kromě víkendových 
outdoorových aktivit je klubovna využívána i přes týden ke schůzkám bez speciálního programu a jednou za týden bývá klubové setkání 
s programem.

V prostorách Jednoty bratrské také probíhá 2x týdně Cvičení s tancem především pro ženy. Tato aktivita je nekomerční a účast-
nice si samy připravují program.

Cílová skupina je daná typem aktivity: předškolní děti, školní děti, mládež, dospělí, rodiče s dětmi, lidé žijící v sociálně  
vyloučených lokalitách.
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6) KLUB DŮCHODCŮ MĚSTA HOLEŠOVA
Kontaktní osoba: Jana Navrátilová – předsedkyně samosprávy
Adresa zařízení: Pivovarská č. 1419, 769 01  Holešov
Telefon: 605 812 987
Zřizovatel: město Holešov

Klub důchodců je zařízení města a nachází se v objektu Pivovarská 1419 /bývalá SOŠ/. V současné době je evidováno 91 členů.
Zařízení slouží ke společenskému a kulturnímu vyžití občanů důchodového věku a osob se zdravotním postižením. Klub důchod-

ců má svoji samosprávu, která organizuje zájmovou, společenskou a kulturní činnost - poznávací zájezdy, přednášky a besedy. Senioři  
a zdravotně postižení se společně účastní různých kulturních a společenských akcí.  

V roce 2013 ukončilo svou činnost Sdružení zdravotně postižených Holešovska se sídlem v Holešově a část jeho členů v počtu dva-
ceti osob přešla a začlenila se do Klubu důchodců, kde jsou právoplatnými členy a podílejí se na chodu Klubu důchodců. 

Klub důchodců žije kulturním životem, o čemž svědčí pravidelné přednášky z oblasti kultury, společenského života a zdraví. Dále 
i přednášky zaměřené na oblast bezpečnosti seniorů. Klub má  svoji knihovnu, kde je možné zapůjčit pravidelně doplňované nejnovější 
knižní tituly. Činnost klubu je organizována v odpoledních hodinách, většinou v pondělí a čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin. Na čtvrtky jsou 
plánovány i celodenní zájezdy a společenská posezení. 

Klub důchodců se těší velké oblibě svých členů, kteří mezi sebou rádi přivítají další vrstevníky a příznivce i z řad mladších důchod-
ců nejen z města, ale i okolních obcí. Případní zájemci mohou klub nezávazně navštívit a podívat se ve dnech pondělí a čtvrtek od 13 do 
15 hodin, možno i telefonicky na čísle 605 812 987.

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením.

7. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO /MKS/ HOLEŠOV
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Chmelík – ředitel (chmelik@mks.holesov.cz)
Adresa: nám. F. X. Richtra 190, 769 01  Holešov
Telefon: 571 160 890  
E-mail: info@mks.holesov.cz
Webové stránky: www.mks.holesov.cz
Příspěvková organizace města Holešova 
• Městské kulturní středisko
• Městská knihovna 
• Městské informační centrum 

Městské kulturní středisko 
• řídí a zodpovídá za pracoviště:  zámek a zámecký park, Městské informační centrum, Městská knihovna v Holešově, Šachova  synagoga, 

Městské muzeum a galerie, New Drive klub a kino Svět, Zemanova kovárna a ubytovna Kovárna, Kino klub, hvězdárna.

8. MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HOLEŠOVĚ
Kontaktní osoba: Bc. Irena Železná - vedoucí 
Adresa: nám. Dr. E. Beneše 17, 769 01 Holešov
Telefon: 573 396 524, 571 160 892
E-mail: knihovna@mks.holesov.cz, zelezna@mks.holesov.cz
Městská knihovna je součástí Městského kulturního střediska Holešov, příspěvkové organizace.
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Předmět činnosti:
Knihovna shromažďuje, odborně zpracovává, uchovává a zpřístupňuje absenčně nebo prezenčně různé druhy dokumentů (knihy, 

periodika, noviny, mapy, hudebniny aj.). 
Poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. 

9. MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (MIC)
Adresa: nám. F. X. Richtra 190, 769 01  Holešov /podloubí holešovského zámku/
Telefon: 571 160 890, 573 395 344
E-mail: mic@mks-holesov.cz                                                                    
Webové stránky: www.holesov.info, www.mic.holesov.info

 
Městské informační centrum Holešov spadá pod Městské kulturní středisko Holešov, příspěvkovou organizaci zřízenou městem. 

Základním posláním je turistická informační činnost a propagace města Holešova v České republice i v zahraničí, kde pravidelně prezen-
tuje město Holešov na veletrzích cestovního ruchu. Je certifikovaným informačním centrem České republiky a v rámci této Jednotné kla-
sifikace turistických informačních center je zařazeno do kategorie B. Současně je členem Asociace turistických informačních center České 
republiky A.T.I.C.

MIC poskytuje bezplatně informace o městě a okolí, o památkách, turistických službách, ubytování, stravování, podnikatelských 
subjektech a organizacích, kulturním, společenském a sportovním dění. V prodeji má rovněž upomínkové předměty a suvenýry vztahující 
se k městu, publikace místních autorů, propagační materiály města i regionu. Návštěvníci MIC mohou dále využít služeb směnárny, ces-
tovní agentury, internetu pro veřejnost, kopírování, skenování, laminování aj. 

Je zde zajištěn prodej vstupenek na akce Městského kulturního střediska, agentur Ticketart, Ticketportal, Ticketstream, Ticketpro, 
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a dalších organizátorů kulturních a sportovních akcí.

Dále je zde možné zakoupit české, rakouské a slovenské dálniční známky. Výčet poskytovaných služeb však není zdaleka konečný, 
MIC např. slouží také jako pokladna zámku Holešov či zprostředkovává ubytování v turistické ubytovně Kovárna.
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VI. ANALYTICKÁ ČÁST KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Hodnocení minulého KPSS 2012–2015
Návrh opatření na projektové záměry pro příští KPSS 2016–2018

Poř. 
číslo

Poskytovatelé 
sociálních služeb

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

v období 2012–2015

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

2016–2018

FUNGUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

1. Centrum pro seniory 

a) Domov pro seniory

b) Odlehčovací služby

c) Domov se zvláštním režimem Kopretina

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

ve městě. c) služba byla registrovaná  od 1. 1. 2014

2. Charita Holešov

a) Charitní pečovatelská služba

b) Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi

Sociální služby a), b) nadále podporovat a udržet 

ve městě

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.
Argo, Společnost dobré 

vůle Zlín

Terénní program – sociální práce 

v romských rodinách

Sociální služba je v Holešově potřebná, snažit se 

o její udržení

ZANIKLÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

5.
Azylový dům pro ženy a matky 

s dětmi o. p. s. Vsetín

Terénní asistenční služba pro rodiny 

s dětmi

Sociální služba fungovala od r. 2010. K  31. 12. 2012 

ukončila  v Holešově činnost. 

(Sociální službu dále poskytovala Charita Holešov)  

6.
Charita svaté Anežky 

Otrokovice

Terénní program Samaritán – služby 

pro lidi bez domova

Soc. služba zahájena od podzimu 2009. Od r. 2012 

sociální služba ukončila v Holešově činnost

POTŘEBNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

7.
Nízkoprahové denní centrum

Projekt podala Charita Holešov

Služba nerealizovaná – zahrnuta do KPSS 

2016–2018

Centrum pro osoby bez přístřeší

Hygienický servis pro osoby bez přístřeší a osoby bez 

hygienického zázemí

Dluhové poradenství

Aktivizační činnosti

Jde o potřebnou službu

Zahrnout do nového KPSS – podporovat tuto soc. službu

Doporučujeme zahrnout do nového KPPS

8.

Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež

Projekt podala 

Charita Holešov

Služba nerealizovaná – zahrnuta do KPSS 

2016–2018

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytující 

ambulantní služby, případě terénní služby dětem od  

6 do 26 let ohroženým soc. vyloučením. Doporučujeme 

zahrnout do nového KPSS.

Tabulka č. 6 – Analytická část sociálních služeb na území ORP Holešov
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Poř. 
číslo

Společenské organizace působící 
v sociální oblasti

Popis fungující společenské aktivity 
Realizováno v KPSS

 v období 2012–2015

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

v období 2016–2018

1. Mateřské centrum Srdíčko Aktivity pro matky s malými dětmi Organizační složka města Holešov

2. SVČ TyMy Všetuly Aktivity pro děti a mládež i dospělé Organizační složka města Holešov

3. TOM Medvědí stopa Aktivity pro děti a mládež Podpora města – Akce milion

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 Holešov

6. Klub důchodců
Aktivizační činnost seniorů 
a zdravotně postižených 

Organizační a finanční zajištění - měs-
to Holešov, Sdružení zdravotně postiže-
ných sloučeno s KD

7. Tělovýchovné jednoty – Sokol a Orel Sportovní aktivity pro všechny skupiny Podpora města – Akce milion

8.
Skauti, mažoretky, Pionýr, Moravské děti, 
zahrádkáři, hasiči a další organizace

Společenské aktivity pro děti, mládež i do-
spělé

Podpora města – Akce milion

9. Sbor Jednoty bratrské Holešov 

Předškolní aktivity pro děti, školní děti, 
mládež, dospělé osoby, rodiče s  dětmi, lidi 
žijící v  sociálně vyloučené lokalitě /romská 
komunita/

Podpora města – Akce milion

Tabulka č. 7 – Společenské a volnočasové  organizace v Holešově

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

Hodnocení plnění KPSS za období 2012–2015
Jednotlivé pracovní skupiny vyhodnotily uplynulé období plnění KPSS za období let 2012 až 2015, které vytyčené cíle se podařilo splnit  
či nepodařilo zrealizovat, případně které ze služeb zanikly.
 
1) Pracovní skupina SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ
Cíl: Rozšíření a zkvalitnění nabídky druhů služeb pro seniory a občany se zdravotním postižením.
Opatření:
č. 1 – vznik a rozvoj specializovaného zařízení domov se zvláštním režimem 
č. 2 – humanizace prostředí a zkvalitnění poskytované péče seniorům 
č. 3 – vybudování nového bezbariérového zařízení pro seniory
č. 4 – zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe
č. 5 – podpora odlehčovacích služeb
č. 6 – vznik a rozvoj osobní asistence
č. 7 – řešení bezbariérovosti města
č. 8 – vznik a rozvoj centra volnočasových aktivit pro děti a mládež se zdravotním  postižením
č. 9 – zachování a podpora Charitní pečovatelské služby Charity Holešov
č. 10 – zachování a podpora Sdružení zdravotně postižených Holešovska

Hodnocení plnění:
Opatření č. 1 – splněno, v CpS Holešov byl od 1. 1. 2014 nově otevřen DZR Kopretina
Cílová skupina: osoby nad 50 let a pro osoby s  Alzheimerovou demencí a ostatními duševními nemocemi. Rozvoj a podpora DZR  
je trvalým cílem i v dalším období.
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Cílová skupina: osoby nad 50 let a pro osoby s  Alzheimerovou demencí a ostatními duševními nemocemi. Rozvoj a podpora DZR  
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Opatření č. 2,  5, 9, 11 – splněno, ponechat a pokračovat i v dalším období plánování soc. služeb
Opatření č. 4 – splněno u obou poskytovatelů služeb, pokračovat i v dalším období 
Opatření č. 6 – nerealizováno
Opatření č. 7 – úkol je trvalého charakteru, měl by být zachován i v dalším období 
Opatření č.  3, 8 – nerealizováno, ponechat a pokračovat i v dalším období plánování soc. služeb
Opatření č. 10 – Sdružení zdravotně postižených Holešovska sloučeno s Klubem důchodců 

2) Pracovní skupina OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
Cíl: Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením a prevence sociálně patologických jevů /rizikové chování dětí a mládeže/ formou nabíd-
ky volnočasových aktivit.
Opatření:
č. 1 – podpora a udržení terénní služby pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením
č. 2 – podpora a udržení terénní služby K centra – Charita Kroměříž  
č. 3 – podpora terénního programu Argo, Společnost dobré vůle Zlín
č. 4 – vznik a rozvoj Občanské poradny – bezplatné sociálněprávní poradenství
č. 5 – vnik nízkoprahového denního centra /pro osoby bez domova/
č. 6 – vznik a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
č. 7 – podpora volnočasových služeb pro děti a mládež
č. 8 – výstavba bytů pro osoby s nízkými příjmy, podpora sociálního bydlení  

Hodnocení plnění:
Opatření č. 1, 2, 3 se v uplynulém období podařilo naplnit. 
Navrhujeme, aby opatření č. 1, 2, 3 byla zakomponována i v KPSS pro období 2016–2018, protože si uvědomujeme potřebnost těchto slu-
žeb pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Opatření č. 4 – z finančních důvodů nebude ani v následujícím období možné tuto sociální službu potřebným uživatelům poskytovat. 
Z velké části tuto službu plní sociální pracovnice odboru SVZ a terénní sociální pracovníci z dalších sociálních služeb – ponechat návrh  
do dalšího období 2016–2018. 

Opatření č. 5 se nepodařilo naplnit – ponechat návrh do dalšího období 2016–2018. Sociální práce je řešena s osobami bez přístřeší 
v rámci odboru SVZ Holešov.
Tato služba ve městě citelně chybí, je prioritou Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova pro období 2016–2018. Tato služba 
je zahrnuta i do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji na období 2016–2018. Projekt na sociální službu Níz-
koprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší podala Charita Holešov. V současné době řešíme vhodné prostory pro poskytování so-
ciální služby.     

Opatření č. 6 – návrh ponechat do dalšího období 2016–2018. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se nepodařilo zrealizovat. Tato 
služba je prioritou Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova pro období 2016–2018. Je zahrnuta i do Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji na období 2016–2018. Projekt na sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež po-
dala Charita Holešov. V současné době řešíme vhodné prostory pro poskytování sociální služby.     

Opatření č. 7
Podpora volnočasových služeb pro děti a mládež – splněno. Aktivita je řešena v  rámci činnosti dobrovolníků z Jednoty bratrské –  
Holešov – Face Holešov o. p. s. 
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VII. ANALÝZA CHYBĚJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HOLEŠOVĚ

Podporovat dobrovolníky a Jednotu bratrskou k aktivitám pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením k lepším studijním výsled-
kům a pravidelné účasti na vyučování, dále se pokusit o zamezení či zmírnění forem rizikového chování mládeže. 

Opatření č. 8 
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 do ulice Bořenovská přestěhováni z ulice Školní a dalších částí Holešova.
Nyní je patrný další problém bydlení osob bez domova, který je řešen částečně pobytem na ubytovnách. V současné době s potřebným 
souhlasem obcí, kde se nachází schválené ubytovny.
Podmínky pro bydlení jsou mnohdy nedůstojné a bydlení není vhodné pro rodiny s dětmi. 
Realizace sociálního bydlení je možná částečně z projektů vypsaných MPSV. 
Sociální bydlení bude financováno i z Evropských fondů pro období 2014–2020. 
Oblast bydlení je záležitostí města Holešov. S byty hospodaří Tepelné hospodářství Holešov, které po dohodě s vedením města, sociálními 
pracovníky, MP doporučuje nebo podává zamítavé stanovisko s přidělováním bytů osobám, které lze zařadit do skupiny osob ohrožených 
sociálním vyloučením. S  těmito osobami je třeba  pracovat a poskytovat motivaci v  sociální oblasti. Poskytování sociálních služeb pak  
je záležitostí jednotlivých poskytovatelů, kteří v dané lokalitě působí ve spolupráci s představiteli města Holešov.

Pracovní skupiny jsou složené z odborníků – zřizovatelů sociálních služeb, poskytovatelů, uživatelů, veřejnosti i zástupců komu-
nálních politiků. Občané Holešova byli prostřednictvím novin Holešovsko i sociálních pracovníků osloveni a požádáni o spolupráci při vy-
plnění dotazníků, jak jsou občané spokojeni se sociálními službami a jaké služby občanům chybí. Řídící skupina i obě pracovní skupiny 
chtěly znát názor laické veřejnosti, jak vnímá problematiku sociálních služeb v Holešově. Prostřednictvím novin Holešovsko měli tak mož-
nost všichni občané stát se součástí komunitního plánování sociálních služeb pro období let 2016–2020 a každý dostal možnost ovlivnit 
dění ve městě, kde žije.  

DOTAZNÍK URČENÝ OBČANŮM MĚSTA  HOLEŠOVA
PRO OBLAST KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016–2018 

                                      
Vážení občané Holešova a místních částí,
chceme Vás požádat o spolupráci v dotazníkovém šetření v oblasti sociálních potřeb občanů města a informovanosti o poskytova-

telích sociálních služeb v Holešově.
Odevzdaný a zpracovaný dotazník bude sloužit jako jeden z podkladů pro tvorbu Komunitního plánu sociálních služeb města Ho-

lešova na období 2016–2018. 

Vyplněné dotazníky, prosím, zašlete nejpozději do 15. 5. 2015 na adresu MěÚ Holešov,odbor SVZ – Mgr. Irena Sei-
fertová, Masarykova 628, 769 01 Holešov. Případně je můžete doručit osobně na podatelnu MěÚ nebo přímo na MěÚ Ho-
lešov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Tovární 1407, Holešov, případně e-mailem: irena.seifertova@holesov.cz. 

Dotazník je ke stažení i na stránkách města Holešova http://www.holesov.cz/  – Aktuality.

/Můžete vyznačit i více odpovědí v položené otázce./  
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1. Označte, prosím, všechny soc. služby, instituce, organizace nebo zájmové aktivity, které využíváte vy nebo někdo 

    z vaší rodiny:

• pečovatelská služba poskytovaná Charitou Holešov

• ošetřovatelská služba poskytovaná Charitou Holešov    
• rozvoz obědů poskytovaný Charitou Holešov

• půjčovna kompenzačních pomůcek (vozíky, polohovací lůžka atd.), Charita Holešov 

• pastorační asistent - Charita Holešov    
• pobyt v Centru pro seniory, Příční 1475, Holešov    
• odlehčovací služby v Centru pro seniory, Příční 1475, Holešov    
• Pobyt v Domově se zvláštním režimem Kopretina, Příční 1475, Holešov     
• Klub důchodců Holešov

• činnost střediska volného času TyMy, Sokol, Skřítek atd.

• raná péče

• Charita Holešov - krizová pomoc občanům v nouzi 

• Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, Charita Holešov 

• Kontaktní centrum PLUS Kroměříž, pracoviště Charita Holešov 

• Terénní program ARGO, Spol. dobré vůle Zlín 

• MěÚ Holešov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Tovární 1407  

• Úřad práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně, pracoviště Holešov 

• ubytovna PST Trade a. s., Holešov, Tovární 1346, Palackého 777 /Fontána/ a jiné ubytování

• Sbor Jednoty bratrské Holešov

• jiná služba ve městě, jaká? ........................................................................................................................................

• využívám službu/y mimo Holešov, kde?  ...................................................................................................................

• nevyužívám žádné

2. Jak jste se o službě, kterou využíváte, dozvěděl/a?

• od rodiny, od přátel, spolupracovníků, sousedů

• od někoho, kdo se s podobným problémem setkal

• od lékaře

• z  „Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí“

• od pracovníka městského úřadu – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

• od pracovníka Úřadu práce ČR, pracoviště Holešov

• nabídka poskytovatelů /organizací/, kteří službu poskytují (Charita, MěÚ, SAS, JB, CpS atd.)

• z tisku, internet, elektronický katalog soc. služeb

• jinak, uveďte ..............................................................................................................................................................

3. Jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou poskytované soc. služby?

a) ano

b) částečně /můžete zdůvodnit/ 

c) ne, proč? ....................................................................................................................................................................
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4. Jaké služby a pomoc pro občany, které dosud nejsou v Holešově, byste využil/a vy nebo někdo z rodiny?
• přechodné krizové bydlení 
• možnost nízkonákladového bydlení – sociální bydlení
• chráněné bydlení
• azylový dům pro rodiny, azylový dům pro matky s dětmi, azylový dům pro muže
• nízkoprahové denní centrum (veřejné hygienické středisko)
• bezplatná sociálněprávní poradna, dluhové poradenství
• terénní programy pro lidi bez domova
• pomoc při hledání zaměstnání
• nízkoprahové centrum pro děti a mládež
• osobní asistence v domácnosti
• hospic – péče o klienty v konečném stadiu
• denní stacionář pro seniory
• nic nepostrádám
• jiná služba či pomoc, napište 

5. V případě zhoršení zdravotního stavu, stáří nebo sociálních problémů obrátíte se na:

• poskytovatele soc. služeb /Charita Holešov, Centrum pro seniory Holešov, K centrum, Argo Zlín/

• bydlení v domě zvláštního určení /dříve DPS/

• lékaře

• MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví /poradenství, hledání vhodné sociální služby/

• Sbor Jednoty bratrské, jiné církve, /které?/ ................................................................................................................  

• rodinné příslušníky

• jiné osoby, instituce, zařízení soc. služeb  ..................................................................................................................

6. Domníváte se, že máte dostatek informací o sociálních službách a možnostech pomoci?
a) ano                                                                                 b) ne

7. Co by podle vás mohlo vést k lepší informovanosti o sociálních službách v Holešově?
· více informací v „Holešovsku“
· aktualizace „Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí“
· více informací na MěÚ Holešov – odboru sociálních věcí a zdravotnictví
· více informací na internetových stránkách města Holešova
· více informací přímo u poskytovatelů sociálních služeb
· terénní pracovníci, kteří poradí, doporučí službu
· více informací u lékařů
·  nic, jsou dostačující, jiné, uveďte ............................................................................................

Pokud máte návrhy ke zlepšení životní situace, popř. sociálních služeb, které by vám mohly/ měly pomoci, uveďte:
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Vyhodnocení dotazníkového šetření – sociální služby v Holešově – KPSS 
V dubnovém vydání novin Holešovsko byli občané osloveni výzvou zúčastnit se dotazníkového šetření v oblasti sociálních potřeb 

občanů města Holešova a informovanosti o poskytovatelích sociálních služeb. Získané informace byly využity pro tvorbu komunitního plá-
nu sociálních služeb pro nadcházející období 2016 – 2018.

Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov jsme obdrželi 22 dotazníků, z  toho 6 bylo doručeno  poštou, jednalo se  
o dotazník uveřejněný a vystřižený z Holešovska, 16 dotazníků bylo vyplněno a odevzdáno na odboru SVZ MěÚ Holešov. 

Ze zpracovaného dotazníku vyplývá, že nejvíce je využívána nebo občané mají povědomí, že sociální službu využívá někdo z oko-
lí:  pečovatelská služba 14, MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví /dále SVZ/ 8, půjčovna kompenzačních pomůcek 7, ošetřovatelská 
služba 6, Centrum pro seniory Holešov /dále CpS/ 6, Úřad práce ČR Holešov 5, různé volnočasové aktivity 5.  

Na dotaz, jak se o službě nejčastěji dozvěděli, respondenti odpovídají: MěÚ, odbor SVZ 8, poskytovatelé sociálních služeb 5, rodina, 
přátelé, sousedi, z tisku, internet, elektronický katalog 4.

Na dotaz, jak jsou občané spokojeni se sociálními službami, jejich rozsahem a poskytování sociální služby, jsme zaznamenali ná-
sledující odpovědi: spokojeno 13, částečně 2, ne 1.

Jakou pomoc by klienti nejvíce využívali: bezplatná sociálně právní poradna 5, pomoc při hledání zaměstnání 4, sociální bydlení 4, 
nic nechybí 4, respondenti postrádají: rozšíření pečovatelské služby o víkendech, městskou hromadnou dopravu /dále MHD/.

V případě zhoršeného zdravotního stavu se obrátí občané na: poskytovatelé sociálních služeb 9, lékař 8, rodina 6, MěÚ, odbor  SVZ 
5, dům s pečovatelskou službou 5.

Na dotaz, zda mají dostatek informací o sociální službě, odpovídají respondenti: ano 9, ne 5.
Na dotaz, co by mohlo vést ke  zlepšení informovanosti obyvatel, odpovídají respondenti: více informací u lékařů 9, aktualizace 

Průvodce sociálních služeb 5 /pozn. na dotaz, jak jste se o službě dozvěděli, odpovídá pouze 1 respondent, že z Průvodce sociálních slu-
žeb/; nic, informace jsou dostačující 5, více informací v Holešovsku 3, u poskytovatelů 3, na internetových stránkách města Holešova 3.

Na poslední dotaz, co by chtěli občané v Holešově zlepšit, odpovídají: osobní doprovod starších lidí do města nebo levné taxi pro 
seniory, rozvoz obědů včetně sobot a nedělí, lavičky po městě, chybí veřejné WC, MHD nebo mikrobus, lepší komunikace občan – město.             
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VIII. STRATEGICKÁ ČÁST – SWOT ANALÝZA

Tabulka č. 8   SWOT ANALÝZA - Senioři a osoby se zdravotním postižením

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

• existence Centra pro seniory (domov pro seniory, DZR Kopretina /specializované za-
řízení pro lidi postižené stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou/, odlehčovací 
služby)
• existence Charity Holešov (pečovatelská služba, ošetřovatelská služba, SAS pro ro-
diny s  dětmi, pastorační asistent a koordinátor dobrovolníků, půjčovna kompenzač-
ních pomůcek)
• počet seniorů a osob se zdravotním postižením
• tři domy zvláštního určení DPS, Havlíčkova – 2, Novosady -1
• komunitní plánování sociálních služeb
• využití zákona č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů 
• rehabilitace – několik rehabilitačních zařízení ve městě
• dostupná lékařská péče
• dopravní lékařská služba 
• Klub důchodců – volnočasové aktivity seniorů 
• široké kulturní a společenské aktivity
• široké spektrum poskytovaných služeb
• vysoká kapacita pobytových zařízení
• díky službám se zvyšuje kvalita života seniorů a osob se zdravotním postižením
• díky poskytovaným službám možnost setrvávat delší dobu v přirozeném prostředí
• rozvíjející se popularizace služeb
• existence a zavádění standardů kvality do praxe v sociálních službách
• 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 uživa-
telů
• nedostatek dobrovolníků
• neexistence specializovaného zařízení pro osoby  - psychotiky, alkoho-
liky a seniory bez přístřeší
• rezervy v  integraci dětí se ZP do škol, malá nabídka pracovních míst 
pro lidi se ZP, vysoká nezaměstnanost
• chybí sociální terapeutické dílny
• chybí služba osobní asistence
• stavebně technické bariéry – nájezdy na náměstí a na chodnících
• bariéry do veřejně přístupných míst a škol
• cílová skupina, různá postižení mají specifické potřeby
• dopravní dostupnost – chybí MHD

PŘÍLEŽITOSTI RIZIKA

• využití finančních prostředků z  fondů EU a grantů Zlínského kraje, podpora města 
Holešova pro rozvoj stávajících a vznik chybějících služeb
• tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji – větší příle-
žitost ke spolupráci a zvýšené informovanosti – příklady dobré praxe
• tvorba Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova
• existence zákona o sociálních službách – umožnění vzniku soukromých poskytova-
telů sociálních služeb
• zvýšení informovanosti veřejnosti o sociální problematice
• široké spektrum nabídek rekvalifikačních kurzů pro ošetřovatelský personál
• podpora aktivit celoživotního vzdělávání seniorů, zdravotně postižených 
• osvěta o poskytovaných službách mezi stávajícími klienty a potencionálními klienty
• promyšlený rozvoj dobrovolnictví
• optimalizovat vztah uživatel x poskytovatel a dosáhnout co nejvyšší míry využití pří-
spěvku 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 prostřednictvím profesionálního přístu-
pu pracovníků

• nestabilita sociální politiky
• přemíra administrativy a byrokracie při podávání grantů
• špatné využití finančních prostředků určených na péči (vynaložené fi-
nanční prostředky určené na soc. služby se nevrací zpět do systému)
• nezájem sponzorů podporovat sociální oblast 
• nezájem podnikatelů při zaměstnávání osob se ZP
• současný systém financování NNO – poskytovatelů soc. služeb
• nízké mzdy sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních  službách, 
vysoké požadavky na kvalifikaci a pracovní nasazení 
• nezájem klientů využívat nabízené služby /z finančních důvodů/ 
• možný zánik finanční podpory a grantů z EU
• stigmatizace společnosti k poskytování sociální pomoci
• spolupodílení se města a obcí na financování sociálních služeb
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VIII. STRATEGICKÁ ČÁST – SWOT ANALÝZA

Tabulka č. 8   SWOT ANALÝZA - Senioři a osoby se zdravotním postižením

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

• existence Centra pro seniory (domov pro seniory, DZR Kopretina /specializované za-
řízení pro lidi postižené stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou/, odlehčovací 
služby)
• existence Charity Holešov (pečovatelská služba, ošetřovatelská služba, SAS pro ro-
diny s  dětmi, pastorační asistent a koordinátor dobrovolníků, půjčovna kompenzač-
ních pomůcek)
• počet seniorů a osob se zdravotním postižením
• tři domy zvláštního určení DPS, Havlíčkova – 2, Novosady -1
• komunitní plánování sociálních služeb
• využití zákona č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů 
• rehabilitace – několik rehabilitačních zařízení ve městě
• dostupná lékařská péče
• dopravní lékařská služba 
• Klub důchodců – volnočasové aktivity seniorů 
• široké kulturní a společenské aktivity
• široké spektrum poskytovaných služeb
• vysoká kapacita pobytových zařízení
• díky službám se zvyšuje kvalita života seniorů a osob se zdravotním postižením
• díky poskytovaným službám možnost setrvávat delší dobu v přirozeném prostředí
• rozvíjející se popularizace služeb
• existence a zavádění standardů kvality do praxe v sociálních službách
• 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 uživa-
telů
• nedostatek dobrovolníků
• neexistence specializovaného zařízení pro osoby  - psychotiky, alkoho-
liky a seniory bez přístřeší
• rezervy v  integraci dětí se ZP do škol, malá nabídka pracovních míst 
pro lidi se ZP, vysoká nezaměstnanost
• chybí sociální terapeutické dílny
• chybí služba osobní asistence
• stavebně technické bariéry – nájezdy na náměstí a na chodnících
• bariéry do veřejně přístupných míst a škol
• cílová skupina, různá postižení mají specifické potřeby
• dopravní dostupnost – chybí MHD

PŘÍLEŽITOSTI RIZIKA

• využití finančních prostředků z  fondů EU a grantů Zlínského kraje, podpora města 
Holešova pro rozvoj stávajících a vznik chybějících služeb
• tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji – větší příle-
žitost ke spolupráci a zvýšené informovanosti – příklady dobré praxe
• tvorba Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova
• existence zákona o sociálních službách – umožnění vzniku soukromých poskytova-
telů sociálních služeb
• zvýšení informovanosti veřejnosti o sociální problematice
• široké spektrum nabídek rekvalifikačních kurzů pro ošetřovatelský personál
• podpora aktivit celoživotního vzdělávání seniorů, zdravotně postižených 
• osvěta o poskytovaných službách mezi stávajícími klienty a potencionálními klienty
• promyšlený rozvoj dobrovolnictví
• optimalizovat vztah uživatel x poskytovatel a dosáhnout co nejvyšší míry využití pří-
spěvku 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 prostřednictvím profesionálního přístu-
pu pracovníků

• nestabilita sociální politiky
• přemíra administrativy a byrokracie při podávání grantů
• špatné využití finančních prostředků určených na péči (vynaložené fi-
nanční prostředky určené na soc. služby se nevrací zpět do systému)
• nezájem sponzorů podporovat sociální oblast 
• nezájem podnikatelů při zaměstnávání osob se ZP
• současný systém financování NNO – poskytovatelů soc. služeb
• nízké mzdy sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních  službách, 
vysoké požadavky na kvalifikaci a pracovní nasazení 
• nezájem klientů využívat nabízené služby /z finančních důvodů/ 
• možný zánik finanční podpory a grantů z EU
• stigmatizace společnosti k poskytování sociální pomoci
• spolupodílení se města a obcí na financování sociálních služeb
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Tabulka č. 9   SWOT ANALÝZA - Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

• existence romského poradce
• existence terénního programu  pro romskou komunitu
• existence kurátora pro dospělé
• dobrá znalost problematiky ze strany NNO
• existence sociálních služeb poskytovaných NNO
• pokračování v procesu KPSS ve městě
• realizace volnočasových aktivit pro děti v sociálně vyloučených lokalitách
• dobrá práce odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov
• zaměstnávání v programu VPP 
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Charity Holešov 
• ZŠ praktická Holešov a SOŠ
• terénní pracovník Kontaktního centra Plus Oblastní charity Kroměříž
• sociální bydlení a sociální práce v ul. Bořenovská (Argo Zlín, spol. dobré vůle – 
terénní sociální práce, sociální pracovníci MěÚ Holešov – odboru SVZ).  
• existence zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
• aktivita a pružnost organizací poskytujících služby pro mládež
• zkušenosti se psaním a realizací projektů
• zkušení a nadšení pracovníci 
• možnost prezentace a propagace v regionálních médiích a městském rozhlase
• podpora Zlínského kraje a státu
• možnost rekvalifikace – ÚP ČR  
• Komunitní plán sociálních služeb města Holešova
• povinná školní docházka

• nedostatek finančních prostředků poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů
• absence funkční státní bytové politiky na místní úrovni
• absence azylových domů a domů na půli cesty
• nízká dostupnost soc. právního poradenství
• chybí občanská poradna
• nízká vzdělanost osob ohrožených sociálním vyloučením
• špatná uplatnitelnost na trhu práce
• chybí nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
• chybí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• zadluženost sociálně slabých obyvatel 
• setrvávání v nepříznivém životním stereotypu
• neochota dál pracovat na zlepšení životní úrovně 
• chybí krizový pokoj a noclehárna 
• chybí společenské uznání dobrovolnické činnosti
• nedostatečný systém podpory dobrovolnických aktivit 
• byrokratická a časová náročnost při zpracování a podávání projektů 
• špatná sociálně ekonomická situace rodin
• nízká finanční gramotnost
• chybí pozitivní vzory
• nedostatečné zázemí romských dětí pro přípravu do školy
• absence podpory vzdělávání dětí ze strany rodiny 
• špatná znalost českého jazyka u romské menšiny, občasná negramotnost dospělých 
• neexistence asistenta pedagoga pro romské děti 
• neoochota zaměstnavatelů zaměstnávat Romy
• nízká úroveň vzdělání u romské menšiny
• existence práce na černo  

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
• zřízení 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 ČR na snižování nezaměstnanosti 
 • rekvalifikační kurzy
• možnost zaměstnání na VPP
• vytváření aktivizačních programů pro mládež
• možnost dobrovolnictví a realizace v této činnosti
• existence krajské koncepce na integraci romské menšiny ve Zlínském kraji 
na léta 2015 – 2018
• rozšířená, systematická a cílená podpora předškolního vzdělávání, 
podpora a vznik 2 nových sociálních služeb 
• zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
• motivace sociálně vyloučených osob ke změně životního stylu  

• nestabilita sociální politiky
• nedostatek finančních prostředků na realizaci programů integrace
• ukončení stávajících sociálních projektů
• ukončení podpory programů z 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 pracovních příležitostí pro osoby bez vzdělání
•  snižování počtu pracovníků na VPP
•  příchod imigrantů ze zemí III. světa
•  problematická zaměstnatelnost sociálně vyloučeních občanů
•  prostorové vyloučení občanů
•  sociálně patologické jevy – alkohol, cigarety, drogy, automaty
•  sociální propad – úpadek morálky
•  ztráta tradičních pozitivních vzorů
•  zneužívání rodinných příslušníků /půjčky apod./  
•  absence finančního zajištění v důchodovém věku
• negativní vliv médií /reklamy, seriály, reportáže/
• rezignace sociálně vyloučených obyvatel
• častý výskyt chronických nemocí 
• absence školní docházky u romských dětí /omlouvání ze strany rodičů a lékařů/
• negativní vztah k institucím u romských občanů
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IX. VIZE – CÍLE A OPATŘENÍ KPSS 2016–2018

Pracovní skupiny na základě získaných poznatků, dotazníků, podnětů z osobních rozhovorů a kontaktů s uživateli sociálních služeb, 
občany města, s poskytovateli sociálních služeb, zadavateli, zástupci města Holešova zpracovaly návrh cílů a opatření pro období 2016–2018. 

Senioři a osoby se zdravotním postižením
Cíl: Rozšíření a udržení si kvalitní nabídky sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním a mentálním postižením
Opatření: 
• Rozvoj specializovaného oddělení poskytujícího službu „domov se zvláštním režimem“ 
Charakteristika a cíl projektu:
Cílem projektu je zajištění potřebné péče seniorům trpícím stařeckou nebo Alzheimerovou demencí, kteří mají sníženou soběstačnost 
z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V rámci projektu již vzniklo specializované 
oddělení pro cca 26 uživatelů v rámci stávajícího zařízení Centrum pro seniory.
Od 1. 1. 2016 má CpS  zažádáno o registraci rozšíření kapacity o dalších 26 lůžek. Současně dojde ke snížení kapacity lůžek v domově pro 
seniory. 
Režim oddělení DZR je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Uživatelům služby domov se zvláštním režimem jsou poskytnuty 
takové služby, které vzhledem ke svému znevýhodnění potřebují, a to v základním rozsahu daném § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách, a dále dle přání a potřeb uživatele, které jsou s uživatelem individuálně sjednány ve smlouvě. Služba je náročná na po-
čet zaměstnanců v přímé péči, protože uživatelé vyžadují individuální přístup a péči po celý den. Projekt významným způsobem přispěje 
k rozšíření poskytovaných služeb a zabezpečení individuálních potřeb těchto osob.

• 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 situace vyža-
duje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
V rámci projektu bude postupně docházet ke snížení kapacity CpS z původních 178 lůžek na 132 lůžek, z toho bude 36 pokojů jednolůž-
kových a 48 dvoulůžkových, zbývajících 8 pokojů by mohlo město využívat jako byty s pečovatelskou službou. Ve všech pokojích je vybu-
dováno bezbariérové sociální zázemí – WC a sprchy. 
V rámci humanizace prostředí chtějí mimo jiné dosáhnout zachování, eventuálně prodloužení soběstačnosti uživatelů v oblasti osobní 
hygieny a zvýšení intimity.  K humanizaci přispěje i snížení počtu uživatelů v zařízení a možnost výběru mezi jednolůžkovým a dvoulůž-
kovým pokojem. V rámci projektu chtějí nabídnout také soběstačným uživatelům, kteří žijí v CpS a nevyžadují soustavnou péči, možnost 
využít byty s pečovatelskou službou. Spojení bytů s pečovatelskou službou se sociálními službami v CpS, v jednom objektu, pomůže také 
uživatelům při zhoršení zdravotního stavu v jejich případném přechodu z bytů do sociální služby. 

• Podpora Centra pro seniory, příspěvková organizace 
Cílem je vytvářet podmínky a zajistit potřebnou podporu pro kvalitní poskytování a další rozvoj všech sociálních služeb, které poskytuje. 

• Podpora a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory
Cílem je zprostředkovat seniorům kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutickou činnost nebo pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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• 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 Charity Holešov
Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje odbornou zdravotní péči o klienty v domácím prostředí na území Holešova a v přilehlých obcích. 
Posláním služby je poskytnout péči, která podporuje soběstačnost nemocného, zmírňuje jeho těžkosti a umožňuje prožívání nemoci a dů-
stojné umírání v kruhu rodiny. 

• Podpora Charitní pečovatelské služby Charity Holešov
Posláním pečovatelské služby je umožnit obyvatelům Holešova a Mikroregionu Holešovsko zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domá-
cím prostředí, ve kterém jsou zvyklí žít a mají zde své zázemí. 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Cíl: Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením a motivace klientů k řešení situace vlastním přičiněním.
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 záměru vyslovili i představi-
telé města Holešova. 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 / SAS /.

• Podpora a zachování terénní práce s romskou komunitou a vznik terénní práce pro osoby bez přístřeší 
 /Argo, spol. dobré vůle Zlín/
Cílem projektu je konkrétní pomoc osobám sociálně vyloučeným, jednak příslušností k národnostní menšině a jednak osobám bez přístře-
ší při řešení jejich osobních záležitostí. Pomoc spočívá v terénní práci potřebným osobám /předcházení sociálního vyloučení/. 

Děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením
Cíl: Prevence sociálně patologických jevů mládeže formou nabídky volnočasových aktivit 
Opatření:
• Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Archa
Charakteristika a cíl projektu:
Projekt umožňuje dětem a mládeži ohroženým 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. 
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Nízkoprahové zařízení 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 zařízení velmi aktuální a řeší jej už třetí komunitní plán. Holešov je jedna z mála obcí III. 
typu, která ještě nemá toto zařízení. Přesto je zajímavostí, že v okrese Kroměříž nemá žádné město registrovanou sociální službu – níz-
koprahové zařízení pro děti a mládež. 

• Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež 
Jednota bratrská,  TYMY, Skřítek, o. s., TOM Medvědí stopa, Skaut, Sokol a další sportovní a umělecké organizace a zájmové spolky.

X) KONCEPCE INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY V HOLEŠOVĚ 2016–2018

Dokument vycházející z Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji je vytvořen na léta 2015–2018 a má za cíl navrhnout mož-
nosti řešení, které povedou k úspěšnější integraci Romů ve všech oblastech, které se dotýkají jejich života a dosažení jejich zapojení do 
společenského, kulturního a politického života. 

Integrace Romů do společnosti se zaměřuje zejména na oblast zaměstnanosti. Ta je pro početné romské rodiny velmi důležitým 
prvkem v integraci. Na oblast bydlení, která je hlavním faktorem integrace, na oblast vzdělávání, které je spojeno s ekonomickou nezávis-
lostí a snadnějším zapojením se na trhu práce, neméně důležitá je také oblast bezpečnosti a zdraví. 

Oblastí romské integrace se Zlínský kraj začal systematicky zabývat od 1. 1. 2003, kdy byla ustanovena v souladu se zákonem  
č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, funkce krajského 
koordinátora pro národnostní menšiny. Na každém kraji tak funguje koordinátor romských poradců. Jejich činnost je legislativně ukotvena 
v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích a o změně pozdějších předpisů, a zaměřuje se na koordinaci a metodickou podporu subjektů na lokální 
úrovni ve prospěch zlepšení sociální, kulturní i politické situace Romů. 

Jedním z cílů krajské koncepce je mj. také nastínění základních oblastí problémů, se kterými se Romové potýkají. Základem úspěš-
nosti v integraci je úzká spolupráce všech zainteresovaných aktérů (obce, školy, úřady práce, neziskové organizace, PČR, MP, soudy apod.). 

Hlavní cíle krajské koncepce jsou:
1. Zvýšení životní úrovně Romů (zvýšení kvality bydlení, zlepšení zdravotního stavu, zvýšení zaměstnanosti, podpora terénní práce, 

zlepšení socioekonomické situace v romské menšině, boj proti zadlužování).
2. Zvýšení vzdělanosti a zachování tradic (zvýšení počtu romských dětí v  mateřských školách a základních školách, rozvoj romské 

kultury a jazyka, vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků).
3. Odstranění vnějších překážek k  začleňování Romů do společnosti (odstranění diskriminace ve všech sférách života Romů,  

zajištění bezpečnosti Romů, zabránění segregace a sociálního vyloučení Romů, prostorové koncentraci Romů).

Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků 
romské komunity do společnosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu 
práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti. 

Klíčovou roli v romské integraci mají místní samosprávy, které by měly integraci uplatňovat v praxi ve svém regionu. V obcích s roz-
šířenou působností jsou romští poradci, kteří by měli zajišťovat a prosazovat potřeby místních Romů, řešit problémy ve vyloučených loka-
litách a snažit se o zlepšení situace v romské menšině. Romští poradci jsou prostředníci mezi úřady a Romy. V případě větších problémů 
je umožněno obci zřizovat funkci romských terénních pracovníků.

Na tyto romské terénní pracovníky mohou obce zažádat o finanční prostředky u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.  
Ta každoročně vyhlašuje program „Proti sociální vyloučenosti Romů“. 

Dalším strategickým dokumentem, ze kterého tato koncepce vychází, je Komunitní plán sociálních služeb 2016–2018.   
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Cíle integrace romské komunity v Holešově 
• komplexní zajištění možností k bydlení (zajištění sociálního bydlení pro rodiny s nízkými příjmy, zajištění ubytování pro občany ohrože-

né sociálním vyloučením, zajištění modelu prostupného bydlení, vybudování krizového bydlení pro obyvatele, kteří z různých důvodů 
nemohou žít jinak, využívat dotačních titulů MMR ČR na opravu nefunkčních městských domů)

• podpora zaměstnanosti (vytvoření systému poradenství, podpora sociálního podnikání, podpora dobrovolnické práce, větší využití VPP)
• realizace vzdělávacích programů za účelem zlepšení životní úrovně obyvatel a zprostředkování kontaktu pro děti, mládež a dospělé se 

společenským prostředím a předcházení sociálně patologickým jevům, podpora aktivit k vytvoření tolerantního prostředí bez předsud-
ků, podpora vzdělávacích aktivit zaměřená na romské děti

• sociální poradenství na podporu řešení nepříznivých sociálních situací jednotlivců a sociálních skupin ohrožených sociálním vyloučením 
– zajištění podpory terénního programu pro romskou menšinu

• zlepšení podmínek pro volnočasové organizace jako nástroj prevence sociálně patologických jevů
• vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
• podpora aktivit a dobrovolníků z Jednoty bratrské Holešov a případně dalších neziskových organizací

V Holešově, v obci s rozšířenou působností, byla pověřena integrací romské menšiny pracovnice odboru sociálních věcí, jde o ku-
mulovanou funkci. Jak vyplývá z krajské koncepce, je žádoucí a nezbytné napomáhat především městským úřadům ke vzniku míst rom-
ských terénních pracovníků.

1. Demografické údaje 
Dle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 se nikdo z místních Romů nepřihlásil k romské národnosti. 
Podle evidence obyvatel máme k trvalému pobytu hlášeno asi sto Romů. Nikde ale není  uváděna příslušnost k tomuto  etniku, 

můžeme odhadovat pouze ze znalosti místních poměrů, kdo k romské národnosti náleží. 
Jde pouze o údaj  z evidence obyvatel, část těchto Romů se v Holešově již nezdržuje. Nelze přesně určit počet osob, často migrují  

a navštěvují se mezi sebou nebo zde mají sice trvalý pobyt, ale žijí jinde. Nebo přišli o bydlení a různě přebývají u příbuzných nebo na 
ubytovnách. Dále zde máme i osoby romské národnosti, které jsou do společnosti zcela začleněny, nepracujeme s touto skupinou, jelikož 
ani oni odbor SVZ nevyhledávají. Část Romů žije ve smíšených  manželstvích a svazcích a ani s nimi nepracujeme.  

2. Bydlení Romů       
Velká část místních Romů žije v Holešově v  různých částech města. Většina bydlí v  městských bytech, žádný nemá vlastní byt  

či dům, dvě rodiny bydlí ve státním bytě, původně šlo o městské byty, které přešly do majetku zastupování státu. Někteří bydlí na místní 
ubytovně.  

Dostupnost bydlení 
Cena bytů je pro všechny občany stejná, v ul. Bořenovská se platí nájem za byt 2 + kk 1000 Kč, 3 + kk 1500 Kč + zálohy na ener-

gie podle počtu přihlášených obyvatel v bytě. Pokud mají občané nízké příjmy, mohou si požádat o příspěvek na bydlení nebo doplatek 
na bydlení na ÚP Holešov.

Město Holešov má omezenou kapacitu nájemních bytů, většina již byla rozprodána stávajícím nájemníkům. 
Romští občané ve městě těžko získávají pronájem bytů od pronajímatelů. Realitní kanceláře odmítají Romům pronajímat byty,  

i když je toto počínání nezákonné a neetické. Mladé romské rodiny mají možnost podat si žádost na přidělení městského bytu na TH Ho-
lešov a musí splnit tyto podmínky: 

a) bezdlužnost
b) složit kauci – 3 nájmy 
Město v současné době nestaví žádné byty a nemá to ani v plánu.
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Nejčastější příčiny ztráty bydlení 
Dlouhodobé neplacení nájemného. Je možné dohodnout s  pracovnicí ÚP, aby odesílala přímo úhradu nájemného pronajímateli 

bytu – TH Holešov a další pronajímatelé. 

Navrhovaná opatření: 
• analýza potřeb, možností a záměrů v oblasti bydlení 
• vytvoření a realizace vícestupňového prostupného sociálního bydlení, reflektující konkrétní situaci, potřebnost sociálního bydlení dle 

možnosti města 
• nevytvářet sociálně a prostorově vyloučené lokality na etnickém podkladě, které přinášejí další rizika a problémy 
• průběžné monitorování hrazení nájemného a zjištěné problémy řešit bez prodlení
• využívat možnosti zvláštního příjemce u rodin, které mají dlouhodobě problémy s hrazením nájemného
• soustředit se na ubytovny ve městě, kde se koncentrují osoby a rodiny, které na sebe vážou další negativní vlivy ovlivňující širší okolí. Uby-

tovny se tak stávají dlouhodobým až trvalým bydlištěm, a přitom na ubytovně nefungují sociální služby, ačkoliv by je obyvatelé potřebovali. 
• i nadále zajišťovat fungování domovnictví ve vyloučené lokalitě města pro udržení čistoty a dobrého soužití s většinovou společností
• jednou za tři měsíce svolat setkání v lokalitě Bořenovská a informovat občany o dlužném nájemném a důsledcích, které z toho vyplý-

vají / terénní pracovník + romský poradce/    
• vytvoření či udržení bytových jednotek města s regulovatelným nájemným, které by sloužily jako šance pro lidi, kteří mají zájem a sna-

hu žít jinak. Takový bytový fond je možné vybudovat rekonstrukcí volných bytových jednotek ve vlastnictví obce s finanční podporou 
MMR – do takové výstavby je možné zainteresovat i soukromé vlastníky nemovitostí.

• zajištění bydlení určené osobám s  nízkými příjmy, které se ocitly v  nepříznivé situaci způsobené sociálními okolnostmi jejich života  
a nemají přístup k bydlení, a to ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky (kteří opouštějí různá pobytová zaří-
zení – výkon trestu, výchovná zařízení, ústavy sociální péče, azylové domy), jedná se o příslušníky minoritních etnických skupin apod.

• komplexní řešení problémů – tedy nejen bytové otázky, ale všech prvotních příčin, které posléze ústí v problémy bydlení

3. Vzdělávání Romů 
Ve srovnání s majoritní společností je vzdělanostní úroveň v romské komunitě nízká. Ve vzdělávacím systému chybí mechanismy, 

které by zmírňovaly působení znevýhodňujících faktorů:
• nedostatek kulturních kompetencí, které škola u dětí předpokládá a vyžaduje v oblastech obecného kulturního rozhledu
• méně jazykově stimulující prostředí 
• nízká motivace ze strany rodiny
• neexistence pozitivních pracovně profesních vzorů 
• nižší materiální vybavení rodiny
• přeplněné malometrážní byty
• zřízení asistenta pedagoga na ZŠ
• vytvářet předpoklady pro zvýšení školní úspěšnosti, prodloužení vzdělávací dráhy a následné získání kvalifikace

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje dotační program „Podpora romských žáků středních škol“. Finanční pro-

středky tohoto programu jsou určeny na podporu romských žáků a studentů, kteří jsou občany ČR a jejichž rodiny jsou vedeny v evidenci 
ÚP ČR. Pokud rodiče nepobírají dávky v hmotné nouzi, nemají možnost využít tento program.  

Situace v Holešově k září 2015
a) Předškolní výchova: Romští rodiče velmi málo využívají možnosti umístění dětí do MŠ.  Většinou jsou bez zaměstnání. Návštěva MŠ 

je pouze výdaj z rodinného rozpočtu.   
 Volnočasové aktivity v lokalitě Bořenovská pro předškolní děti a jejich rodiče zajišťuje Sbor Jednoty bratrské Holešov. 
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a nemají přístup k bydlení, a to ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky (kteří opouštějí různá pobytová zaří-
zení – výkon trestu, výchovná zařízení, ústavy sociální péče, azylové domy), jedná se o příslušníky minoritních etnických skupin apod.

• komplexní řešení problémů – tedy nejen bytové otázky, ale všech prvotních příčin, které posléze ústí v problémy bydlení

3. Vzdělávání Romů 
Ve srovnání s majoritní společností je vzdělanostní úroveň v romské komunitě nízká. Ve vzdělávacím systému chybí mechanismy, 

které by zmírňovaly působení znevýhodňujících faktorů:
• nedostatek kulturních kompetencí, které škola u dětí předpokládá a vyžaduje v oblastech obecného kulturního rozhledu
• méně jazykově stimulující prostředí 
• nízká motivace ze strany rodiny
• neexistence pozitivních pracovně profesních vzorů 
• nižší materiální vybavení rodiny
• přeplněné malometrážní byty
• zřízení asistenta pedagoga na ZŠ
• vytvářet předpoklady pro zvýšení školní úspěšnosti, prodloužení vzdělávací dráhy a následné získání kvalifikace

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje dotační program „Podpora romských žáků středních škol“. Finanční pro-

středky tohoto programu jsou určeny na podporu romských žáků a studentů, kteří jsou občany ČR a jejichž rodiny jsou vedeny v evidenci 
ÚP ČR. Pokud rodiče nepobírají dávky v hmotné nouzi, nemají možnost využít tento program.  

Situace v Holešově k září 2015
a) Předškolní výchova: Romští rodiče velmi málo využívají možnosti umístění dětí do MŠ.  Většinou jsou bez zaměstnání. Návštěva MŠ 

je pouze výdaj z rodinného rozpočtu.   
 Volnočasové aktivity v lokalitě Bořenovská pro předškolní děti a jejich rodiče zajišťuje Sbor Jednoty bratrské Holešov. 
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b) Základní školství: V Holešově většina romských dětí navštěvuje III. ZŠ. Vlastními silami zařizuje škola individuální doučování u všech 
žáků. Škola nemá asistenta pedagoga pro romské děti. 

 Poradenství specializovaných institucí a poradenství ve škole samotné funguje bez problémů. Město má zřízenou Komisi sociálněprávní 
ochrany dětí, komisi školskou a drogové problematiky.  

c) Střední školství: Střední školy nejsou místními romskými dětmi většinou navštěvovány.  
 Dosud máme pouze dvě dívky na odborném učilišti a jednoho studenta na Gymnáziu L. Jaroše - v prvních ročnících.    

Navrhovaná opatření:
• zřízení asistenta pedagoga na ZŠ, kde dochází k větší kumulaci romských dětí
• zřízení přípravné třídy na ZŠ i pro neromské děti
• zvýšená aktivita pracovníků v oblasti integrace Romů při zapojování dětí a mládeže do volnočasových aktivit  
• podpora docházky romských dětí do mateřských škol (minimálně rok před nástupem do ZŠ, využívání terénních pracovníků na práci  

v rodinách)
• zapojování rodin do vzdělávacích programů pro veřejnost realizovaných NNO
• pokračování spolupráce se školami, pedagogicko-psychologickými poradnami, OSPODem na MěÚ Holešov, komisí sociálněprávní 

ochrany dětí 
• podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
• podpora dobrovolnické činnosti 
• osvěta rodičů, zdůrazňování významu vzdělávání

4. Zaměstnanost 
Velmi nízká zaměstnanost podporuje chudobu a vyloučení Romů z kvalitního bydlení, vzdělání, trávení volného času atd.  Nízká 

vzdělanost omezuje šance Romů na pracovním trhu. Romové nemají zájem o programy rekvalifikací ÚP ČR. Často neukončené základní 
vzdělání zůstává základním handicapem Romů na trhu práce. Rodiny dlouhodobě nezaměstnané jsou zcela odkázané na sociální dávky. 
Romské rodiny, které dlouhodobě žijí z příjmů rovnajících se ŽM, se stávají chudými a jejich chudoba se časem dále prohlubuje, životní 
podmínky se postupně mění ze standardních na substandardní, dochází k jejich materiální deprivaci. Romové jsou pak pro chudobu vy-
lučováni z obvyklého způsobu života. Pro Romy je těžké dostát podmínkám nároku na důchodové pojištění pro opakovanou nezaměst-
nanost. Špatná ekonomická situace jim neumožňuje spořit si na stáří či platit si důchodové pojištění. Ve stáří se stávají závislými na širší 
rodině. Navíc je přístup k pracovním příležitostem výrazně ovlivňován diskriminací na základě etnické příslušnosti z důvodu zakořeněných 
předsudků v české společnosti, což podmínky pro zaměstnávání Romů ještě zhoršuje. 

Situace v Holešově 
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, které zakazuje diskriminaci při 

přístupu fyzické osoby k zaměstnání, neeviduje ÚP ČR Krajská pobočka ve Zlíně - Kontaktní pracoviště Holešov žádné údaje o etnickém 
původu nebo národnosti uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost Romů je značně vysoká. 

V lokalitě Bořenovská zajišťuje funkci domovnice, pracovnice NNO Argo, Společnost dobré vůle Zlín. 
Technické služby Holešov a město Holešov zaměstnávají také romské občany prostřednictvím VPP.  
Bariérou vysoké nezaměstnanosti je nízká vzdělanost, vesměs žádná kvalifikace, skrytá diskriminace ze strany zaměstnavatelů.
Nejčastější nástroj pro zaměstnávání Romů jsou veřejně prospěšné práce (VPP). O tento způsob zaměstnání je ze strany uchazečů 

velký zájem. Nabídka převyšuje poptávku. I krátkodobým zaměstnáním si Romové osvojují pracovní návyky. Omezuje se práce na černo 
a rodiny si navyšují rodinný rozpočet.  
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Navrhovaná opatření:
• pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce ČR, samosprávou a jimi zřízenými organizacemi (vytvářet více příležitostí pro výkon veřejně 

prospěšných prací, společensky účelových pracovních míst s cílem zlepšení ekonomické situace rodin, získávání a udržení pracovních 
návyků nutných pro zařazování na trh práce, zvýšená kontrola nelegální práce apod.)

• vytváření lokálních programů ve spolupráci s úřadem práce, neziskovým sektorem a obecně prospěšnými společnostmi. Motivování  
organizací ke spoluúčasti na těchto programech 

• propojení služeb zaměstnaností s komplexní sociální prací prostřednictvím terénních pracovníků a romského poradce
• sledování plnění povinností vyplývajících z evidence na úřadu práce, předcházet situacím, které by vedly k vyřazení Romů a důsledkům 

z toho plynoucích
• motivovat romské občany k účasti na rekvalifikačních kurzech, přípravě na pravidelném zaměstnání pro získání dovedností a kompetencí
• zvýhodnění firem při zadávání veřejných zakázek, zaměstnají-li stanovené procento obtížně zaměstnatelných osob na trhu práce. Lze 

k tomu využít změny směrnice o veřejných zakázkách měst, a to: Zvláštní podmínkou pro plnění veřejné zakázky: ve smyslu § 44 odst. 
8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy zadavatel požaduje, aby alespoň 10 % z celkového počtu pracovníků dodavate-
le, kteří se budou podílet na plnění zakázky, pocházelo z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli 
bezprostředně před započetím plnění zakázky evidováni úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců

• podpora sociálního podnikání či sociální firmy, tj. podpora vzniku subjektů, které vytvářejí pracovní místa pro dlouhodobě nezaměst-
nané obyvatele sociálně vyloučených lokalit. 

5. Zdravotní péče
Odborníci zabývající se studiem zdravotního stavu populace poukazují na přetrvávající a dokonce narůstající rozdíly v ukazatelích 

zdravotního stavu mezi jednotlivými sociálními vrstvami a skupinami, a to i přes zvyšující se životní úroveň. V praxi byla identifikována 
celá řada problémů souvisejících se zdravotním stavem Romů, který je dle kvalifikovaných vyjádření horší než u většinové společnosti.

Situace v Holešově
Zdravotní stav romských dětí závisí na míře zodpovědnosti jejich  zákonných zástupců, na míře starostlivosti a péče o zdraví dětí.  

V péči o děti jsou mezi jednotlivými rodinami značné rozdíly. 
Důvodem špatného zdravotního stavu je zpravidla nedodržování léčebného režimu a lékařských doporučení. Alarmující je také čas-

té kuřáctví u dětí už kolem 10 let. Kouření se v romských rodinách vyskytuje velmi často. 
Lékařská péče je dostupná pro Romy i Neromy ve stejné kvalitě. Romští občané mají vzhledem ke svým tradicím jiný přístup  

ke zdraví a zdravotní péči. Ten jim brání hlavně ve využívání preventivních prohlídek a řešení zdravotních problémů v předstihu. 

Navrhovaná opatření v Holešově: 
• zřízení zdravotního pomocníka, který by spolupracoval s lékaři a dohlížel na dodržování léčebných režimů v rodinách a jiné  
• pomocník by preventivně působil na výchovu Romů v péči o své zdraví
• zvyšoval by informovanost rodin s dětmi o povinnosti preventivních prohlídek a očkování, objednávky u lékařů 
• dbát na větší míru zapojení neziskových organizací do osvětové činnosti mezi romskými občany  

   
6. Bezpečnost

Při zajišťování bezpečnosti Romů usiluje Česká republika o aktivní podporu bezkonfliktního a tolerantního multikulturního souži-
tí. K tomuto postupu zavazují vládu úmluvy světových organizací, právní dokumenty a směrnice. Pro efektivnější řešení rizikových jevů 
uvnitř romské menšiny vláda podporuje systémový přístup Policie ČR ve vztahu k Romům a programy i aktivity zaměřené na prevenci kri-
minality a eliminaci sociálně patologických jevů na místní úrovni.

Ve vztahu k Romům je nejrizikovějším druhem pravicový extremismus, který se v posledních letech bohužel stále více šíří a radi-
kalizuje. Projevuje se zde zvyšující se vzdělanostní úroveň samotných aktivistů, související mimo jiné s nárůstem sympatizantů ze střední 
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Navrhovaná opatření:
• pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce ČR, samosprávou a jimi zřízenými organizacemi (vytvářet více příležitostí pro výkon veřejně 

prospěšných prací, společensky účelových pracovních míst s cílem zlepšení ekonomické situace rodin, získávání a udržení pracovních 
návyků nutných pro zařazování na trh práce, zvýšená kontrola nelegální práce apod.)

• vytváření lokálních programů ve spolupráci s úřadem práce, neziskovým sektorem a obecně prospěšnými společnostmi. Motivování  
organizací ke spoluúčasti na těchto programech 

• propojení služeb zaměstnaností s komplexní sociální prací prostřednictvím terénních pracovníků a romského poradce
• sledování plnění povinností vyplývajících z evidence na úřadu práce, předcházet situacím, které by vedly k vyřazení Romů a důsledkům 

z toho plynoucích
• motivovat romské občany k účasti na rekvalifikačních kurzech, přípravě na pravidelném zaměstnání pro získání dovedností a kompetencí
• zvýhodnění firem při zadávání veřejných zakázek, zaměstnají-li stanovené procento obtížně zaměstnatelných osob na trhu práce. Lze 

k tomu využít změny směrnice o veřejných zakázkách měst, a to: Zvláštní podmínkou pro plnění veřejné zakázky: ve smyslu § 44 odst. 
8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy zadavatel požaduje, aby alespoň 10 % z celkového počtu pracovníků dodavate-
le, kteří se budou podílet na plnění zakázky, pocházelo z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli 
bezprostředně před započetím plnění zakázky evidováni úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců

• podpora sociálního podnikání či sociální firmy, tj. podpora vzniku subjektů, které vytvářejí pracovní místa pro dlouhodobě nezaměst-
nané obyvatele sociálně vyloučených lokalit. 

5. Zdravotní péče
Odborníci zabývající se studiem zdravotního stavu populace poukazují na přetrvávající a dokonce narůstající rozdíly v ukazatelích 

zdravotního stavu mezi jednotlivými sociálními vrstvami a skupinami, a to i přes zvyšující se životní úroveň. V praxi byla identifikována 
celá řada problémů souvisejících se zdravotním stavem Romů, který je dle kvalifikovaných vyjádření horší než u většinové společnosti.

Situace v Holešově
Zdravotní stav romských dětí závisí na míře zodpovědnosti jejich  zákonných zástupců, na míře starostlivosti a péče o zdraví dětí.  

V péči o děti jsou mezi jednotlivými rodinami značné rozdíly. 
Důvodem špatného zdravotního stavu je zpravidla nedodržování léčebného režimu a lékařských doporučení. Alarmující je také čas-

té kuřáctví u dětí už kolem 10 let. Kouření se v romských rodinách vyskytuje velmi často. 
Lékařská péče je dostupná pro Romy i Neromy ve stejné kvalitě. Romští občané mají vzhledem ke svým tradicím jiný přístup  

ke zdraví a zdravotní péči. Ten jim brání hlavně ve využívání preventivních prohlídek a řešení zdravotních problémů v předstihu. 

Navrhovaná opatření v Holešově: 
• zřízení zdravotního pomocníka, který by spolupracoval s lékaři a dohlížel na dodržování léčebných režimů v rodinách a jiné  
• pomocník by preventivně působil na výchovu Romů v péči o své zdraví
• zvyšoval by informovanost rodin s dětmi o povinnosti preventivních prohlídek a očkování, objednávky u lékařů 
• dbát na větší míru zapojení neziskových organizací do osvětové činnosti mezi romskými občany  

   
6. Bezpečnost

Při zajišťování bezpečnosti Romů usiluje Česká republika o aktivní podporu bezkonfliktního a tolerantního multikulturního souži-
tí. K tomuto postupu zavazují vládu úmluvy světových organizací, právní dokumenty a směrnice. Pro efektivnější řešení rizikových jevů 
uvnitř romské menšiny vláda podporuje systémový přístup Policie ČR ve vztahu k Romům a programy i aktivity zaměřené na prevenci kri-
minality a eliminaci sociálně patologických jevů na místní úrovni.

Ve vztahu k Romům je nejrizikovějším druhem pravicový extremismus, který se v posledních letech bohužel stále více šíří a radi-
kalizuje. Projevuje se zde zvyšující se vzdělanostní úroveň samotných aktivistů, související mimo jiné s nárůstem sympatizantů ze střední 
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vrstvy. Extremisté se začali snažit o získání veřejnosti, které zpřístupňují své hnutí a hledají vhodné oslovení veřejnosti. Na jejich aktivi-
tách se začala projevovat profesionalita díky spolupráci se zahraničím.

Praktické zkušenosti a výsledky průzkumů veřejného mínění dokládají, že značná část české společnosti vnímá Romy jako skupinu 
osob se zvýšeným sklonem ke kriminální činnosti, s nezájmem o legální práci, neschopných běžného stylu bydlení a soužití. Obětí těchto 
pohledů se stává i ta část Romů, která k uvedenému negativnímu hodnocení nezavdává žádnou příčinu.

Situace v Holešově 
 V Holešově se v posledních letech nestal žádný rasově motivovaný trestný čin, a to i přesto, že je zaznamenáno, že v našem regi-

onu se vyskytují jedinci, kteří se hlásí k pravicovému i levicovému extremismu.  
Pracovníci sociálního odboru města Holešova spolupracují s  Policií ČR v  Holešově a MP Holešov intenzivně.  Policie se aktivně 

účastní setkání s představiteli obce a spolupracuje  s romským poradcem a kurátorem pro mládež, pokud to situace vyžaduje.   
Nejčastěji společně řeší  problematiku záškoláctví u nezletilých dětí. Obě policejní složky dohlížejí na děti, a pokud jsou viděny 

v době vyučování mimo školu, je tento problém řešen ve spolupráci s dotčenými orgány.  

Navrhovaná opatření:
•  potírání projevů jakékoliv diskriminace
•  osvěta prostřednictvím společných aktivit či setkávání, přednášek
•  zapojení neziskových organizací  do problematiky
•  prostřednictvím sociálních a terénních pracovníků působit v rodinách, aby  děti více navštěvovaly volnočasové aktivity, které jsou nabíze-

ny zdarma
•  zřízení asistenta prevence kriminality z řad Romů, který by ve městě působil a v romské menšině se orientoval
•  využít dotačního titulu z MVČR nebo prostřednictvím ÚP ČR    

7. Kriminalita a rizikové formy chování Romů 
Závažnějším problémem je lichva, která se však netýká jen romských občanů. Lidé, kteří pobírají dlouhodobě dávky v hmotné nouzi, ne-

jsou schopni vytvářet rezervy, dávky jsou sotva dostačující na pokrytí základních životních potřeb. V případě nenadálých událostí či vyšších vý-
dajů často řeší situaci nevýhodnými půjčkami a tím se dostávají do spirály zadluženosti. Velký problém u romské komunity jsou hazardní hry. 

Situace v Holešově 
Vedoucí Policie ČR, obvodního oddělení Holešov Mgr. Jan Novák hodnotí situaci z hlediska kriminality kladně. Možná je to tím, že 

se problémové rodiny z Holešova odstěhovaly.  V omezené míře se vyskytují drobné krádeže v obchodech, podvody a drobná opakovaná 
trestná činnost. Více se řeší záškoláctví a  zanedbávání povinné péče o děti a mládež – postihy pro rodiče. Celková statistika kriminality 
týkající se romské menšiny v kraji je velmi nízká. 

Navrhovaná opatření
•  preventivní působení na děti ve školních a předškolních zařízeních ve spolupráci s policií
•  zapojení do volnočasových aktivit 
•  podpora vzniku nízkoprahového zařízení
•  spolupráce romského poradce, kurátora pro děti, mládež i dospělé, terénních pracovníků, PČR, MP při potírání kriminality 

8. Terénní práce
Terénní sociální práce je jedním z významných a účinných nástrojů, jak předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců, rodin i celých 

sociálních skupin z běžného života. Toto vyloučení lidi izoluje a neumožňuje jim se plnohodnotně zapojovat do kulturních, politických, 
ekonomických, spotřebních a jiných aktivit. 
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Kontakt s klienty v jejich přirozeném prostředí má v sociální práci hluboké kořeny a v posledních letech se k ní vracíme.
Specifikem terénní sociální práce je vyhledávání potenciálních uživatelů sociálních služeb v jejich přirozeném prostředí. Tento způ-

sob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami pomoc nevyhledávají, případně ji odmítají. Návštěvy v domácnostech 
uživatelů v rámci práce, v přirozeném prostředí, také poskytují příležitost ke spolupráci s celou rodinou a širším společenstvím. 

Cíle a prostředky terénní práce:
• zastavit a zmírnit zhoršování sociální situace klientů
• prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování
• zmírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, vč. jejich dopadu na společnost 
• informovanost o rizicích spojených s užíváním návykových látek
• pomoc klientům získávat či znovu nabývat sociální kompetence
• předávání informací – poradenství v záležitostech partnerství, při sociálních a zdravotních obtížích, oddlužení, exekucích atd. 
• motivovat okolí klienta k řešení problémů

Situace v Holešově
Město Holešov zajišťuje práva národnostních menšin podle zákona č. 273/2001 Sb. Tato agenda je zřízena na odboru sociálních 

věcí a služeb města Holešova kumulací funkce. Pracovnice vykazuje na romskou integraci úvazek 0,2. 
Sociální práci vykonávají také  pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví – kurátorka pro dospělé, kurátor pro děti a mládež 

a  pracovnice sociálněprávní ochrany dětí.
Sociální práce je vykonávána pro všechny občany města.  
Od r. 2009 v Holešově působí organizace ARGO, Společnost dobré vůle Zlín. Terénní pracovník se specializuje na práci s romskou 

komunitou a řešení jejích problémů v jejím přirozeném prostředí a pomáhá s řešením nakumulovaných problémů.  
SAS pro rodiny s dětmi Charity Holešov vykonávají terénní sociální práci v romských i neromských rodinách na základě spolupráce 

s pracovníky OSPOD.
   

Navrhovaná opatření:
• prostřednictvím terénní práce pomoci člověku v obtížné životní situaci
• předcházení a snižování neúnosného zadlužování
• poskytování základního poradenství občanům 
• zvyšovat znalosti a dovednosti lidí, kteří využívají tyto služby 
• předcházet terénní prací sociálnímu vyloučení a jeho prohlubování
• terénní prací pomáhat sociálnímu začleňování, zmírňovat nerovnosti, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělání, bydlení apod.
• terénní prací pomoci klientům získávat sociální kompetence a předávat jim informace

Závěr
Koncepce integrace romské komunity v  Holešově 2016–2018 je první koncepcí Městského úřadu Holešov, která se týká 

romské integrace a je zpracovaná jako samostatná kapitola Komunitního plánování sociálních služeb města Holešova v  návaznosti  
na Koncepci romské integrace Zlínského kraje.

Tato kapitola koncepce integrace romské komunity je součástí Komunitního plánu sociálních služeb 2016–2018. 
Práci s romskou komunitou se věnuje komunitní plán v PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením, kde jsou popsané nástroje a ře-

šení sociálních problémů romského obyvatelstva.   
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XI. PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY

Název projektu Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence

Cíl projektu Vybudování nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší v prostorách, které by pro-
vozovala Charita 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 tvorbě 
KPSS města Holešova na období 2016–2018, tak i při tvorbě SPRSS ve Zlínském kraji pro období 
2016–2018.  Podporu tomuto záměru vyslovili i představitelé města Holešova. Jako potřebnou 
vidí službu vedení a pracovnice sociálního odboru MěÚ v Holešově. Z důvodu nedostupnosti slu-
žeb pro osoby bez přístřeší vidíme nutnost alespoň jedné sociální služby, která by byla určena 
osobám bez přístřeší. Momentálně se v ORP Holešov žádná taková potřebným uživatelům ne-
poskytuje!

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

Počet uživatelů – celková kapacita Okamžitá kapacita – 10 uživatelů
Ambulantní forma sociální služby

Místo realizace Holešov

Začátek projektu 1. 7. 2016

Konec projektu Nestanoven

Realizátor Charita Holešov, Tovární 1407, 769 01 Holešov

Rozpočet  • investiční 70 000 Kč (úprava a vybavení prostor pro poskytování výše uvedené sociální služby)

                   • provozní celkem/rok 900 000 Kč

                      – osobní/rok 750 000 Kč

                      – materiálové 130 000 Kč

                      – ostatní   20 000 Kč

Zdroje financování EU
MPSV
Zlínský kraj
Vlastní zdroje
Město Holešov, obce

Podmínky pro realizaci Proběhlo jednání s představiteli města Holešov. Představitelé města vidí tuto sociální službu jako 
potřebnou, nyní se hledají prostory pro její realizaci. Zakotvení projektového záměru do  KPSS 
města Holešova pro období 2016–2018 a SPRSS ve Zlínském kraji pro období 2016–2018.

Rizika Nedostatek finančních prostředků nutných pro zajištění poskytování sociální služby. 

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. Zkon-
taktování případných zájemců o sociální službu na území města a obcí.

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

Cíl projektu Vybudování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které by provozovala Charita Holešov.

Stručný popis projektu Vznik nové sociální služby – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Proč je projekt potřebný Potřebnost vybudovat tuto sociální službu vyplynula z jednání pracovní skupiny OOSV při tvorbě 
KPSS města Holešova na období 2016–2018, tak i při tvorbě SPRSS ve Zlínském kraji pro období 
2016–2018.  Podporu tomuto záměru vyslovili i představitelé města Holešova.

Cílová skupina Děti a mládež 6–26 let převážně ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, kteří zažíva-
jí obtížné životní události nebo žijí v omezujících životních podmínkách. Mládež, která žije vy-
hraněným životním stylem, dává přednost pasivnímu trávení volného času, zažívající konfliktní 
společenské situace, vyhýbající se standardním formám. Záměr umožní dětem a mládeži ohrože-
ným sociálním vyloučením získat a posílit občanské dovednosti, znalosti a sebevědomí tak, aby 
umožnil jejich bezproblémové začlenění do komunity a zodpovědný přístup k vlastnímu pracov-
nímu uplatnění. Prostřednictvím klubových aktivit by bylo poskytnuto ohroženým mladým li-
dem bezpečné trávení volného času v rámci volně probíhajících her a částečně řízených aktivit. 
Vybudování této služby, kde budou nabízeny aktivity pro děti a mládež bez potřeby registrace 
a placení registračních poplatků, by mělo sloužit jako prevence kriminality a protidrogové pre-
vence. V Holešově je řešení této služby velmi nutné a aktuální – ať už z důvodu spousty dětí ze 
sociálně vyloučených rodin, tak i kvůli dětem, mládeži z romské populace, které by bylo účelné 
do této sociální služby začlenit.

Počet uživatelů – celková kapacita 15/denně
Ambulantní forma sociální služby

Místo realizace Holešov

Začátek projektu 1. 1. 2016

Konec projektu Nestanoven

Realizátor Charita Holešov, Tovární 1407, 769 01 Holešov

Rozpočet • investiční 70 000 Kč (úprava a vybavení prostor pro poskytování výše uvedené sociální služby)

                  • provozní celkem/rok 930 000 Kč

                     – osobní/rok 750 000 Kč

                     – materiálové   60 000 Kč

                     – ostatní 120 000 Kč

Zdroje financování EU
MPSV
Zlínský kraj
Vlastní zdroje
Město Holešov, obce

Podmínky pro realizaci Proběhlo jednání s  představiteli města Holešov. Představitelé města vidí tuto sociální službu jako 
potřebnou, nyní se budou hledat prostory pro její realizaci. Zakotvení projektového záměru do KPSS 
města Holešova pro období 2016–2018 a SPRSS ve Zlínském kraji pro období 2016–2018.

Rizika Nedostatek finančních prostředků nutných pro zajištění poskytování sociální služby. 

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 Bořenovské 1674 a v dalších lokalitách na území města a obcí. Zkontaktování případ-
ných zájemců o sociální službu.

Odpovědná osoba Mgr. Milan Jelínek
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Komunitní plán sociálních služeb města Holešova44

Název projektu Rozšíření specializovaného oddělení poskytujícího službu „domov se zvláštním 
režimem“ v rámci stávajícího zařízení Centra pro seniory.

Cíl projektu Zajistit potřebnou odpovídající specializovanou péči klientům nemocným Alzheimerovou choro-
bou nebo trpícím 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 dojte k rozšíření stávajícího oddělení DZR o 26 lůžek na celkovou kapacitu 52 
lůžek, a to transformací lůžek z domova pro seniory. Režim oddělení je přizpůsoben specifickým 
potřebám těchto osob. Uživatelům služby domov se zvláštním režimem budou poskytnuty tako-
vé služby, které vzhledem ke svému znevýhodnění potřebují, a to v základním rozsahu daném  
§ 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dále dle přání a potřeb klienta, které budou 
s uživatelem individuálně sjednány ve smlouvě. Služba je náročná na počet zaměstnanců v pří-
mé péči, protože klienti vyžadují individuální přístup a péči po celý den.  Projekt významným 
způsobem přispěje k  zajištění péče o tuto skupinu seniorů.

Proč je projekt potřebný Současný počet lůžek 26 je nedostačující pro péči o seniory se stařeckými demencemi a Alzhei-
merovou nemocí. Projekt by měl zlepšit dosažitelnost této služby pro Mikroregion Holešovsko.

Cílová skupina Senioři trpící Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí

Počet uživatelů – celková kapacita 52

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

Začátek projektu 1. 1. 2016

Konec projektu Neomezeně 

Realizátor Centrum pro seniory, p. o.

Rozpočet  – investiční 0

                  – provozní celkem/rok 2 000 000,- Kč

                  – osobní/rok 5 500 000,- Kč

                  – materiálové 500 000,- Kč (počáteční vybavenost)

                  – ostatní

Zdroje financování Úhrady od uživatelů
PnP
Dotace kraje
Dotace obce
Jiné zdroje (VZP, projekty, sponzoři)

Podmínky pro realizaci Dobré

Rizika Vyšší náklady na provoz

Jak rizika eliminovat Hledat zdroje z dotací

Odpovědná osoba Mgr. Ivana Bozděchová
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Název projektu Transformace části kapacity služby domov pro seniory na DZR v rámci stávajícího 
zařízení Centra pro seniory.

Cíl projektu Důvodem převedení části kapacity domova pro seniory na lůžka v domově se zvláštním režimem  
v rámci Centra pro seniory je zhoršený stav některých stávajících uživatelů, u kterých dochází  
k prohlubování stařecké demence nebo u kterých se postupem času projevuje Alzheimerova cho-
roba, a nedostačující kapacita DZR vzhledem k nárůstu žádostí o tuto službu. Cílem tohoto pro-
jektu je zajištění adekvátní péče v DZR stávajícím i novým uživatelům.

Stručný popis projektu V rámci projektu dojte ke snížení stávajícího oddělení DS o 26 lůžek na celkovou kapacitu  
118 lůžek. Uživatelům služby domov se zvláštním režimem budou poskytnuty takové služby, 
které vzhledem ke svému znevýhodnění potřebují, a to v základním rozsahu daném § 50 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dále dle přání a potřeb klienta, které budou s uživate-
lem 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  zajištění péče o tuto skupinu seniorů.

Proč je projekt potřebný Projekt by měl zlepšit poskytování služeb seniorům pro Mikroregion Holešovsko.

Cílová skupina Senioři

Počet uživatelů – celková kapacita 118

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

Začátek projektu 1. 1. 2016

Konec projektu Neomezeně 

Realizátor Centrum pro seniory, p.o.

Rozpočet – investiční 0

                 – provozní celkem/rok - 2 000 000,- Kč

                 – osobní/rok - 2 000 000,- Kč

                 – materiálové

                 – ostatní

Zdroje financování Úhrady od uživatelů
PnP
Dotace kraje
Dotace obce
Jiné zdroje (VZP, projekty, sponzoři)

Podmínky pro realizaci Dobré

Rizika Větší počet žádostí o službu DS, delší čekací doby

Jak rizika eliminovat nelze

Odpovědná osoba Mgr. Ivana Bozděchová
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Název projektu Transformace části kapacity služby domov pro seniory na DZR v rámci stávajícího 
zařízení Centra pro seniory.

Cíl projektu Důvodem převedení části kapacity domova pro seniory na lůžka v domově se zvláštním režimem  
v rámci Centra pro seniory je zhoršený stav některých stávajících uživatelů, u kterých dochází  
k prohlubování stařecké demence nebo u kterých se postupem času projevuje Alzheimerova cho-
roba, a nedostačující kapacita DZR vzhledem k nárůstu žádostí o tuto službu. Cílem tohoto pro-
jektu je zajištění adekvátní péče v DZR stávajícím i novým uživatelům.

Stručný popis projektu V rámci projektu dojte ke snížení stávajícího oddělení DS o 26 lůžek na celkovou kapacitu  
118 lůžek. Uživatelům služby domov se zvláštním režimem budou poskytnuty takové služby, 
které vzhledem ke svému znevýhodnění potřebují, a to v základním rozsahu daném § 50 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dále dle přání a potřeb klienta, které budou s uživate-
lem 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  zajištění péče o tuto skupinu seniorů.

Proč je projekt potřebný Projekt by měl zlepšit poskytování služeb seniorům pro Mikroregion Holešovsko.

Cílová skupina Senioři

Počet uživatelů – celková kapacita 118

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

Začátek projektu 1. 1. 2016

Konec projektu Neomezeně 

Realizátor Centrum pro seniory, p.o.

Rozpočet – investiční 0

                 – provozní celkem/rok - 2 000 000,- Kč

                 – osobní/rok - 2 000 000,- Kč

                 – materiálové

                 – ostatní

Zdroje financování Úhrady od uživatelů
PnP
Dotace kraje
Dotace obce
Jiné zdroje (VZP, projekty, sponzoři)

Podmínky pro realizaci Dobré

Rizika Větší počet žádostí o službu DS, delší čekací doby

Jak rizika eliminovat nelze

Odpovědná osoba Mgr. Ivana Bozděchová
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Bohaté aktivity volnočasových iniciativ v Holešově a místních částech

Fotbalový zápas mladších žáků SFK ELKO Holešov na hřišti ve Všetulích a folklorní soubor Zrníčko SVČ Holešov - Všetuly.

Výstava domácího zvířectva místních chovatelů v areálu na Plačkově a aktivita mladých výtvarníků - Art ulička Holešov.

Dětský den v parku s atrakcemi rozvíjejícími fantazii a vítání občánků v části Žopy - první občanka města r. 2015 Amalie.

Pěvecké vystoupení dětí ze škol seniorům a výstava ovoce, zeleniny a dalších přírodních produktů v zahradnictví Stella.
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Aktivity vedení Sboru Jednoty bratrské v Holešově v lokalitě domů v ul. Bořenovská - setkání v klubu a dětský den na hřišti.

Otevření nového působiště Charity v prostorách Měst. úřadu - ředitel M. Jelínek a děkan P. J. Walczak - a tříkrálová sbírka.

Setkání členů a hostů v klubu důchodců v prostorách v domě v ul. Pivovarská a Dům s pečovatelskou službou na Novosadech.

Canisterapie - léčebný kontakt psa a člověka - a tradiční velikonoční výtvarné a rukodělné dílny v Centru pro seniory Holešov.
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Aktivity vedení Sboru Jednoty bratrské v Holešově v lokalitě domů v ul. Bořenovská - setkání v klubu a dětský den na hřišti.

Otevření nového působiště Charity v prostorách Měst. úřadu - ředitel M. Jelínek a děkan P. J. Walczak - a tříkrálová sbírka.

Setkání členů a hostů v klubu důchodců v prostorách v domě v ul. Pivovarská a Dům s pečovatelskou službou na Novosadech.

Canisterapie - léčebný kontakt psa a člověka - a tradiční velikonoční výtvarné a rukodělné dílny v Centru pro seniory Holešov.
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Závěr

Uvedený dokument byl vytvořen v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb ve městě 
Holešov v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji. 
Byl zpracován řídící skupinou, pracovními skupinami a sestaven koordinátorkou komunitního pláno-
vání sociálních služeb.
Jde o „tvárný“ dokument, který je třeba upravovat 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.

Holešov 2. listopadu 2015

Komunitní plán sociálních služeb města Holešova na období 2016–2018 byl projednán 
v Radě města Holešova dne 19. 10. 2015 a schválen usnesením Zastupitelstva města 
Holešova č. 109/6/ZM 2015 dne 2. 11. 2015.
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Město Holešov

Komunitní plánování
sociálních služeb města Holešova

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA HOLEŠOVA 2016–2018

PARTNEŘI A SPOLUPRACOVNÍCI:

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

Charita Holešov
Tovární 1407/28, 769 01 Holešov, www.holesov.charita.cz

Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně - Kontaktní pracoviště Holešov
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
Nivy II/5358, 760 01 Zlín, www.argozlin.blog.cz

Sbor Jednoty bratrské Holešov
Nerudova 320, 769 01 Holešov, www.jb-holesov.7x.cz

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

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

Komunitní plán sociálních služeb města Holešova pro období 2016–2018
Vydalo město Holešov v prosinci – náklad 300 ks 

Zpracoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov
Řídicí skupina: Mgr. Irena Seifertová, Mgr. Ivana Bozděchová, Mgr. Milan Jelínek, Bc. Jaroslav Chmelař

www.holesov.cz
Foto: Mgr. Rudolf Seifert
Tisk: TYPOservis Holešov


