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Úvodní slovo starosty města Holešova

Vážení spoluobčané, 
Město Holešov v souladu s rozvojovými podklady Zlínského kraje vydává aktuální „Komunitní plán sociálních služeb města Holešova“, 

a to pro období let 2022 – 2024. Jedná se o koncepční materiál, který zahrnuje a pojmenovává potřeby v oblasti zajištění sociálních služeb pro 
obyvatele města Holešova a jeho místních částí - Dobrotic, Količína, Tučap a Žop. Plán také vychází z potřeb obyvatel Mikroregionu Holešov-
sko. Jedná se tedy nejen o celkové sestavení potřeb asi 23 tisíc lidí, ale smyslem je i zkvalitnění současných fungujících služeb a také příprava 
nových služeb.

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) definujeme jako plánování a řízení této pomoci tak, aby odpovídala specifikům a potře-
bám obyvatel v určitém regionu (pro nás města a obcí mikroregionu) a je v souladu a v návaznosti na Komunitní plán sociálních služeb Zlín-
ského kraje. A naopak holešovský komunitní plán (podobně jako dalších měst kraje) slouží jako podklad pro tvorbu komunitního plánu Zlín-
ského kraje. Tyto podklady jsou nejen důležité pro pojmenování a zajištění potřeb obyvatelstva, ale jsou i důležitým základním dokumentem 
pro zisk finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Komunitní plán sociálních služeb města Holešova je jedním z dílčích rozvojových plánů. Jedná se o plán na období tří let. Je to ale „živý“ 
a tvárný dokument, který se může v době své platnosti upravovat a dotvářet v návaznosti na aktuální potřeby sociálního zabezpečení občanů. 

Cílem komunitního plánu je specifikovat a následně rozvíjet služby města a dalších organizací a tím naplňovat skutečné potřeby a přá-
ní obyvatel v oblasti sociálního zabezpečení. To ale při efektivním využití potenciálu a všech zdrojů, jež jsou k dispozici. Jde tedy jak o šíři na-
bídky služeb, ale také jejich místní dosažitelnost a 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 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, ale i samotné občany. Jádrem procesu je tedy zapojení všech, kterých se soci-
ální služby dotýkají a kteří potřebují či chtějí přispět k jejich zlepšení.

Tento aktuální Komunitní plán města přímo navazuje na předcházející dokumenty sloužící k rozvoji a mapování sociálních a dalších 
souvisejících služeb pro období 2009 - 2021. Jedná se o materiál, který je určen poskytovatelům sociálních služeb, zadavatelům – tj. „předsta-
vitelům a zástupcům města a obcí“, kteří by měli reagovat na potřeby svých spoluobčanů, a také veřejnosti. 

Základem procesu komunitního plánování (KP) je aktivní spolupráce tří základních skupin:
- zadavatelů (ten, kdo služby platí; rozumíme jimi zejména obce a kraje, které odpovídají za zajištění sociálních služeb na příslušném území, 

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

Ke třem základním skupinám můžeme přiřadit ještě veřejnost. Tím myslíme všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální 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 se podařilo položit nejen základy komunitního plánování v našem městě, ale zajistit a rozvíjet řadu důležitých služeb. Což je to nejdů-
ležitější. Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří se doposud do procesu pomoci potřebným zapojili, i těm, jež komunitní plánování rozví-
její a naplňují. Bez nich bychom tento dokument nedokázali na takové úrovni sestavit. 

Dovolím si 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 každého, kdo má zájem spolupracovat na tvorbě efektivního a funkčního systému sociálních služeb ve městě 
Holešově a na Holešovsku. 

Mgr. Rudolf Seifert
starosta města Holešova
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Úvod koordinátorky ke Komunitnímu plánu sociálních služeb
města Holešova 

V letošním roce byl zaktualizován Komunitní plán sociálních služeb (dále KPSS) města Holešova. Tento dokument bude platný pro tříle-
té období 2022 – 2024. Zároveň dochází ke zhodnocení uplynulého období střednědobého KPSS pro období 2019 – 2021, který byl projednán 
Radou města Holešova dne 6. 8. 2018 a schválen usnesením Zastupitelstva města Holešova č. 81/4/ZM/2018 dne 17. 9. 2018. 

V pořadí pátý komunitní plán slouží k tomu, aby analyzoval a vyhodnotil přání a potřeby občanů a naplánoval, jak řešit situaci v soci-
ální sféře pro střednědobé tříleté období 2022 – 2024. 

Komunitní plánování zahrnuje všechny oblasti sociálního života občanů, jejich přání a potřeby, a to nejen sociální, ale i kulturní, spo-
lečenské a zájmové. 

Nezbytností komunitního plánování je i návaznost na střednědobé plány KPSS, které mají dle zákona povinnost vytvářet krajské úřady 
na území celé České republiky. Města a obce, která jsou zapojena do procesu komunitního plánování, mají větší možnosti při podávání projek-
tů v oblasti sociálních služeb, dosáhnout na granty, dotace a čerpat finance. 

Tvorbou nového komunitního plánu v Holešově pro období 2022 – 2024 se zabývají tři pracovní skupiny, a to skupina „Senioři a osoby 
se zdravotním postižením“, skupina „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ a skupina „Rodiny s dětmi“. 

Pracovní skupiny tvoří poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé a zadavatel, kterým je v tomto případě statutární zástupce města Ho-
lešova (starosta) a koordinátorka KPSS. 

Závěrečné slovo při komunitním plánování má vždy řídící skupina, která hodnotí předložené návrhy. Předsedou řídící skupiny je staros-
ta Mgr. Rudolf Seifert, členové jsou Mgr. Milan Jelínek, který je předsedou pracovní skupiny „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“, Ing. Jana 
Šťastná - předsedkyně pracovní skupiny „Senioři a osoby se zdravotním postižením“, Mgr. Klára Zalabáková, která vede pracovní skupinu „Ro-
diny s dětmi,“ a Mgr. Irena Seifertová, koordinátorka KPSS. 

Všechny tři pracovní skupiny jsou sestaveny z týmů zkušených odborníků, kteří se schází k pravidelným schůzkám, na nichž řeší problé-
my v sociální oblasti a koncepční plnění komunitního plánu. Přínosná při setkávání na pracovních skupinách je skutečnost, že poskytovatelé 
sociálních služeb o sobě vzájemně vědí a předávají si informace a podněty. 

Pracovní skupiny komunitního plánování jsou živé složky. Během tříletého období se částečně obměnily pracovní týmy. 
Bohužel, za uplynulé období, v době koronavirové pandemie, došlo k útlumu setkávání se na pracovních schůzkách komunitního plá-

nování. Osobní kontakty byly značně omezeny. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k aktualizaci již dříve zpracovaného dokumentu. Ten je upra-
ven pro současné a budoucí tříleté období komunitního plánování, včetně nových projektů a podávaných záměrů.   

Mnohdy se setkáváme s názory týkajícími se potřebnosti či nepotřebnosti komunitně plánovat. Domnívám se, že komunitní plánová-
ní má v koncepci města Holešova opodstatněný význam. Zastupitelé obce by měli vědět, co občané potřebují a jejich zájmy pak reflektovat  
a prosazovat. 

Pokud se retrospektivně vrátíme k začátkům komunitního plánování v Holešově, vidíme za uplynulé období značný nárůst sociálních 
služeb, v návaznosti na uspokojování potřeb občanů města. 

Komunitní plán pro období 2022 – 2024 se opírá o současnou vybudovanou strukturu sociálních služeb poskytovanou na území města 
Holešova a v ORP mikroregionu Holešovska. 

Mgr. Bc. et Bc. Irena Seifertová
Koordinátorka Komunitního plánování sociálních služeb města Holešova
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I. VIZE A CÍLE KOMUNITNÍHO PLÁNU V HOLEŠOVĚ PRO OBDOBÍ 2022 - 2024 

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 let 2019 až 2021 . Výstupy tohoto dokumentu jsou týmovou prací členů a vedoucích pracovních skupin 

„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“, „Senioři a osoby se zdravotním postižením“ a „Rodiny s dětmi .“

Komunitní plán je zpracován pro období let 2022, 2023 a 2024 tak, aby pokryl potřeby občanů našeho města a citlivě reagoval na 

přání a potřeby z řad uživatelů sociálních 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 2022 - 2024 a bude se snažit během následujících tří let rozvíjet a udržet stávající síť sociálních slu-

žeb, aby co nejlépe vyhovovala občanům našeho města a reagovala na jejich přání a potřeby . 

4. Tvorba komunitního plánu
Komunitní plán je výsledkem procesu komunitního plánování, na kterém se podíleli členové pracovních skupin z řad poskytovate-

lů sociálních služeb, z řad uživatelů sociálních služeb, zájmových aktivit a organizací působících v oblasti sociální a ze zvolených předsta-

vitelů našeho města Holešova . 

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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Spolupracující organizace
Při tvorbě KPSS měli možnost otevřené komunikace všichni členové pracovních skupin (dále PS) . Jednání se účastnili i hosté, z řad 

poskytovatelů sociálních služeb a zástupce KÚ Zlínského kraje . Na tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova č . V, při 

kterém se podrobně projednávala prioritní témata poskytování sociálních služeb, se podílely tyto partnerské organizace:

• Centrum pro seniory, příspěvková organizace

• Charita Holešov

• Charita Kroměříž

• Argo, společnost dobré vůle Zlín

• Horizont Kroměříž

• SAS Zlín, Dětské centrum Zlín, p . o .

• Krizová pomoc, Dětské centrum Zlín, p . o .

• Středisko rané péče EDUCO Zlín z . s .

• Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně - Kontaktní pracoviště Holešov

• Klub důchodců města Holešova

• Sbor Jednoty bratrské Holešov

• Město Holešov

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

Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb podle zákona 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
Řídící skupina byla sestavena ze zástupce za zadavatele, zřizovatelů sociálních služeb, koordinátorky komunitního plánování sociálních 

služeb . Řídící skupina získala statut komise s poradním hlasem Rady města Holešova . 

Řídící skupina má možnost posuzovat a vyjadřovat se k jednotlivým výstupům z pracovních skupin a koordinovat konečnou podobu  

a priority v oblasti sociálních služeb KPSS pro období 2022 – 2024 včetně vyhodnocování potřeb jednotlivých cílových skupin . 

Členové řídící skupiny
• Mgr . Rudolf Seifert, předseda 

• Ing . Jana Šťastná, předsedkyně PS Senioři a osoby se zdravotním postižením

• Mgr . Milan Jelínek, MBA, předseda PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením

• Mgr . Klára Zalabáková, předsedkyně PS Rodiny s dětmi

• Mgr . Bc . et Bc . Irena Seifertová, koordinátorka KPSS

Pracovní skupiny 
• Senioři a osoby se zdravotním postižením

• Osoby ohrožené sociálním vyloučením

• Rodiny s dětmi
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Na tvorbě komunitního plánu pracovaly tři pracovní skupiny, které řešily plánování sociálních služeb města Holešova .   

Na ŘS 19 . 3 . 2019 byl projednán návrh koordinátorky KPSS, vytvořit novou pracovní skupinu „Rodiny s dětmi .“ 

Návrh vzešel z potřebnosti řešit problematiku rodin, dětí a mládeže . Původně byla tato skupina zahrnuta do PS Osoby ohrožené 

sociálním vyloučením . 

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením byla vytvořena z poměrně velkého počtu zástupců sociálních služeb a bylo 

problematické řešit všechny potřeby obou skupin současně . Rozdělení na další pracovní skupinu se nám zdá s odstupem času jako více 

účelné a prospěšné .

Do funkce předsedkyně PS Rodiny s dětmi byla navržena Mgr . Klára Zalabáková, vedoucí sociální služby Coolna, Charita Holešov . 

Do Rady města Holešova byla předložena důvodová zpráva vedoucí Odboru SVZ MěÚ Holešov Mgr . Michely Vaško s následujícím 

odůvodněním: 

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je plánování a řízení sociálních služeb tak, aby odpovídaly specifikům a potřebám 

obyvatel v určitém regionu, to znamená, že také úzce souvisí s potřebami obyvatel ORP Holešov a je v souladu a v návaznosti na Komu-

nitní plán sociálních služeb Zlínského kraje . A naopak slouží jako podklad pro tvorbu komunitního plánu Zlínského kraje a je i důležitým 

základním dokumentem pro získání 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 za-

bezpečení občanů . Cílem komunitního plánu je specifikovat a následně naplňovat skutečné potřeby a přání obyvatel města v oblasti soci-

álních 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 dosažitelnost, tak i prohloubení jejich kvality . 

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 úze-

mí, služby zadávají, organizují, zřizují, platí, dělají na ně výběrová řízení),

- poskytovatelů (jsou organizace, které služby poskytují a nabízejí, vědí, jak služby fungují, a znají systémové i provozní záležitosti) a

- uživatelů (lidé v tíživé sociální situaci, služby spotřebovávají, přijímají, nakupují, v procesu KP vychází ze svých potřeb a přání) .

Ke třem základním skupinám můžeme přiřadit ještě veřejnost . Tím myslíme všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služ-

by a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu nebo jeho realizaci .

V roce 2018 byl vydán komunitní plán pro období 2019 – 2021 . V současné době je potřebné vytvořit pro účely tvorby dalšího ko-

munitního plánu na období 2022 - 2024 opět pracovní skupiny a vybrat jejich předsedy . V minulých obdobích pracovaly na komunitním 

plánu dvě pracovní skupiny (skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením a skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením) .  

Z důvodu navýšení počtu poskytovatelů sociálních služeb za poslední roky bylo navrženo pracovní skupiny rozdělit, jak tomu bylo v minu-

losti, a to nejen pro větší efektivitu práce těchto skupin, ale i intenzivnější mapování potřeb všech cílových skupin .  

Pro následující období jsou tedy navrženy tři pracovní skupiny KPSS města Holešova, které projednala a schválila řídící skupina 

KPSS města Holešova dne 19 . 3 . 2019 .

Usnesením Rady města Holešova ze dne 1 . dubna 2019 byly schváleny tři pracovní skupiny komunitního plánování sociálních slu-

žeb pro období 2022 – 2024, včetně jednotlivých předsedů těchto skupin dle předloženého návrhu .

1) Senioři a osoby se zdravotním postižením – předsedkyně PS Ing . Jana Šťastná (CPS Holešov)

2) Osoby ohrožené sociálním vyloučením – předseda PS Mgr . Milan Jelínek, MBA (Charita Holešov)

3) Rodiny s dětmi - předsedkyně PS Mgr . Klára Zalabáková (Charita Holešov, NZDM)

Předsedové PS jsou pověřeni zadavatelem – zástupcem města Holešova – Mgr . Rudolfem Seifertem (starostou), aby si vybrali členy pra-

covních skupin do týmu . Pracovní skupiny pracují pod vedením koordinátora a předsedů jednotlivých pracovních skupin . V každé pracovní 

skupině je zástupce zadavatele, uživatele a poskytovatele .
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Během několika let se i v pracovních skupinách vyměnilo obsazení členů . Někteří zástupci pracovních skupin odešli vzhledem k ukončení 

pracovního poměru, někteří nastoupili rodičovskou dovolenou, jiní odešli na zasloužený odpočinek do důchodu, jiní je nahradili a přinesli 

do řešení problémů Komunitního plánování sociálních služeb nový směr, nové nápady a novou iniciativu . Přibyli také zástupci nových so-

ciálních služeb, kteří projevili zájem zapojit se do komunitního plánování sociálních služeb města Holešova . 

Zapojilo se i několik aktivistů, kteří do PS docházejí jako hosté bez hlasovacího práva, které mají pouze členové PS .

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 Holešov, v domech zvláštního určení (dříve označených 

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 dospělé osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace .

• Rodiny s dětmi

Zahrnuje Rodiny, děti a mládež, které se dostaly do nepříznivé sociální situace . 

Složení pracovních skupin:
1. Pracovní skupina – Senioři a osoby se zdravotním postižením

Ing . Jana Šťastná, vedoucí pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením, ředitelka Centra pro seniory – poskytovatel 

Mgr . Milan Jelínek, MBA, člen PS, ředitel Charity Holešov – poskytovatel

Mgr . Klára Zalabáková, členka PS, Charita Holešov – Nízkoprahový klub Coolna – poskytovatel

Ingrid Vaculíková, členka PS, vedoucí Charitní pečovatelské služby Charity Holešov – poskytovatel

Ing . Věra Vájová, členka PS, Horizont Kroměříž, Sociální rehabilitace – poskytovatel

Mgr . Jana Čelůstková, členka PS, Středisko rané péče EDUCO Zlín z . s . – poskytovatel

Mgr . Ivana Bozděchová, členka PS – uživatel

Ludmila Styková, členka PS – uživatel /Klub důchodců Holešov/

Mgr . Michaela Vaško – vedoucí Odboru SVZ MěÚ Holešov  - pravidelný host PS

Mgr . Bc . et Bc . Irena Seifertová, členka PS – koordinátorka KPSS

2. Pracovní skupina – Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Mgr . Milan Jelínek, MBA, vedoucí pracovní skupiny, ředitel Charity Holešov – poskytovatel

Mgr . Klára Zalabáková, členka PS, Charita Holešov – Nízkoprahový klub Coolna – poskytovatel

Ing . Jana Šťastná, členka PS, ředitelka Centra pro seniory – poskytovatel 

Mgr . Sylvie Osičková, členka PS, Charita Kroměříž – Kontaktní centrum Plus – poskytovatel

PhD . František Kulhavý /Kateřina Szoloná/, člen-ka PS – Argo, Společnost dobré vůle Zlín – poskytovatel /zástupce za uživatele/

Bc . Radka Solařová, členka PS – sociální pracovnice MěÚ Holešov 

Mgr . Ing . Josef Pospíšilík, člen PS – vedoucí Kontaktního pracoviště ÚP ČR Holešov

Eduard Dlhopolček, DiS ., člen PS – Městská policie Holešov

Mgr . Karel Gába, pravidelný host PS – krajský koordinátor pro národnostní menšiny ZK   

Mgr . Michaela Vaško – vedoucí Odboru SVZ MěÚ Holešov – pravidelný host PS

Mgr . Bc . et Bc . Irena Seifertová, člen PS – koordinátor KPSS
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3. Pracovní skupina – Rodiny s dětmi

Mgr . Klára Zalabáková, vedoucí pracovní skupiny Rodiny s dětmi, Charita Holešov – Nízkoprahový klub Coolna – poskytovatel

Mgr . Milan Jelínek, MBA, člen PS, ředitel Charity Holešov – poskytovatel

Ing . Jana Šťastná, členka PS, ředitelka Centra pro seniory – poskytovatel 

Gabriela Botosová, DiS ., členka PS, Charita Holešov - Sociálně aktivizační služby pro rodiny  s dětmi – poskytovatel

Bc . Lucie Masaříková, členka PS, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Dětské centrum Zlín, p . o . – poskytovatel

Mgr . Martina Vlastníková, členka PS, Krizová pomoc, Dětské centrum Zlín, p . o . – poskytovatel

Mgr . Milan Svoboda, členka PS – Sbor Jednoty bratrské Holešov 

Bc . Magdaléna Kolomazníková, členka PS – sociální pracovnice OSPOD MěÚ Holešov

Mgr . Michaela Vaško – vedoucí Odboru SVZ MěÚ Holešov – pravidelný host PS

Mgr . Bc . et Bc . Irena Seifertová, člen PS – koordinátor KPSS
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III. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE KOMUNITNÍMU 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 Holešovu 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 3 394,6 ha, počet obyvatel ke dni 30 . 6 . 2021 – 11 557 . 

Holešov je centrem mikroregionu s 20 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 je zpracováván Strategický plán rozvoje města na následující období, 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 33 946 539 m2 (rozloha 3 394,6 ha)
• k . ú . Holešov  10 595 071 m2

• Všetuly  4 314 754 m2

• Dobrotice  4 843 900 m2

• Tučapy  4 420 997 m2

• Količín  4 166 827 m2

• Žopy  5 604 990 m2

2. Obyvatelstvo
Počet obyvatel města Holešova ke dni 30. 6. 2021

 

Tabulka č. 1 - Počet obyvatel města Holešova ke dni 30. 6. 2021

Obec, 
část obce

Obyvatelstvo
celkem

Počet obyvatel 
ve věku 
0–18 let

Počet obyvatel 
ve věku

ekonom. aktiv.
18-64 let

Počet obyvatel 
ve věku nad 
65 a více let

Muži Ženy

Holešov celkem 11 557 2 034 6 685 2 684 5 568 5 989

Holešov 7 773 1 316 4 533 1 814 3 711 4 062

Dobrotice 446 82 270 86 220 226

Količín 343 52 224 62 167 176

Tučapy 422 73 256 91 201 221

Žopy 518 94 311 111 263 255

Všetuly (k . ú .) 2 055 417 1 091 520 1 006 1 049
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Srovnání počtu zemřelých osob za uplynulé období, včetně roku 2021 k datu 30 . 06 . 2021 .  

2021   84                 (do 30 . 06 . 2021)

2020 178

2019 127

2018 139

Demografická křivka oproti minulým létům nepatrně opět klesla . Počet obyvatel města Holešova činil ke dni 30 . 6 . 2021 – 11 557 .  V mi-

nulém komunitním byl vykázán nárůst na 11 626 občanů (započteno ke dni 12 . 4 . 2018) . Tedy ubylo 69 osob . Pravděpodobně si svou daň 

vybral koronavir v roce 2020, kdy došlo k zvýšenému úmrtí osob v našem městě o 51 osob oproti předchozímu roku 2019 .   

Možná bude zajímavé podívat se ještě na počet obyvatel v době, kdy se sestavoval třetí komunitní plán ke dni 6 . 8 . 2015, měl Holešově 

11 581 obyvatel . Takže jsme téměř tam, kde jsme byli před šesti lety . 

Trochu statistiky z minulých let komunitního plánování: 

I . Komunitní plánování – město Holešov mělo k 31 . 1 . 2008 celkově 12 100 obyvatel . 

II . Komunitní plánování – ke dni 4 . 4 . 2011 počet osob 11 886 – úbytek 214 občanů .

III . Komunitní plánování – ke dni  6 . 8 . 2015 pokles na 11 581 občanů, ubylo 305 občanů 

IV . Komunitní plánování - ke dni 12 . 4 . 2018 – 11 626 občanů, nárůst 45 občanů

V . Komunitní plánování - ke dni 30 . 06 . 2021 - 11 581 obyvatel – úbytek 69 obyvatel

/natalita, mortalita, migrace/ .

Z uvedených informací je tedy vidět mírný pokles v počtu obyvatel /mortalita/ . Holešov je pozitivním a kladně hodnoceným městem, kde 

se občanům dobře žije . Přicházejí k nám noví občané, kteří se rozhodli zde založit rodiny . To že Holešov patří k vyhledávaným lokalitám, 

je patrné i z cen nemovitostí realitních kanceláří, z nichž lze porovnat ceny nemovitostí v jiných lokalitách kraje . Holešov si stojí poměrně 

hodně vysoko i v cenách za pozemky, kterých je zde nedostatek pro výstavbu rodinných domů .  

Holešov je rovněž strategickým místem i pro pracovní příležitosti a dostupnost při případném dojíždění za prací do větších měst – Kromě-

říž, Zlín, Otrokovice, Přerov – dosah do 20 km . 

3. Strategická průmyslová zóna Holešov
Strategická průmyslová zóna Holešov je projektem Zlínského kraje za účasti Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury pro pod-

poru podnikání a investic Czechinvest, jehož cílem je příliv investic 10 mld . Kč a vytvoření čtyř tisíc pracovních míst v oborech lehkého 

zpracovatelského průmyslu, strategických služeb, technologických centrech a v oblasti výzkumu a vývoje, a to do roku do 2030 (s mož-

ností prodloužení do 2040) .

Strategická průmyslová zóna Holešov má pro investory připravenou veškerou potřebnou infrastrukturu . Inženýrské sítě jsou vede-

ny ze dvou směrů . Do zóny je přiveden plyn, voda, elektřina, telekomunikační kabely, ze zóny jsou odváděny splaškové a dešťové vody . 

Zvláštní péče je věnována nakládání s odpadními vodami, které jsou odváděny na jednu z nejmodernějších čistíren v České republice pro-

střednictvím přivaděče s čerpací stanicí . Na páteřní technickou infrastrukturu je postupně navazována a budována vnitřní infrastruktura . 

Pro investory jsou připraveny pozemky v rozměrech od 5 000 m2, přičemž každá plocha určená k prodeji má zajištěno přivedení obsluž-

ných komunikací a inženýrských sítí k hranici pozemku . 

Při realizaci projektu, obsazování a provozování zóny je postupováno v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje s maximálním důra-

zem na eliminaci environmentálních rizik v souladu se stanovisky orgánů ochrany přírody a krajiny . Je používána dvouplášťová kanalizace a pro 

výstavbu je nastaveno pravidlo maximální zastavěnosti 60% a minima zeleně 20% u každého jednotlivého investora . Od obytné části města je 

průmyslová zóna oddělena protihlukovým valem a biocentrem, nezbytnou součástí výstavby je další výsadba lokální zeleně a stromořadí zejména 

podél komunikací a v hranicích zóny . Zájmem města Holešov, ale i Zlínského kraje, není jakkoliv poškozovat životní prostředí a občany Holešova, ale 

naopak . Cílem je postupné budování funkční průmyslové zóny, která bude příležitostí pro všestranný rozvoj města a regionu .    
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Zájem o vstup do SPZ Holešov mají investoři s různorodým zaměřením co do velikosti i charakteru činností a mnozí z nich se zabý-

vají inovativními obory . Jedná se zejména o regionální podnikatele ze Zlínského a Olomouckého kraje, kteří potřebují rozšířit své výrobní 

kapacity nebo řeší vlastní zázemí namísto nájmu . Zvýšená poptávka o vstup do SPZ Holešov je ve větší míře důsledkem rozhodnutí Mini-

sterstva průmyslu a obchodu, jenž umožnilo vstup menším a středním firmám .

Součástí areálu průmyslové zóny je Technologický park se zázemím pro investory, zejména je určen pro inovativní a začínající fir-

my, které hledají podporu a kvalitní zázemí pro realizaci svých projektů . Nachází se zde moderní konferenční prostory pro pořádání školení, 

workshopů, konferencí a dalších firemních akcí a jsou poskytovány nejenom zasídleným společnostem, ale mohou být využity všemi zájemci . 

4. Nezaměstnanost v Holešově
Nezaměstnanost na Kontaktním pracovišti ÚP ČR Holešov k 30. 6. 2021

V porovnání s uplynulým komunitním plánem (k 30 . 6 . 2018) se mírně zvýšil počet uchazečů o zaměstnání ve Zlínském kraji, a to 

o 1 202 . Na Kontaktním pracovišti ÚP ČR Holešov však došlo k poklesu o 85 uchazečů o zaměstnání .

Nejvyšší podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji vykazuje okres Vsetín (3,77) . Podíl nezaměstnaných na Kontaktním pracovišti ÚP 

ČR Holešov je aktuálně na hodnotě 1,9 a je nejnižší v rámci Zlínského kraje . Na Kontaktním pracovišti ÚP ČR Holešov se daří držet nejnižší 

průměrnou délku evidence uchazečů o zaměstnání ve Zlínském kraji, a to 180 dnů .

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal .mpsv .cz/sz/stat .

Tabulka č. 2 - Nezaměstnanost v okresech Zlínského kraje, ve Zlínském kraji a v ČR k 30. 6. 2021

ZÁKLADNÍ ÚDAJE KM UH VS ZL ZL kraj ČR
Uchazeči celkem 1 997 2 520 3 693 3 412 11 622 223 786
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu 2,79 2,48 3,77 2,64 2,46 2,91
Počet volných pracovních míst 1 343 2 943 3 296 4 954 12 536 301 516
Počet uchazečů na 1 VPM 1,5 0,9 1,1 0,7 0,9 0,7

Tabulka č. 3 - Nezaměstnanost na kontaktních pracovištích okresu Kroměříž k 30. 6. 2021

Okres Kontaktní pracoviště
Základní údaje o uchazečích

celkem z toho ženy podíl nezaměstnaných 
na obyvatelstvu

KM
Bystřice pod Hostýnem 316 160 3,1

Holešov 295 178 1,9

Kroměříž 1 386 676 3,0

Tabulka č. 4 - Průměrná délka evidence uchazečů o zaměstnání na vybraných kontaktních pracovištích ve Zlínském kraji a v ČR k 30. 6. 2021 

Kontaktní pracoviště Průměrná délka evidence uchazečů o zaměstnání 

Bystřice p/H 287

Holešov 180

Kroměříž 400

Uherské Hradiště 394

Vsetín 422

Zlín 361

Zlínský kraj 369

Česká republika 493
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5. Zdravotnictví
Oproti minulému komunitnímu plánu, kdy byla situace ve zdravotnictví spíše v kritickém stavu, je situace mírně stabilizována . 

Přesto stále chybí praktičtí lékaři, stomatologové i pediatr . Markantní úbytek lékařů zaznamenáváme od r . 2016 . Do praktického 

lékařství nastoupily posléze tři nové mladé lékařky za čtyři praktiky, kteří odešli do důchodu . 

Krizová situace je přesto stále u zubních lékařů, kteří ve městě pro zajištění služeb občanům citelně chybí . Mnozí občané Holešova 

musejí k zubnímu lékaři dojíždět do okolních měst nebo tolerovat dlouhé objednací termíny . 

Většina běžných zdravotnických služeb je soustředěna v Holešově převážně v budově „Polikliniky .“ Kromě základní zdravotní péče 

je zde i řada specialistů a zdravotnická dopravní služba . Ve městě je 5 lékáren, z toho jedna s otevírací dobou i o víkendu .

Zdravotnická zařízení v obci Holešov v roce 2021

Tabulka č. 5 -  Zdravotní služby ve městě Holešov

Počet ordinací praktického lékaře 10

Počet ordinací praktického lékaře pro děti a dorost 3

Počet ordinací stomatologa 14

Počet ordinací gynekologa 4

Počet ordinací specialisty 29

Počet nemocnic 0

Počet lůžek v nemocnicích 0

Počet lékáren 5

6. Životní prostředí ve městě Holešově
Za hlavní složky životního prostředí jsou všeobecně považovány krajina a na ní vyvinuté ekosystémy . Optimální podmínky využívá-

ní území by měly směřovat hlavně k jeho ekologické stabilitě, únosnému zatížení území, trvale udržitelnému rozvoji, ochraně přírodních 

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 Hostýnských 

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 teplé, mírně vlhké, s průměrnými ročními teplotami 8 - 9 °C a průměrným ročním úhrnem srážek 550 - 650 mm . Z hle-

diska půdního typu převažují v nížinné části Holešovska fluvizemě a černozemě . Kvalita ovzduší je ve Zlínském kraji, tudíž i v Holešově, 

dlouhodobě ovlivněna zejména dálkovým přenosem znečištění z Moravskoslezského kraje, silniční dopravou, ale také lokálními topeništi 

v kombinaci s aktuálními rozptylovými podmínkami . Holešov patří do oblastí s překročeným imisním limitem pro tuhé znečišťující látky 

(prach) . Z tohoto důvodu klade město Holešov důraz na péči o stávající zeleň ve městě, která významně napomáhá zachycování pracho-

vých částic z ovzduší . Stromy ve městě jsou odborně ošetřovány a postupně obnovovány . V rámci správy zeleně jsou v souladu s územním 

plánem města zakládány nové prvky zeleně především ve volné krajině, aby byl zvýšen index ekologické stability území . 
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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, nebo je 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 živo-

ta, zachovat, pokud je to možné, jeho soběstačnost, návrat do vlastního domácího prostředí nebo obnovit zachování jeho původního ži-

votního stylu . Cílem je rovněž snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života a také případná ochrana zájmů společnosti . 

Pokud zabezpečují podporu a pomoc člověku rodinní příslušníci, či jiné blízké osoby, nepovažuje se tato činnost za poskytování so-

ciální služby . Kombinace různých druhů služeb a souběh poskytované služby s péčí v rodině nejsou zákonem nijak omezovány . Člověk sám 

rozhoduje, které služby bude využívat a jak je bude kombinovat .

Uživatelem sociálních služeb může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu s poskytovatelem sociálních služeb, jehož obsa-

hem je sjednání poskytování těch služeb, které definuje zákon č . 108/2006 Sb ., o sociálních službách .

Tabulka č. 6. - Poskytovatelé služeb ve městě Holešov

Poskytovatel 
číslo

Název organizace
Zřizovatel

Zařízení poskytující soc. služby Sociální služby a jiné

1 . Centrum pro seniory,  
příspěvková organizace

Domov pro seniory
Město Holešov

Domov se zvláštním režimem Kopretina   

2 . Charita Holešov

Domácí zdravotní a paliativní péče

Římskokatolická církev  
- olomoucký arcibiskup

Charitní pečovatelská služba

Soc . aktivizační služby  
pro rodiny s dětmi

Nízkoprahový klub Coolna

Půjčovna kompenzačních pomůcek

3 .
ARGO,  

Společnost dobré vůle Zlín

Terénní program (pomoc sociálně vylouče-
ným nebo osobám ohrožených sociálním 

vyloučením – romská komunita)
Nestátní nezisková organizace

4 . Charita Kroměříž
Kontaktní centrum Plus, Terénní program 

(protidrogová prevence)
Římskokatolická církev   
- olomoucký arcibiskup

5 . Horizont Kroměříž
Ambulantní a terénní služba sociální reha-

bilitace osob s duševním onemocněním
Centrum služeb a podpory 

Zlín, o . p . s .

6 . Centrum duševního zdraví (CDZ) Terénní sociálně zdravotní služby pro osoby 
s duševním onemocněním

Centrum služeb a podpory 
Zlín, o . p . s .

7 . Dětské centrum Zlín, p . o .
Soc . aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Zlínský kraj
Krizová pomoc

8 . Středisko rané péče Educo Zlín z . s .
Raná péče (Pro rodiny s dětmi s mentál-

ním, pohybovým a kombinovaným  
postižením a s ohroženým vývojem)

Středisko rané péče Educo 
Zlín z . s .
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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:  Ing . Jana Šťastná /ředitelka/ stastna@cpsholesov .cz, tel .: 733 756 686
Zástupce ředitele pro sociální úsek:  Mgr . Petra Miklíková, miklikova@cpsholesov .cz
Zástupce ředitele pro ošetřovatelský úsek a zdravotní péči: Iveta Pišťáčková, pistackova@cpsholesov .cz

Centrum pro seniory je příspěvkovou organizací města Holešova . Poskytuje pobytové sociální služby:
•  domov pro seniory (kapacita 118 lůžek)
•  domov se zvláštním režimem KOPRETINA (kapacita 50 lůžek)

Obě 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 . V letech 2014 – 2015 prošla rozsáhlou rekonstrukcí . Pokoje pro uživatele jsou dvoulůžkové, služba 
domov pro seniory má k dispozici 10 jednolůžkových pokojů a služba domov se zvláštním režimem má 2 jednolůžkové pokoje . Součástí 
všech pokojů je sociální zařízení . Místnosti jsou vybaveny standardním ošetřovatelským nábytkem . Uživatelé služby si mohou z domu při-
nést drobné předměty pro zpříjemnění 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 sociální služby domov pro seniory je poskytování potřebné individuální podpory a péče seniorům, kteří pro trvalé změny 

svého zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby . Rozsah podpory je závislý na individuálních potřebách uživatele, které 
vyplývají z jeho očekávání a plánování průběhu služby . Podpora musí zachovávat právo na svobodné rozhodování uživatele . Služba umož-
ňuje uživatelům žít důstojným způsobem života v příjemném a klidném prostředí . 

Cílová skupina: Služba je určena seniorům starším 60 let, kteří:
• mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, 
• jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby,
• péči nelze zabezpečit členy rodiny ani jinou formou sociálních služeb,
• pobytovou službu potřebují z jiných závažných důvodů . 
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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 .

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 . 

Cílová skupina: 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 jeho soběstač-

nosti s cílem zachovat co nejdéle orientační, komunikační a paměťové schopnosti, respektování a úcta k člověku . Režim sociální služby  

je přizpůsoben specifickým potřebám uživatelů s demencí . 

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

návykových látkách .

Bližší informace o pravidlech poskytování služeb v Centru pro seniory a úhradě za jejich poskytování pro aktuální rok jsou uvedeny 

na internetové adrese www .cpsholesov .cz .

Příjem žádostí

Pro podání žádosti je připraven formulář, který mohou zájemci vyzvednout v CpS nebo je ke stažení na webových stránkách  

organizace . Součástí žádosti je rovněž posudek ošetřujícího lékaře . Vyplněné žádosti lze zaslat na kontaktní adresu organizace nebo přímo 

předat sociálnímu pracovníkovi CpS .

Telefon: 573 397 755; e-mail: miklikova@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, MBA - ředitel organizace, E-mail: milan .jelinek@holesov .charita .cz
Zástupce ředitele:  Bc . Zdenka Orálková, E-mail:  zdenka .oralkova@holesov .charita .cz

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

Dále jsou poskytovány tyto služby: 
• Domácí zdravotní a paliativní péče 
• Půjčovna kompenzačních pomůcek

I. Domácí zdravotní a paliativní péče (DZPP)
Kontaktní osoba: Bc . Zdenka Orálková – vrchní sestra
Adresa:  Tovární 1407, 769 01 Holešov
Telefon:  573 398 468, mobil: 604 582 621
E-mail:  dzp@holesov .charita .cz

Provozní doba:
Domácí zdravotní péče 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 .

Domácí zdravotní péče je zdravotnická služba, která zajišťuje odbornou zdravotní péči o klienty v jejich vlastním domácím pro-

středí . Péče je indikována praktickým lékařem a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování 

péče . Domácí zdravotní péči zajišťují registrované zdravotní sestry, mající osvědčení k výkonu práce bez odborného dohledu . 
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, zajistit důstojné a klidné umírání, 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
• Aplikace s . c . infuzí - hydratační terapie
• Aplikace výživových roztoků do centrálních vstupů (PICC, port, midline katetr, Brovisc katetr)
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Od roku 2015 je Charita Holešov oprávněna provádět a zajišťovat domácí paliativní péči . Tuto péči vykonávají všeobecné sestry, 

které jsou pravidelně proškolovány v oblasti paliativní a domácí hospicové péče .  

Na základě indikace lékaře provádí nejen potřebné odborné ošetřovatelské úkony jako je monitorování bolesti, aplikace tišících 

léků, ošetřování ran a další, ale i zaučují a psychicky podporují členy rodiny v péči o umírajícího blízkého . Základním předpokladem této 

péče je spolupráce s rodinou, kde je alespoň jedna osoba připravena zabezpečit nepřetržitou péči o nemocného . 

Cílem této péče je poskytnutí kvalitní odborné péče umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostí, bezmocí a osamocením 

a umožnit pacientovi strávit poslední chvíle svého života v kruhu rodiny se svými blízkými .

Spolupracujeme s praktickými lékaři, ambulancemi specialistů (lékaři paliativní medicíny, léčby bolesti, onkology, neurology, geri-

atry apod .) dle aktuálních potřeb a stavu pacienta . Péče je poskytována 24 hodin denně 7 dní v týdnu, dle ordinace lékaře . 

Domácí paliativní péči poskytujeme jako komplexní doprovázení pacienta v oblasti zdravotních, sociálních, psychologických a spi-

rituálních služeb . Jsme schopni v případě potřeby zajistit zapůjčení veškerých možných kompenzačních pomůcek, zajistit pomoc pečova-

telské služby, psychologa, duchovní podporu duchovním .

Domácí zdravotní a paliativní péče je poskytována klientům na území města Holešova a jeho místních částech Dobrotice, Količín, 

Tučapy a Žopy a obcích Alexovice, Bořenovice, Horní Lapač, Jankovice, Karlovice, Kurovice, Kostelec u Holešova, Ludslavice, Lechotice, Mar-

tinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice .

Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jsme vybaveni veškerým zdravotnickým vybavením, přístroji  

a pomůckami nutnými k zajištění zdravotní péče .

II. Charitní pečovatelská služba (CHPS)
Kontaktní osoba:  Ingrid Vaculíková – vedoucí pracovnice

Adresa:   Novosady 1597, 769 01 Holešov (kancelář vedoucí, kancelář sociální pracovnice a kancelář pečovatelek 

  Charitní pečovatelské služby)

  Telefon: 573 399 860, mobil: 737 170 936, 731 626 470

  E-mail: chps@holesov .charita .cz 

Péči zajišťuje tým pečovatelek, které splňují požadavky zákona o sociálních službách .

Provozní doba:

Pondělí – Pátek                       6:30 – 15:00 hodin                ambulantní forma

Pondělí – Neděle – státní svátky     6:30 – 20:00 hodin   terénní formou 

Charitní pečovatelská služba zřizovaná Charitou Holešov od 1 . 3 . 1992 je službou terénní a ambulantní .

Posláním služby je umožnit potřebným občanům Holešova a obcí  Mikroregionu Holešovsko zůstat co nejdéle ve svém přirozeném 

prostředí (doma), 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 soci-

álních 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 .) .

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 provádějí 

některá ustanovení zákona č . 108/2006 Sb ., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů . Pečovatelská služba je bezplatně posky-

tována 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 .
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Okamžitá kapacita Charitní pečovatelské služby:

Ambulantní forma: 1 uživatel

Terénní forma: 7 uživatelů

Pondělí – Pátek 15:00 – 20:00 hodin: 1 uživatel

Sobota, Neděle, státní svátky – 6:30 – 20:00 hodin: 1 uživatel

Cílová skupina: Služby se poskytují lidem starším 18 - ti let (dospělí, mladší a starší senioři), jejichž zdravotní stav nebo sociální situa-

ce vyžaduje pomoc jiné osoby . Ovšem služby nelze poskytnout lidem, kteří by vyžadovali od Charitní pečovatelské služby trvalý dohled 

– celodenní péči .

III. 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

Provozní doba:

Služba je poskytována rodinám s dětmi terénní formou, tzn . v jejich domácím prostředí v této provozní době: 

Pondělí a Středa  7:00 – 17:00 hodin

Úterý a Čtvrtek   7:00 – 15:00 hodin

Pátek    7:00 – 13:30 hodin

Zájemci o službu mohou pracovnice oslovit prostřednictvím mobilních telefonů, emailem nebo osobně v sídle Charity Holešov . 

Všechny činnosti služby jsou poskytovány bezplatně a spolupráce s pracovníky služby je dobrovolná .

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora a pomoc rodinám s dětmi z Holešova a obcí Mikroregionu Ho-

lešovsko, 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 . 

Cíle služby SAS vzhledem k uživatelům

Naším cílem je uživatel, který umí či má:

- získat stabilní zaměstnání - vyhledává volná pracovní místa, napíše svůj životopis a motivační dopis;

- řešit svou dluhovou situaci – zná přehled o svých dluzích, jedná s věřiteli, požádá o splátkový kalendář, navštíví dluhovou či sociální  

 poradnu;

- hospodařit se svými finančními prostředky – sestaví si rodinný rozpočet, zjistí rozdíl mezi příjmy a výdaji, vede si přehled výdajů, má  

 základní informace o dávkách SSP a hmotné nouze;

- veškeré kompetence k výchově a vzdělávání dětí: nastaví si denní režim rodiny, dbá na vhodné oblékání a stravování svých dětí,  

 motivuje je k řádné docházce do školy, plnění domácích úkolů, domácí školní přípravě, zapojuje děti do domácích prací;

- jednat s pracovníky institucí, úřadů či jinými osobami – vyřizuje si své oprávněné zájmy na úřadech, poště, spolupracuje se školou,  

 lékaři či specializovaným pracovištěm (např . SVP); 

- zajistit smysluplné trávení volného času – má informace a vyřídí dítěti kroužky, tábory, má informace o aktuálních akcích v místě  

 bydliště, ví o vhodných aktivitách mezi rodiči a dětmi vzhledem k věku dětí;
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- udržet si bydlení či získat vhodnější bydlení: pamatuje na řádné placení nájmu a energií, řeší případné dluhy na nájmu a energiích,  

 ví, kde může získat informace při získání jiného vhodnějšího bydlení;

- efektivně vést svou domácnost: připraví stravu, vyvarovává se neuvážených nákupů, udržuje pořádek, čistotu a hygienu;

- je plně kompetentní při samostatném jednání ve všech oblastech svého života . 

Zásady poskytování služby SAS

- službu SAS poskytujeme uživatelům bezplatně

- dodržujeme princip důvěrnosti (všechna sdělení uživatele jsou důvěrná) a mlčenlivosti (soc . pracovník je vázán profesní mlčenlivostí)  

 výjimkou je zákonná ohlašovací povinnost

- dodržujeme princip rovnosti, bez diskriminace (bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženství,…) v souladu s respektováním základních  

 lidských práv a svobod

- klademe důraz na individuální potřeby uživatele a respektujeme jeho volbu

- klademe důraz na aktivní spolupráci uživatele se soc . pracovníkem SAS .

Okamžitá kapacita

Terénní forma: 2 uživatelé

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 financemi,  

  udržování chodu domácnosti, pomoc při přípravě dětí na vyučování, dohled nad docházkou dětí, vedení k pravidelné zdravotní 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,  

  vedení rodičů k zajištění vhodného prostředí pro studium, podpora a pomoc rodičů při přípravě dětí do školy, při řešení sporů  

  vzniklých ve školním prostředí) .

 • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např . motivace rodičů k návštěvám dětí do volnočasových  

  aktivit, 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 pohovorů .

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 bydle-

ní, zaměstnání) .

• Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách (např . pomoc při znovunavázání kon-

taktu s rodinou příbuznými, spolupráce při řešení situace s orgánem sociálně právní ochrany dětí - OSPOD) .
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IV. Nízkoprahový klub Coolna (NK Coolna)
Kontaktní osoba: Mgr . Klára Zalabáková – vedoucí a sociální pracovnice
Adresa: Školní 1582, 769 01 Holešov 
Mobil: 735 793 105, E-mail: coolna@holesov .charita .cz

Nízkoprahový klub Coolna je zřizován Charitou Holešov od 1 . 1 . 2016 . Služba je poskytována ambulantní formou . 

Otevírací doba klubu:
Pondělí – Pátek    12:00 – 17:00 hodin ambulantní forma
V letních měsících (červenec, srpen)   10:00 – 15:00 hodin                                      

Poslání služby:
Nízkoprahový klub Coolna nabízí ambulantní formu práce dětem a mládeži ve věku 6 (podmínkou je zahájení školní docházky) až 

18 let z Holešova a z obcí mikroregionu Holešovsko . 
Smyslem klubu je zajistit bezpečné zázemí pro smysluplné a aktivní trávení volného času a přirozený rozvoj vazeb a přátelství mezi 

uživateli i pracovníky . 
Služba nabízí pomoc, podporu a naslouchání v obtížných životních situacích a společně s uživatelem hledá cestu k řešení jeho pro-

blému . Nízkoprahový klub Coolna především usiluje o pozitivní změny v životě uživatele .

Cílová skupina:
Nízkoprahový klub Coolna mohou navštívit děti a mládež:  
•  ve věku 6 (podmínkou je zahájení školní docházky) až 18 let (dovršení dospělosti),
•  nacházející se v obtížné životní situaci nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života, 
•  z Holešova a obcí mikroregionu Holešovsko . 

Obtížnou životní situaci vymezujeme v těchto oblastech: 
• Škola (záškoláctví, špatný prospěch, konflikty s učiteli, konflikty se spolužáky, šikana, přechod na jinou školu, reparáty, volba  
 budoucího povolání…) .
• Rodina (hádky, rozvod rodičů, noví partneři rodičů, nevlastní sourozenci, špatná finanční situace, stěhování…) .
• Vztahy (osamělost, vyloučení z vrstevnické skupiny, láska, sexuální orientace…) .
• Návykové látky (kouření, drogy, alkohol, energetické nápoje, závislost na internetu, gambling…) .
• Společnost (vyčlenění z majoritní společnosti, předsudky, dodržování společenských norem, intervence kurátora…) .
• Vztah k sobě samému (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, hledání sebe sama…) .

Cíle Nízkoprahového klubu Coolna:
1) Uživatel je schopen trávit volný čas smysluplně v bezpečném prostředí . Umí rozvíjet své schopnosti a dovednosti a zažívá nové životní 
 příležitosti, které by jinak nezažil .
2) Uživatel má potřebné informace, zvládá navazovat vztahy a vhodně komunikovat, zvládá vyřídit své osobní záležitosti a aktivně  
 se podílí na řešení své situace .
3) Uživatel nese odpovědnost za své chování, má přehled o vhodných způsobech řešení konfliktů . Je schopen vnímat a dodržovat pravidla 
 klubu a hranice své i ostatních . 

Kapacita služby: 
Okamžitá kapacita je 10 uživatelů v daný okamžik . Maximální denní kapacita služby není stanovena .
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V. Půjčovna kompenzačních pomůcek
Kontaktní osoba: Pavlína Bílková 

Adresa: Tovární 1407, 769 01 Holešov

Telefon: 573 398 468, mobil: 734 435 318 , E-mail: pomucky@holesov .charita .cz

Provozní doba: Pondělí - Pátek od 8:00 – 9:00 a od 12:30 – 13:30 hodin

Kompenzační pomůcky se zapůjčují i během dne po domluvě s odpovědnou pracovnicí .

V půjčovně nabízíme velký výběr z různých druhů zdravotních a kompenzačních pomůcek . K nejčastěji zapůjčovaným patří zdravotní po-

lohovací postele elektrické a mechanické, antidekubitní matrace, klozetové židle, invalidní vozíky mechanické a elektrické, schodolez, 

koncentrátory kyslíku a dětské invalidní vozíky .

3. ARGO, SPOLEČNOST DOBRÉ VŮLE ZLÍN
Kontaktní osoba: Bc . Jiřina Bradová, statutární zástupce

Adresa: ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z . s . Tř . 3 . května 325, Malenovice, 763 02 Zlín 

Telefon:  774 489 543, E-mail: argo .zlin@seznam .cz

Web: argozlin .proweb .cz

Provozní doba: služba je poskytována terénní formou 

Cíl poskytované služby:

ARGO, Společnost dobré vůle Zlín poskytuje sociální službu „Terénní program“ . Posláním terénního programu je kontaktovat a na-

bídnout pomoc sociálně vyloučeným nebo osobám ohrožených sociálním 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 nabídnout 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 . 

Služba je určena dospělým osobám, sociálně, společensky a kulturně vyloučeným nebo vyloučením ohroženým . Jedná se 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, jejich 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 sami obstarat .

Služba není poskytována agresivním osobám .

Terénní program poskytuje ARGO, Společnost dobré vůle Zlín ve městech Zlíně, Holešově, Kroměříži, Bystřici pod Hostýnem, Uher-

ském Brodě, Uherském Ostrohu, Kunovicích, Hulíně a Záhlinicích .   

Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením (zejména Romové) .
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4. KONTAKTNÍ CENTRUM PLUS
Kontaktní osoby: Mgr . Sylvie Osičková – vedoucí zařízení

Mgr . Jan Zahradník – zástupce vedoucího, terénní pracovník

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

Webové stránky: https://www .kromeriz .charita .cz/sluzby/kontaktni-centrum-plus/

Provozní doba:

Ambulantní služba Kontaktní a poradenské centrum Plus v Kroměříži: 

Pondělí – Pátek 9:00 – 16:00 hodin

Terénní sociální služba Terénní program Plus:

Holešov vždy v pondělí 16:00 – 18:30 hodin

Cíl poskytované služby:

Kontaktní centrum Plus vzniklo v roce 1999 a je jedním ze zařízení Charity Kroměříž . V Holešově poskytuje své terénní služby od roku 

2000 . Jedná se o jediné nízkoprahové zařízení terciární protidrogové prevence v okrese Kroměříž, které poskytuje sociální a poradenské 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 lá-

tek . 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 užíváním drog), motivace uživatelů drog ke 

změně životních postojů, návyků a cílů, posílení jejich sociálního fungování . Hlavním úkolem terénních pracovníků je aktivní vyhledává-

ní uživatelů drog a poskytování svých služeb uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí . 

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 .

Cílová skupina: 

Kontaktní centrum Plus poskytuje své služby uživatelům drog a jejich blízkým . Služby jsou poskytovány anonymně a zdarma .
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5. CENTRUM SLUŽEB A PODPORY ZLÍN, o. p. s.
Kontakt: Ing . Mgr . Milan Antoš

Sídlo: Mostní 4058, 760 01 Zlín

E-mail: csp .ops@cspzlin .cz

Webové stránky: www .cspzlin .cz

Horizont Kroměříž – Sociální rehabilitace

Kontaktní osoba: Ing . Věra Vájová

Mobil: 777 721 132

E-mail: horizontkm@cspzlin .cz

Pracoviště Holešov

Adresa zařízení: Grohova 698, 769 01 Holešov

Telefon, ambulance a terénní služba: 731 502 248 - sociální pracovník

Provozní doba /Holešov/:

Ambulantní služba: Pondělí a Čtvrtek: od 10:00 do 15:00 hod

Terénní služba: dle dohody

Cíl poskytované služby: 

Zařízení poskytuje bezplatnou ambulantní a terénní službu sociální rehabilitace osobám s duševním onemocněním .

Posláním zařízení Horizont Kroměříž je podpora a pomoc dospělým lidem s duševním onemocněním znovu nalézt a využít vlastní síly  

k naplnění života v oblasti pracovního uplatnění, bydlení, vztahů a zájmů . 

- Podpora aktivity a samostatnosti uživatelů v oblasti práce, samostatného bydlení, navazování partnerských vztahů, udržování  

 rodinných vztahů, péče o své zdraví a života s nemocí .

- Podpora uživatelů před, během studia nebo při jeho dokončení a při jiných vzdělávacích a aktivizačních činnostech .

- Pomoc s prosazováním a obhajováním práv uživatelů .

- Podpora integrace uživatelů prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských aktivit .

- Podpora při hledání přátel a plánování volného času .

- Podpora při péči o vlastní osobu, soběstačnost .

Zásady

- Respekt k odlišnému vnímání reality uživatele vyplývající z jeho duševního onemocnění .

- Přístupem pracovníků respektovat práva a oprávněné zájmy člověka .

- Individuální přístup k uživateli .

- Nevytvářet u uživatele způsobem poskytování služby závislost na službě .

- Podporovat přirozený způsob života a sociální začleňování uživatele .

- Respektovat individuální potřeby, cíle a schopnosti uživatele .

- Podporovat samostatnost, aktivitu a nezávislost uživatele .

- Nepodceňovat uživatele, tj . nepomáhat tam, kde stačí podpora .

- Vzájemně se tolerovat a důvěřovat si .

Cílová skupina: Dospělé osoby s duševním onemocněním z okruhu psychóz ve stabilizovaném stavu . 
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6. CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ KROMĚŽÍŽ
Sociální rehabilitace

Kontaktní osoba: Bc . Silvie Romanová, DiS .

Adresa zařízení: Mánesova 3880, 767 01 Kroměříž

Mobil: 735 756 490, E-mail: info@cdzkm .cz

Terénní služba je poskytována na území ORP Holešov .

Provozní doba /Holešov/:

Terénní služba:  Pondělí:  7:00 – 16:00 hod .

  Úterý:  7:00 – 18:00 hod .

  Středa:  7:00 – 16:00 hod .

  Čtvrtek:  7:00 – 15:30 hod .

  Pátek:  7:00 – 14:00 hod .

Cíle poskytované služby:

Zvládání zhoršeného stavu v přirozeném sociálním prostředí uživatele .

Zkracování a ukončování dlouhodobé hospitalizace .

Individuální přístup k uživateli .

Poskytované služby:

CDZ je bezplatná služba, která poskytuje zdravotně sociální služby (psychiatr, psycholog, sestra, sociální pracovník, peer konzul-

tant) . Pracovníci poskytují rady rodinným příslušníkům, jak zvládat situaci v rodině s duševně nemocným . Dochází i za uživateli, kteří 

službu z počátku odmítají .

Pomoc uživatelům s chystáním léků, kontrola zdravotního stavu, podávání injekcí .

Poskytování individuální a skupinové psychoterapie a krizové intervence .

Pomoc při začlenění do společnosti, hledání bydlení a práce .

Cílová skupina:

Dospělé osoby s vážným duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy) . Osoby s potřebou včasné intervence, se zhor-

šeným zdravotním stavem nevyžadujícím hospitalizaci .

7. DĚTSKÉ CENTRUM ZLÍN, P. O. 
I. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS DC Zlín) Služba je poskytována na území ORP Holešov 

Kontaktní osoba: Mgr . Adéla Gregor – vedoucí a sociální pracovnice

Adresa zařízení: Burešov 3675, 760 01 Zlín

Telefon: +420 703 178 690, E- mail: sas@dczlin .cz

Webové stránky: http://www .dczlin .cz

Provozní doba:

Terénní služba (poskytována v domácím prostředí klienta)

Pondělí – Pátek: 7:00 – 18:00 hod . 
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Ambulantní služba (v místě sídla služby)

Úterý: 12:00 – 17:00 hod . (ostatní dny dle telefonické domluvy)

Cíle poskytované sociální služby: 

Posláním SAS DC Zlín je poskytnout rodině s dítětem podporu v řešení jejich obtížné životní situace, a to zejména v jejich přiroze-

ném prostředí . Podle potřeb dítěte bude podpora zaměřena na rozvoj sociálních, rodičovských a občanských kompetencí osob pečujících 

o dítě, včetně osob z širšího sociálního okolí .

Cílem služby je zapojení a aktivizace všech členů rodiny do jejich řešení nepříznivé situace a snížit rizika ohrožující vývoj dítěte .  

Snahou je obnova narušených funkcí rodiny a tím snížení dopadů ohrožující vývoj dítěte, prevence umístění dítěte do náhradní rodinné 

nebo institucionální péče a příprava na návrat dítěte zpět do rodiny z náhradní rodinné nebo institucionální péče .

Poskytované služby:

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými, pomoc s vedením hospodaření, udržování  

 domácnosti, poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí .

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové aktivity pro rodiče a děti, doprovázení dětí do školy, k lékaři,  

 na zájmové aktivity .

• sociálně terapeutické činnosti: činnosti vedoucí k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, upevňování  

 rodinných vztahů .

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí  

 a podpora při zajišťování dalších aktivit, jednání na úřadech – bytovém úřadu, sociálním odboru, úřadu práce, odboru sociálně právní  

 ochrany dětí, Policie ČR . 

Služba je poskytována na principech dobrovolnosti, ambulantní a terénní formou .  Služba je poskytována bezplatně .

Místní působnost služby jsou obce s rozšířenou působností Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice a Zlín .

Zájemci o službu mohou pracovníky oslovit prostřednictvím mobilních telefonů, e-mailem nebo osobně v Dětském centru Zlín, p . o . 

Cílová skupina:

• Rodiny s dětmi od 0 do 18 let (rodiče a jiné osoby zodpovědné za výchovu dítěte), které se ocitly v obtížné životní situaci, 

 kdy je ohrožen vývoj dítěte a rodiče nedokážou bez pomoci tuto situaci překonat .

• Rodina, kde došlo k umístění dítěte mimo biologickou rodinu (ZDVOP, ústavní péče, pěstounství na přechodnou dobu) a pečující osoby  

 usilují o navrácení dítěte zpět do rodiny

• Těhotné ženy, které potřebují podporu při přípravě na příchod a péči o dítě, nebo se nachází v nepříznivé životní situaci, kdy je  

 ohroženo zdraví a vývoj nenarozeného dítěte .

II. KRIZOVÁ POMOC – DĚTSKÉ CENTRUM ZLÍN, P.O.
služba je poskytována na území Zlínského kraje

Kontaktní osoba: Mgr . Martina Vlastníková, vedoucí služby a sociální pracovník 

E-mail: martina .vlastnikova@dczlin .cz

Adresa zařízení: Burešov 3675/4,760 01 Zlín                                                                         

Pohotovostní linka tel .: 730 166 862 (každý pracovní den od 8:00 – 20:00)

E-mail: kp@dczlin .cz 

Webové stránky: www .dczlin .cz
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Cílová skupina služby: osoby v krizi

Poslání a cíle poskytované služby:

Naším posláním je doprovázet lidi v obtížné životní situaci, kterou v této chvíli nejsou schopni zvládnout sami . Služba Krizová po-

moc je poskytována rodinám i jednotlivcům po celém Zlínském kraji .

Časová dostupnost služby 

Terénní forma (přijede za klientem)  
Pondělí  8:00 – 20:00 
Úterý  8:00 – 20:00 
Středa  8:00 – 20:00 
Čtvrtek  8:00 – 20:00    
Pátek 8:00 – 20:00

Ambulantní forma (Burešov 3675/4,760 01 Zlín)
Čtvrtek  14:00 – 16:00

Finanční dostupnost služby: Služba je poskytována ZDARMA

Co může klient očekávat od služby?
Hlavní cíl služby je klient, klient, který zvládl akutní emoční stav a překonal krizovou situaci, to znamená, že: 
• podařilo se mu uvolnit emoční napětí;
• je schopen mluvit o svých pocitech, svém prožívání;
• získal náhled a kontrolu nad situací;
• ví, jak může snižovat negativní dopad na rodinu, společnost;
• naplánoval si nejbližší kroky směřující k řešení situace;
• nalezl zdroje podpory;
• zná důvody, proč krize nastala;
• uplatnil svá práva, oprávněné zájmy a obstaral si osobní záležitosti .

8. STŘEDISKO RANÉ PÉČE EDUCO ZLÍN z. s.      
Kontaktní osoba: Ing . Dagmar Machová, ředitelka organizace     
Adresa zařízení: Chlumská 453, 763 02 Zlín
Telefon: 603 874 174, E-mail: educo@ranapecezlin .cz
Webové stránky: www .ranapecezlin .cz

Kontaktní osoba: Bc . Jana Čelůstková, metodik služby a poradce rané péče
Telefon: 739 305 730, E-mail: celustkova@ranapecezlin .cz

Poslání EDUCA:
Posláním střediska je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do  

7 let věku dítěte . Dětem a rodinám pomáháme v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální 
pomoci . Působíme ve Zlínském kraji .
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Cílová skupina:

Rodina s dítětem od narození do 7 let, které má zdravotní postižení nebo obtíže ve vývoji, a to: 

- dítě s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem nebo děti předčasně narozené (i v kombinaci se smyslovým 

 postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující) .

Kapacita střediska: 110 rodin, okamžitá kapacita 6 rodin

Region působnosti: Zlínský kraj

Cíle služby:

• Dosáhnout co největšího možného rozvoje schopností a dovedností dětí v přirozeném domácím prostředí .

• Provést rodiny v období nepříznivé situace a dovést je k jejich samostatnosti . 

• Zvýšit informovanost a povědomí o službě rané péče .

Činnosti:

• Podpora rodiny, provázení rodiny v období raného věku dítěte .

• Podpora vývoje dítěte, praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem, metodické vedení rodičů .

• Půjčování hraček, didaktických a kompenzačních pomůcek, odborné literatury .

• Sociálně - právní poradenství, školské poradenství, pomoc a doprovod při jednání s úřady a institucemi .

• Zprostředkování kontaktů (rodina, instituce, odborní pracovníci) .

• Společné aktivity (semináře pro rodiče, setkání rodin…) .

Potřeby za cílovou skupinu: 

• Navýšení pracovního úvazku o 1 pracovníka, vzhledem k potřebám a zájmu o službu .  

Všechny služby jsou pro klienty poskytovány zdarma.

Služby jsou poskytovány v domácím prostředí klientů .

Zdarma jsou zapůjčovány hračky, didaktické pomůcky, kompenzační pomůcky a odborná literatura .
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V. MĚSTO HOLEŠOV A FUNGOVÁNÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  
A ZDRAVOTNICTVÍ MĚÚ HOLEŠOV

Řada aktivit a činností je také vykonávána v rámci města Holešova, a to jak v přenesené, tak i samostatné působnosti . Na těchto 

aktivitách se podílí pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a v textu plánu níže jsou uvedeny některé z činností agend a další 

zajímavosti .

1. FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HOLEŠOVĚ
V listopadu 2019 byl Zastupitelstvem města Holešova schválen Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Hole-

šova na sociální služby, který je součástí Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova . Od roku 2020 si tedy posky-

tovatelé služeb žádají v rámci Programu o dotace na sociální služby .

Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na činnost a provoz v oblasti poskytování sociálních služeb 

dle zákona č . 108/2006 Sb ., o sociálních službách, se zřizuje v souladu se Statutem Fondu a v návaznosti na ustanovení čl . 8 odst . 2 písm . 

a) Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu, a to za účelem podpory sociálních služeb, které jsou poskytovány ob-

čanům Holešova a jeho místních částí . 

Cílem Programu je nastavení transparentního rozdělování dotací z rozpočtu města Holešova poskytovatelům sociálních služeb dle 

stanovených kritérií, přičemž stěžejním kritériem je počet výkonů pro klienty s trvalým pobytem v Holešově .

O dotaci v tomto programu mohou požádat poskytovatelé registrovaných sociálních služeb . Předpokladem je poskytování služeb 

občanům Holešova .

2. BYTOVÁ KOMISE MĚSTA HOLEŠOVA
Od r . 2016 se pravidelně setkávají zástupci města Holešova, Tepelného hospodářství Holešov, Městské policie Holešov a další jme-

novaní členové v rámci bytové komise, která byla v roce 2020 také oficiálně zřízena Radou města Holešova . Na této komisi jsou projed-

návány žádosti o městské byty (zejména byty se statutem sociálního bydlení) a o byty domů se zvláštním určením . Komise je svolávána 

dle potřeby a jejím cílem je zejména pružně reagovat na situace ztráty bydlení u občanů města, přidělování bytů, jsou na ní také řešeny 

osoby dlužící na nájmech a další aktivity směřující k prevenci . 

Na 23 . jednání Rady města Holešova, ze dne 5 . 10 . 2020 byli členy BK jmenováni:

Jednatelka bytové komise: Mgr . Irena Seifertová – sociální pracovnice, předseda BK Zdeněk Chudárek – jednatel společnosti Te-

pelné hospodářství Holešov, členové BK: Mgr . Rudolf Seifert - starosta, Ing . Pavel Karhan - místostarosta, Mgr . Michaela Vaško – vedoucí 

Odboru SVZ MěÚ Holešov, Ing . Jitka Riemerová – vedoucí Odboru správy nemovitostí Tepelného hospodářství Holešov, Eduard Dlhopol-

ček, DiS . –  Městská policie Holešov, Mgr . Milan Jelínek, MBA – ředitel Charity Holešov .  

3. SENIOR TAXI
Od února 2019 funguje v Holešově služba Senior Taxi, která je poskytována občanům s trvalým pobytem v Holešov a místních částí 

– Dobrotice, Žopy, Tučapy a Količín . Tato služba je určena převážně pro seniory starší 65 let, ale také pro osoby mladší, které jsou držiteli 

průkazu ZTP či ZTP/P a potřebují se dopravit, ať již z důvodu špatného zdravotního stavu či absence rodiny, k lékaři, na nákup, na úřad či 

na hřbitov v Holešově a jeho místních částech . Cena jízdného je zvýhodněná a polovinu ceny jízdného hradí město Holešov, zbývající po-

lovinu zaplatí přepravovaná osoba . V případě, že přepravovaná osoba potřebuje doprovod, doprovod za cestu neplatí . 
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4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MĚÚ HOLEŠOV
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví měl k 31 . 8 . 2021 celkem 9 pracovníků a je rozdělen na dva úseky: Úsek sociálně - právní 

ochrany dětí („SPOD“) a Úsek sociální práce a sociálních služeb („SP a SSL“) .

Činnosti a kompetence pracovníků obou úseků jsou rozděleny podle jednotlivých agend, které vykonávají, a také charakteristik 

konkr . cílových skupin a problémů, které jsou s klienty řešeny . 

Úsek sociálně - právní ochrany dětí

Pracovníci úseku sociálně-právní ochrany dětí se zabývají problematikou péče o děti do 18 let věku a jejich rodinami podle zákona 

č . 359/1999 Sb ., o sociálně - právní ochraně dětí . Co se týče rozdělení dle pracovních pozic, jedná se o činnosti terénního sociálního pra-

covníka, kolizního opatrovníka, pracovníka pro náhradní rodinnou péči nebo kurátora pro děti a mládež .

Např . během r . 2020 bylo na úseku SPOD zaevidováno celkem 83 nových případů . Orgánem SPOD jsou nejvíce řešeny běžné úpra-

vy péče o nezl . děti, stanovení nebo úprava výživného, kontakty nezl . s rodiči a další záležitosti, ve kterých je město Holešov stanoveno 

opatrovníkem . Dále pak vedeme několik desítek spisů dle § 6 zákona č . 359/1999 Sb ., o sociálně - právní ochraně dětí, kde jsou děti tzv . 

„ohrožené“ a ve kterých je vykonávána intenzivní sociální práce s dítětem a jeho rodinou . V průběhu roku 2020 bylo řešeno v rámci agen-

dy SPOD celkem 50 podnětů od různých institucí a na základě různých oznámení, bylo poskytnuto i více než 70krát poradenství .

Pracovníci OSPOD řeší v rodinách nejvíce zanedbání dětí, nezajištění stabilního prostředí, nezajištění zdravotnické péče, finance na 

zajištění základních potřeb jakožto zajištění zejména stravy, domácí přípravu do školy, citovou vyprahlost u rodičů, nezajištění bezpečné-

ho prostředí a nedostatečný dohled .

Konflikty mezi rodiči se odráží především na jejich vzájemné komunikaci . Nejčastěji se řeší kontakt s dětmi, výživné, péče druhého 

rodiče o dítě, předávání dítěte a také předávání si informací o dítěti .

Spolupráce rodiny s OSPOD je povinná . K činnostem pracovníka OSPOD patří šetření v rodinách, jednání s odborníky, pořádání pří-

padových konferencí a využívání dalších metod sociální práce . Pracovníci OSPOD neřeší rodičovské spory, rodiče jsou odesíláni na mediaci 

nebo do poradenského centra pro partnerské a rodinné vztahy . 

Činnosti úseku SPOD jsou zabezpečeny nepřetržitým provozem, tzn . pracovní pohotovostí v době po pracovní době a o víkendech 

i státních svátcích . Nejčastějšími oznamovateli je Policie ČR a Městská policie Holešov . 

Přijatá oznámení na úseku SPOD jsou přidělována konkr . klíčovému pracovníkovi, který na základě jeho pracovní náplně a zařazení 

agendy vždy případ pečlivě vyhodnocuje a naplánuje vhodné postupy řešení a dále individuální plán na ochranu dítěte . Rodinám s dětmi 

jsou často v rámci řešení jejich situace doporučovány vhodné dostupné zdroje a sociální služby . 

Veškerá agenda úseku SPOD je realizována v rámci přenesené působnosti a díky dotaci na výkon SPOD je celá agenda z tohoto fi-

nančního zdroje financována . 

 

Úsek sociální práce a sociálních služeb

V rámci agend úseku se pracuje s osobami dospělými na základě zákona č . 108/2006 Sb ., o sociálních službách a podle zákona  

č . 111/2006 Sb ., o pomoci osobám v hmotné nouzi, které mají konkr . problém a mohou být zařazeny do různých cílových skupin klientely 

sociální práce (např . osoby bez přístřeší, osoby drogově závislé, osoby s psychiatrickou diagnózou, osoby ohrožené sociálním vyloučením) . 

Protože na území ORP není poskytována jiná sociální služba pro osoby bez přístřeší nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

je výkon sociální práce s těmito klienty realizován převážně odborem SVZ, v Holešově rovněž absentuje služba odborné poradny . V teré-

nu je pracováno se všemi cílovými skupinami osob dospělých, pracovníci aktivně dochází do terénu k osobám bez přístřeší, osamělým 

seniorům, osobám ohroženým sociálním vyloučením i klientům s psychiatrickou diagnózou a za dalšími osobami . Nejčastěji je využívána 

metoda poradenství a další metody sociální práce (sociální šetření, individuální plánování, v rámci interdisciplinárního týmu je spolupra-

cováno s ostatními odborníky . . .) . Cílem je klienty zapojovat do řešení jejich situace a motivovat je k aktivní spolupráci . Minim . 2x měsíč-

ně jsou v rámci terénu vykonávány v Holešově i okolních obcích depistáže, klienti jsou často doprovázeni (na jednání s úřady, do dluhové 

poradny atd .) .
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- Agenda sociální práce

Sociální práce na obci je poskytována osobám žijícím na území ORP Holešova bez ohledu na to, kde mají trvalý pobyt, jako je tomu 

například u OSPOD . Osoby, které spolupracují se sociálními pracovníky, jsou označovány za „klienty“ a podle délky spolupráce jsou řazeny 

mezi anonymními klienty, klienty s krátkodobou podporou či dlouhodobými klienty sociální práce . 

Co se týče klientů s krátkodobou podporou, v roce 2020 sociální pracovníci spolupracovali se 148 klienty . Mezi klienty s jednorá-

zovou podporou jsou řazené osoby, které sociálním pracovníkům poskytly své osobní údaje, a jak z názvu vyplývá, potřebují krátkodo-

bou pomoc s problémem, resp . přišli za sociálním pracovníkem s jednou zakázkou (= to, co klient potřebuje řešit, např . se může jednat  

o nalezení bydlení, či zajištění azylového bydlení) . Klient může sociálního pracovníka oslovit telefonicky, e-mailem či osobně . Pokud je to 

možné, sociální pracovníci si s klientem sjednávají osobní schůzku, která probíhá buď v kanceláři sociálního pracovníka nebo v klientově 

přirozeném prostředí – většinou je to v rodinných domech, bytech, místních ubytovnách, v bytech v domě zvláštního určení (bývalý dům 

s pečovatelskou službou) ať již na Novosadech či na Havlíčkově ulici, ve stanech, v parku či jiných místech, kde se klienti sociální práce 

vyskytují . Na osobním jednání sociální pracovník zmapuje klientovu situaci a upřesní si s klientem, co je klientova zakázka, resp . s jakým 

problémem chce klient pomoci . U některých klientů stačí jedna schůzka, resp . jedna intervence sociálního pracovníka, k tomu, aby byl 

problém vyřešen . U jiných klientů je naopak potřeba častějšího kontaktu, zpravidla se však jedná o pět schůzek . 

Zakázka klientů s jednorázovou podporou se většinou týká základního poradenství související s péčí o osobou blízkou . Sociální 

pracovníci jsou také často vyhledávání z důvodu poskytnutí odborného poradenství týkající se dávek hmotné nouze či jiných příspěvků 

z Úřadu práce . S příchodem pandemie Covid-19 přibylo právě i nových klientů, kteří se z důvodu snižování stavu zaměstnanců či úplné-

ho zavření firmy ocitli bez práce a nebyli schopni si hradit své měsíční výdaje . Na sociální pracovníky se obrací i osoby, které se nenadále 

ocitly bez střechy nad hlavou, a bez zásahu sociálního pracovníka by se staly osobami bez přístřeší . Sociální pracovníci v tomto případě 

poskytnou osobám základní poradenství týkající se nocleháren či azylových domů a v případě zájmů zprostředkují kontakt .   

Do skupiny dlouhodobých klientů Odboru sociálních věcí a zdravotnictví jsou zařazováni klienti potýkající se s vícerem problé-

mů, které jsou na sebe navzájem závislé a nepříznivě ovlivňují klientův život . Sociální pracovníci v roce 2020 evidovali celkem 25 klientů, 

kterým byla pomoc poskytována kontinuálně v průběhu celého roku . Dlouhodobí klienti se potýkají především s problémy souvisejícími  

s dluhy, neadekvátními bytovými podmínkami a nízkými příjmy . Mezi dlouhodobé klienty patří i osoby, které jsou omezeny na svépráv-

nosti a město Holešov je jejich veřejným opatrovníkem a to hned z několika důvodů – buď klient omezený ve svéprávnosti nemá rodinu, 

nebo jeho rodina není kompetentní k provádění opatrovnictví, rodina nechce dělat opatrovníka nebo je zde podezření na to, že by rodina 

„zneužívala“ klientových příjmů .  

- Agenda sociální kurately 

Co se týče místa VTOS, většinou si odsouzení z ORP Holešov odpykávají trest ve Vazební věznici Olomouc . Ženy si trest nejčastěji 

odpykávají ve Věznici Světlá nad Sázavou .    

Záleží na rozhodnutí propuštěných osob, zda vyhledají sociálního kurátora či nikoliv . Pokud se klient rozhodne po propuštění vy-

hledat sociálního kurátora, většinou je to z důvodu toho, že potřebuje pomoci se zajištěním dávek v hmotné nouzi, vyhledání bydlení či 

nalezení zaměstnání . Sociální kurátor spolupracuje s Vězeňskou službou ČR a s Probační a mediační službou v Kroměříži . 

Např . v roce 2020 sociální kurátor evidoval celkem 46 osob ve výkonu trestu odnětí svobody (dále pouze jako VTOS), z toho bylo  

5 žen . VTOS ukončilo celkem 19 osob, z toho 2 osoby byly v průběhu roku zadrženy a vzaty do vazby a následně do VTOS . 

- Romský poradce a veřejné opatrovnictví

Romská poradkyně intenzivně spolupracuje s romskou menšinou, pravidelně také probíhá terénní práce v domácnostech klientů . 

Probíhá také intenzivní spolupráce s terénním sociálním pracovníkem z organizace Argo, který s romskými klienty pracuje . V rámci výko-

nu sociální práce pracovníci úseku aktivně spolupracují s Úřadem práce v Holešově a vybranými sociálními službami (vždy v souvislosti na 

řešené situaci klienta) . Veřejný opatrovník z úseku vykonává veřejné opatrovnictví osobám, které byly omezeny ve svéprávnosti (celkem 8 

opatrovanců), výkon sociální práce s těmito opatrovanci vykonávají sociální pracovníci . 
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Jak již bylo uvedeno v textu komunitního plánu výše, k aktivitám odboru patří také proces komunitního plánování sociálních slu-

žeb v Holešově . Aktivně je také komunikováno a intenzivně pracováno s KÚ ZK, vedoucí odboru s vedením města aktivně jezdí na důležitá 

jednání, pracovní skupiny a Tým pro dohodu, kde se řeší nejen mapování potřeb všech cílových skupin občanů, ale i financování sociálních 

služeb napříč krajem i městem . 

5. VYLOUČENÉ LOKALITY V HOLEŠOVĚ
V současné době by bylo odvážné tvrdit, že v Holešově jsou tzv . vyloučené lokality . Můžeme jen konstatovat, že především v těch-

to třech místech žijí lidé, kteří mají problémy s placením nájemného nebo se zajištěním svých životních potřeb . Ale ve všech uvedených 

lokalitách probíhá kontaktní sociální práce Odboru soc . věcí MěÚ, Charity a Měst . policie a lze konstatovat, že se daří udržet v těchto mís-

tech klid a také zajistit životní potřeby, pořádek a noční klid .

Lokalita Bořenovská

Lokalita se nachází za městem Holešov, směrem k obci Bořenovice .  Na tuto lokalitu pravidelně dohlíží Městská policie Holešov . 

Mezi jednotlivými občany v této lokalitě docházelo ke slovním a fyzickým konfliktům, což se v posledních letech podařilo neutralizovat . 

Město Holešov a pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví pravidelně pracují s místními obyvateli v rámci sociální práce . Žije zde 

asi cca 35 sociálně slabších občanů, z převážné části Romové . V roce 2010 zde bylo vybudováno 17 městských bytů o velikosti 2 + kk až  

3 + kk pro větší rodiny . Od této lokality je to zhruba necelý 1 km do centra města Holešova, asi po 100 m se nachází autobusová zastávka .

Lokalita Palackého - dům č. p. 507

Bytový dům je ve vlastnictví města, ve kterém žije několik klientů Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří převážně pobírají 

dávky hmotné nouze, na kterých jsou existenčně závislí . Lokalita se nachází kousek od centra města Holešova, žije zde asi cca 20 obyva-

tel . Z části zde žijí obyvatelé jak z romské komunity, tak klienti sociální práce, ale i bezproblémoví obyvatelé města Holešova . Oblast domu 

se skládá z přední části, nádvoří a zadní časti . Kousek od této lokality se nachází několik obchodů, ale i vlakové a autobusové nádraží .

Lokalita Tovární

Ubytovna „Tovární“ – na této adrese žijí mj . osoby pobírající dávky hmotné nouze – doplatek na bydlení . Na konci roku 2020 se 

jednalo asi o 12 jedinců žijících na této ubytovně, které pobírali dávky hmotné nouze . Ubytovna je charakteristická nízkou kvalitou životní 

úrovně ubytovaných . Ubytovnami je v Holešově z velké části řešena problematická bytová situace jednotlivců a nízký počet sociálních bytů 

a absence azylového domu . Budova má 4 podlaží, celková kapacita ubytovny je 70 lůžek . Na každém patře je společná kuchyňka a sociál-

ní zařízení . Přístup není bezbariérový . Ubytovna stojí mezi továrnami a firmami nedaleko vlakového nádraží . Od centra města je vzdálena 

asi 10 minut pěší chůze . Přibližně půl kilometru od ubytovny se nachází sportovní hřiště, park s hracím hřištěm pro děti, restaurace a dvě 

nákupní střediska . Osoby zde ubytované mají nájemní smlouvy na dobu určitou, s možností dalšího prodloužení .

Ulice Školní, dříve tzv. vyloučená  

lokalita města.
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VI. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO OBČANY V HOLEŠOVĚ 

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:    731 048 029, E-mail: m .c .srdicko@seznam .cz

Webové stránky:   www .srdickoholesov .cz, www .facebook .com/MCSrdicko

Mateřské centrum je zaměřeno 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 .

Mateřské centrum Srdíčko Holešov je komunitní centrum zaměřené svým programem především na rodiny s malými dětmi . Je 

místem, kde jsou děti vítány, poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím . Zde mohou rodiče užitečně a příjemně 

prožívat mateřskou a rodičovskou dovolenou . Mateřské centrum je sbírkou nových nápadů a inspirací, nových přátelství, zkušeností a po-

hledů na výchovu dětí . Děti zde nacházejí přirozené společenství vrstevníků . Díky vybavení: kuchyňka (mikrovlnná trouba, sporák, varná 

konvice), přebalovací pult, dětské židličky, zařízená herna s míčkovým bazénem a pestrému programu je MC vhodné a vyhledávané místo, 

kam mohou rodiče s dětmi během dne kdykoli přijít .

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 velký počet zájmových útvarů – např . sportovní aerobik, Zrníčko - folklorní soubor, fotbaloví benjamín-

ci, relaxační cvičení, harmonizační cvičení, jóga, anglická školička, kytara, keramika, mladý rybář, železniční modelář, pilatek, společenský 

tanec, florbal, fotbal, břišní tance, Mladý technik Debrujár, výtvarné kroužky, volnočasový klub - TM atd .
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3) TOM MEDVĚDÍ STOPA HOLEŠOV
Kontaktní osoba:   Ing . Petr Němčík

Adresa:    TOM 19 132 MEDVĚDÍ STOPA, Sadová 1526, 769 01  Holešov

Telefon:    605 169 150,  E-mail: petr@nemcik .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 .

Cílová skupina: Děti, mládež, rodiče s dětmi i dospělí .

4) SKŘÍTEK, o. s.
Kontaktní osoba:   Bc . Jakub Šneidr - člen Rady spolku

Adresa:    Sadová 1526, 769 01  Holešov

Telefon:     736 103 994, E-mail: jakub@tokaheya .cz

Webové stránky:   www .skritek .org

Skřítek je spolek, který se věnuje osobnostnímu a sociálnímu rozvoji . Nabízí tyto aktivity: semináře, workshopy, environmentální 

programy, kulturní akce různého zaměření, podle chuti svých členů .

Skřítek provozuje Skřítkovu lesní školku pro věkovou skupinu 3 až 6 let v zámecké hájence od roku 2019 .  

Cílová skupina: Děti, mládež, rodiče s dětmi i dospělí . 

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
Webové stránky:  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 .

Činnost v současné době probíhá ve čtyřech budovách:

Budova TyMy: Sokolská 70

Budova Duhy: Školní 1582

Budova ul . Pivovarská 1419  

Budova Smetanovy sady 

Cílová skupina: Děti, mládež, rodiče s dětmi i dospělí .
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V Holešově má Jednota bratrská Mládežnický airsoftový klub, jehož akcí se účastní 15 - 20 mládežníků . Kromě víkendových out-

dorových aktivit jsou prostory Jednoty bratrské využívány i přes týden ke schůzkám bez speciálního programu a jednou za týden bývá 

klubové setkání s programem .

2x týdně zde také probíhá Cvičení s tancem ve stylu zumby především pro ženy . Tato aktivita je nekomerční a účastnice si samy 

připravují program . Několikrát do roka zde připravují páteční okénka pro děti a rodiče (výchovné scénky, říkanky, písničky), zaměřené na 

výchovu dětí různého věku pod záštitou asociace Comeniana . 

Poskytují rovněž dluhové poradenství .

Ve SJB je možné také vykonávat veřejně prospěšné práce ve spolupráci s Probační a mediační službou Kroměříž . 

Nově od srpna 2021 probíhají skupinová setkání pro alkoholově závislé .   

Cílová skupina: Školní děti, mládež, dospělí, rodiče s dětmi .

6) KLUB DŮCHODCŮ MĚSTA HOLEŠOVA
Kontaktní osoba:   Jana Navrátilová - předsedkyně samosprávy

Adresa zařízení:   Příční 1475, 769 01  Holešov

Telefon:    739 208 620

Zřizovatel:   Město Holešov

Klub důchodců je zařízení města a má k dispozici prostory v Centru pro seniory, Příční 1475, Holešov, kde mají senioři klubovnu pro 

svoji činnost .  V současné době je evidováno 55 členů .

Zařízení slouží ke společenskému a kulturnímu vyžití občanů seniorského 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 .  

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 . 

K velmi oblíbeným patří také pravidelná čtvrtletní společenská posezení v klubu s hudbou u příležitosti oslav narozenin členů . 

Předsedkyní samosprávy je Jana Navrátilová, která ochotně poskytne novým návštěvníkům klubu podrobné informace ve dnech 

pondělí a čtvrtek od 13 - 15 hodin . 

Klub má svoji knihovnu, kde je možné zapůjčit pravidelně doplňované nejnovější knižní tituly . Činnost klubu je organizována v od-

poledních hodinách, většinou v pondělí a čtvrtek od 13 do 16 hodin . Na čtvrtky jsou plánovány i celodenní zájezdy a společenská pose-

zení . První úterý v měsíci ve 13 hodin se schází samospráva klubu důchodců . Klub důchodců se těší velké oblibě svých členů, kteří mezi 

sebou rádi přivítají další vrstevníky a příznivce i z řad mladších důchodců nejen z města, ale i okolních obcí .

Cílová skupina: Senioři, osoby se zdravotním postižením .

7) MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO /MKS/ HOLEŠOV
Kontaktní osoba:    Mgr . Karel Adamík, e-mail: reditel@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 .holesov .info 

Příspěvková organizace města Holešova 
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• Městské kulturní středisko

• Městská knihovna 

• Městské informační centrum 

Městské kulturní středisko

• Řídí a zodpovídá za pracoviště:  Zámek Holešov, Městské informační centrum, Městská knihovna v Holešově, Šachova  synagoga,  

   Městské muzeum a galerie, New Drive klub a kino Svět, Zemanova kovárna, 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, 734 422 066 

E-mail:    knihovna@mks-holesov .cz, zelezna@mks-holesov .cz

Web knihovny:   https://knihovna .holesov .info/

Městská knihovna je součástí Městského kulturního střediska Holešov, příspěvkové organizace .

Předmět činnosti:

Knihovna shromažďuje, odborně zpracovává, uchovává a zpřístupňuje absenčně nebo prezenčně různé druhy dokumentů (knihy, perio-

dika, 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, https://mic .holesov .info

 

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

ním posláním je turistická informační činnost a propagace města Holešova v České republice i v zahraničí, kde pravidelně prezentuje měs-

to Holešov na veletrzích cestovního ruchu . 

Je certifikovaným informačním centrem České republiky a v rámci této Jednotné klasifikace 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 subjek-

tech 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, internetu pro veřejnost, kopírování, skenování, laminování, zakoupit jíz-

denku společnosti Leo Express aj . 

Je zde zajištěn prodej vstupenek na akce Městského kulturního střediska, agentur TicketArt, TicketPortal, TicketStream, TicketPro, Filhar-

monie Bohuslava Martinů Zlín a dalších organizátorů kulturních a sportovních akcí .

Dále je zde možné zakoupit české a rakouské dálniční kupony a poštovní známky . Výčet poskytovaných služeb však není zdaleka konečný, 

MIC slouží například i jako pokladna zámku a zámecké galerie .  
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10) ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HOLEŠOV
Kontaktní osoba:   P . Mgr . Jerzy Walczak, farář

Adresa:    Farní úřad, Náměstí Dr . E . Beneše 40/13, 769 01 Holešov

Telefon:   739 246 037

E-mail:    faholesov@ado .cz

Webové stránky:   www .farnostholesov .cz

Římskokatolická farnost (dále ŘKF) v Holešově je součástí stejnojmenné církve světového významu už přes dvě tisíciletí . Činnost 

holešovské farnosti se zaměřuje na všechny věkové kategorie, a to nejen v duchovní oblasti, ale podílí se významnou měrou i na životě 

města Holešova .

V domě u Sv . Martina pracuje Centrum pro rodinu, které zajišťuje program a herní vyžití pro maminky s dětmi . V průběhu prázd-

nin zajišťuje pro školáky letní aktivity .

ŘKF se každoročně zapojuje do projektu „Otevřené brány“, kdy dává možnost nejen věřícím, ale i ostatním spoluobčanům seznámit 

se s památkami jako je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostel sv . Anny a Kaple Sv . Kříže s fundovaným výkladem .

Dále je možnost seznámit se s těmito památkami také prostřednictvím projektu Noc kostelů, kde mají návštěvníci možnost shléd-

nout i jiné aktivity farníků: koncerty, divadla apod .

Několikrát v průběhu roku organizuje ŘKF tzv . Farní dny, které bývají na farní zahradě . Zde si přijdou na své všechny věkové kate-

gorie . Ve farnosti pracuje i společenství mládeže, které se následně podílí na pořádání akcí pro děti . Dospělí se během roku setkávají při 

vzdělávání ve víře a jiných duchovních obnovách .

V Domově pro seniory fungují pravidelné návštěvy kněží farnosti, je zde sloužena mše svatá, udělovány svátosti Pomazání nemoc-

ných, vedou se duchovní rozhovory . Stejnou aktivitu vyvíjejí kněží i pro ostatní ve všech obcích patřících pod holešovskou farnost, navště-

vují nemocné, udělují svátosti a rozhovorem pomáhají zvládnout starším a nemocným spoluobčanům jejich stav .

Římskokatolická farnost velmi úzce spolupracuje i s Charitou Holešov . Velkou měrou se podílí na organizaci Tříkrálové sbírky  

a v postní době i na Postní almužně . Výtěžek z obou těchto sbírek je následně použit pro potřebné, sociálně slabé a osamělé matky s dětmi . 

V kostele Nanebevzetí panny Marie jsou pořádány koncerty klasické a duchovní hudby, ve spolupráci s holešovským komorním or-

chestrem, holešovským sborem Moravské děti a ZUŠ . Významným tělesem je i ve farnosti Chrámový sbor, který se pro své úspěchy pre-

zentuje nejen v Holešově, ale i v jiných farnostech .

Představitelé farnosti jsou nedílnou součástí přípravných výborů a podílí se na realizaci městských akcí, jako jsou Dožínky, Dny 

města Holešova a návštěvy partnerských měst .
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Hodnocení minulého KPSS 2019 – 2021 a návrhy opatření na projektové záměry  
pro příští KPSS 2022 -2024
Tabulka č . 7 – Analytická část sociálních služeb na území ORP Holešov

Poř.  

číslo

Poskytovatelé  

sociálních služeb

Popis fungující /vzniklé  

a zaniklé/ sociální služby  

ve městě

Realizováno v KPSS  

v období 2019 – 2021

Popis problému a návrh řešení

Co se nepodařilo a na co se zaměřit v období  

2022 – 2024

FUNGUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

1 . Centrum pro seniory

a) Domov pro seniory

b) Domov se zvláštním 

    režimem Kopretina

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

2 . Charita Holešov

a) Charitní pečovatelská služba

b) Sociálně aktivizační služby 

     pro rodiny s dětmi

c) Nízkoprahový klub Coolna

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

3 .
Argo, Společnost dob-

ré vůle Zlín

Terénní program – sociální prá-

ce v romských rodinách

Sociální služba je v Holešově  potřebná, podporovat a snažit se 

o její udržení

4 . Charita Kroměříž 

Kontaktní centrum Plus . Terén-

ní program protidrogové  

prevence

Sociální služba je v Holešově potřebná, podporovat  a snažit se 

o její udržení ve městě

5 . Horizont Kroměříž 

Ambulantní a terénní služ-

ba sociální rehabilitace určená 

osobám s duševním onemoc-

něním

Sociální služba vznikla v Holešově od září 2017,  

nadále podporovat 

6 . 
Centrum duševního 

zdraví

Terénní sociálně zdravotní služ-

by pro osoby s duševním one-

mocněním

Sociálně zdravotní služba působí v Holešově krátce,  

od května 2019 

7 .
Dětské centrum Zlín, 

p . o .

a) Sociálně aktivizační služby 

    pro rodiny s dětmi

b) Krizová pomoc

Sociální služba vznikla v Holešově od 1 . 6 . 2017,  

nadále podporovat a udržet ve městě

Sociální služba působí v Holešově od 1 . 10 . 2017

8 .
Středisko rané péče 

Educo Zlín

Raná péče pro rodiny s dětmi  

s mentálním, pohybovým  

a kombinovaným postižením

Nadále podporovat poskytování této služby

ZANIKLÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Žádná sociální služba v minulém KPSS nezanikla, podařilo se 

všechny sociální služby ve městě udržet

VII. ANALYTICKÁ ČÁST KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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POTŘEBNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

1 .
Terénní programy

(chybí poskytovatel)

Služba nerealizována  

Zahrnuta opětovně do KPSS 

2022 - 2024

Terénní sociální služba by byla poskytována osobám bez přístře-

ší a osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy .

Služba by nabízela: zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  

a při obstarávání osobních záležitostí .

V případě zhoršení situace na území města také zvažováno za-

hrnutí vzniku nízkoprahového denního centra, zejména v te-

rénní formě poskytování služby . Ta by nabízela poskytnutí stra-

vy nebo pomoc při jejím zajištění, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí .   

2 .
Odlehčovací služby

(chybí poskytovatel)

Služba nerealizována  

Zahrnuta do KPSS 2022 - 2024

Odlehčovací služby by byly poskytovány terénní formou oso-

bám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronic-

kého onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak 

pečováno v jejich domácím prostředí . 

Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek .

3 . 

Podpora samostatné-

ho bydlení

(chybí poskytovatel)

Služba nerealizována  

Zahrnuta do KPSS  

2022 - 2024

Podpora samostatného bydlení, by byla poskytována klientům, 

které je potřeba začlenit do běžné společnosti .  

Podpora by byla poskytována terénní formou osobám, kte-

ré mají sníženou soběstačnost, z důvodu zdravotního postižení 

nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby . 

4 . 

Podpora chráněného  

bydlení

(chybí poskytovatel)

Služba nerealizována  

Zahrnuta do KPSS  

2022 - 2024

Podpora chráněného bydlení, by byla poskytována terénní for-

mou osobám, které mají sníženou soběstačnost, z důvodu zdra-

votního postižení nebo chronického onemocnění, včetně dušev-

ního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby . 

5 . 
Osobní asistence

(chybí poskytovatel)

Služba nerealizována 

Zahrnuta do KPSS 2022 - 2024

Pomoc a péče klientům v jejich přirozeném prostředí . Podpora 

osobní asistence by byla poskytována osobám, které mají sní-

ženou soběstačnost, z důvodu zdravotního postižení nebo chro-

nického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž si-

tuace vyžaduje pomoc a doprovod jiné fyzické osoby .

6 .
Centrum pro seniory 

Holešov

Domov se zvláštním režimem 

Kopretina

V rámci projektu dojte k rozšíření stávajícího oddělení DZR  

o 26 lůžek .

7 . Charita Otrokovice Dluhová poradna

Za spolupráce s Charitou Otrokovice je v dalším období v plánu 

rozšíření služby dluhového poradenství na naše území .  Cílem 

bude poskytování odborné rady, pomoci a podpory lidem v ne-

příznivé sociální situaci související s dluhy . 

Předpoklad 40-50 klientů .
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Tabulka č. 8 – Společenské a volnočasové organizace v Holešově

Poř. 

číslo

Společenské a volnočasové  

organizace 

Popis fungující společenské aktivity 

Realizováno v KPSS  

v období 2019 - 2021

Komentář k aktivitám

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

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

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

4 . Skřítek, z . s . Aktivity pro děti a mládež Podpora města – Akce milion

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

6 . Klub důchodců
Aktivizační činnost seniorů a zdravotně  

postižených 

Organizační a finanční zajištění - město 

Holešov . Sdružení zdravotně postižených 

sloučeno s KD

7 .
Tělovýchovná jednota - Sokol 

- Orel
Sportovní aktivity pro všechny skupiny Podpora města – Akce milion

8 .

Skauti, Mažoretky, Pionýr, Mo-

ravské děti, Zahrádkáři, Hasiči a 

další organizace

Společenské aktivity pro děti, mládež  

i dospělé
Podpora města – Akce milion

9 . Sbor Jednoty bratrské Holešov
Aktivity pro děti, školní děti, mládež,  

dospělé osoby, rodiče s dětmi
Podpora města – Akce milion

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

Hodnocení plnění KPSS za období 2019 - 2021

Jednotlivé pracovní skupiny vyhodnotily uplynulé období plnění KPSS za období let 2019 až 2021, které vytýčené cíle se podařilo 

splnit či nepodařilo zrealizovat .

1) Pracovní skupina SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ
Cíl: Rozšíření a zkvalitnění nabídky druhů služeb pro seniory a občany se zdravotním postižením .

Opatření:

č . 1  –  podpora a rozvoj specializovaného zařízení Domov se zvláštním režimem Kopretina

č . 2  – podpora Centra pro seniory Holešov 

č . 3  – podpora a pokračování humanizace prostředí a zkvalitnění poskytované péče seniorům (Rekonstrukce kuchyňského provozu, 

      balkony, střecha a zateplení budovy, úprava parku)

č . 4  –  podpora Charitní pečovatelské služby Charity Holešov 

č . 5  –  podpora Klubu důchodců Holešov 

č . 6  –  vznik a rozvoj terénních odlehčovacích služeb 

č . 7  –  vznik podporovaného samostatného bydlení zdravotně postižených

č . 8  –  řešení bezbariérovosti města
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Hodnocení plnění:
Opatření č. 1  – splněno, rozvoj a podpora DZR je trvalým cílem i v dalším období .

Opatření č. 2  – splněno, rozvoj a podpora CPS Holešov je trvalým cílem i v dalším období .

Opatření č. 3  – nebylo splněno, trvale podporovat i v dalším období .

Opatření č. 4, 5  – splněno, ponechat a pokračovat i v dalším období plánování soc . služeb .

Opatření č. 6, 7  – nerealizováno, ponechat a realizovat v novém KPSS . 

Opatření č. 8  – realizováno částečně, ponechat a pokračovat i v dalším období plánování soc . služeb .

2) Pracovní skupina OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
Cíl: Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením a prevence sociálně patologických jevů . 

Opatření:
č . 1  – podpora a udržení terénní služby K centra – Charita Kroměříž  

č . 2  – podpora terénního programu Argo, společnost dobré vůle Zlín

č . 3  – vznik a rozvoj občanské poradny – bezplatné sociálně právní poradenství, vznik sociální poradny (dluhové poradenství)

č . 4  – výstavba bytů pro osoby s nízkými příjmy, podpora sociálního bydlení

Hodnocení plnění:
Opatření č. 1, 2 – splněno, podpora je trvalým cílem i v dalším období .

Opatření č. 3 – nesplněno, ponechat a realizovat v novém KPSS . Navrhujeme, aby Občanská a dluhová poradna byla poskytována i na území 

ORP Holešov, poskytovatelem sociálních služeb, o kterém se jedná . Z velké části poradenství poskytují sociální pracovníci Odboru SVZ MěÚ Ho-

lešov a terénní sociální pracovníci z dalších sociálních služeb – doporučujeme ponechat návrh do dalšího období 2022 – 2024 .

Opatření č. 4 – nesplněno . Bydlení pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením ve větší míře saturují provozovatelé míst-

ních ubytoven .  Podmínky pro bydlení jsou mnohdy různé kvality a bydlení nebývá vhodné pro rodiny s dětmi . 

Realizace sociálního bydlení je možná částečně z projektů vypsaných MPSV a z Evropských fondů .

S městskými byty hospodaří Tepelné hospodářství Holešov, které po dohodě s vedením města, sociálními pracovníky, MP, doporu-

čuje 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 a dluhového poradenství .

Navrhujeme, aby opatření č . 1, 2, 3, 4,  byla zakomponována a podporována i nadále v KPSS pro období 2022 – 2024, protože si 

uvědomujeme potřebnost těchto služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením .

3) Pracovní skupina Rodiny s dětmi 
Cíl: Podpora rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením a prevence sociálně patologických jevů /rizikové chování dětí a mládeže/ 

formou nabídky volnočasových aktivit .

Opatření:
č . 1  – podpora a udržení terénní služby pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením - SAS

č . 2  – podpora a udržení terénní služby K centra – Charita Kroměříž  

č . 3  – podpora terénního programu Argo, společnost dobré vůle Zlín

č . 4  – podpora Nízkoprahového klubu Coolna /pro děti a mládež/

č . 5  – podpora volnočasových služeb pro děti a mládež

č . 6 .  – vznik a rozvoj občanské poradny – bezplatné sociálně právní poradenství, vznik sociální poradny (dluhové poradenství)

č . 7  – výstavba bytů pro osoby s nízkými příjmy, podpora sociálního bydlení
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Hodnocení plnění:

Opatření č. 1, 2, 3, 4, 5 se v uplynulém období podařilo naplnit . 

Navrhujeme, aby opatření č . 1, 2, 3, 4, 5 byla zakomponována a podporována i nadále v KPSS pro období 2022 – 2024, protože si 

uvědomujeme potřebnost těchto služeb pro rodiny s dětmi .

Opatření č. 6 – Navrhujeme, aby Občanská a dluhová poradna byla poskytována i na území ORP Holešov, poskytovatelem sociálních 

služeb, o kterém se jedná .  Z velké části poradenství poskytují sociální pracovníci odboru SVZ MěÚ Holešov a terénní sociální pracovníci  

z dalších sociálních služeb – doporučujeme ponechat návrh do dalšího období 2022 - 2024 .  S těmito rodinami je třeba pracovat a posky-

tovat motivaci v sociální oblasti a dluhového poradenství . Poskytování sociálních služeb je pak záležitostí jednotlivých poskytovatelů, kteří 

v dané lokalitě působí ve spolupráci s představiteli města Holešov .

Opatření č. 7 - Realizace sociálního bydlení je možná částečně z projektů vypsaných MPSV a z Evropských fondů .

S městskými 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 Rodin s dětmi . 

Zjišťování potřeb prostřednictvím odborné veřejnosti 
Komunitní plánování je živým dokumentem . Jako podklad pro tvorbu komunitního plánu pro období 2022 – 2024 jsme přistoupili 

ke zjišťování potřeb prostřednictvím odborné veřejnosti, která má velmi dobře zmapovány a podchyceny potřeby klientů sociálních služeb 

a občanů města . Odborníky jsou pracovníci v sociálních službách, poskytující pomoc a péči klientům podle cílové skupiny . 

Dotazníkové šetření mezi uživateli služeb jsme tentokrát neprováděli, kvůli koronavirové pandemii a doporučení omezovat kontak-

ty . Z minulých let máme zkušenosti, že většina občanů nemá povědomí o fungování sociálních služeb, dokud je osobně nevyužívá nebo 

je nepotřebuje někdo z rodiny .

Náhodné dotazování mezi lidmi na potřeby pak nemá relevantní vypovídací hodnotu, jelikož respondenti mnohdy nevědí, co mají 

odpovídat . Sociální služby řeší, až je začnou vyhledávat pro sebe nebo někoho z rodiny . Poskytovatelé sociálních služeb a odborníci na ko-

munitní plánování nejlépe vědí, zda je rozsah poskytovaných služeb dostatečný . 

Na základě řešení problematiky na odborné úrovni členů Řídící skupiny (ŘS), členů všech třech pracovních skupin KPSS „Senioři  

a osoby se zdravotním postižením,“ „Osoby ohrožené sociálním vyloučením,“ „Rodiny s dětmi“ a následného zjištění a vyhodnocení byl vy-

tvořen Komunitní plán sociálních služeb města Holešova pro období 2022 – 2024 odpovídající zjištěným potřebám .

Hlavním cílem odborných diskusí bylo zjistit, zda jsou poskytované sociální služby v obci dostatečné, úplné a zdali jsou v souladu 

s potřebami obyvatel města a následně navrhnout základní rámec komunitního plánu pro následující tříleté období na základě těchto 

zjištění . 

VIII. ANALÝZA CHYBĚJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HOLEŠOVĚ 
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    IX. STRATEGICKÁ ČÁST - SWOT ANALÝZA

Tabulka č. 9 - SWOT ANALÝZA - Senioři a osoby se zdravotním postižením

Silné stránky

- existence Centra pro seniory (domov pro seniory, DZR Kopre-
tina /specializované zařízení pro lidi postižené stařeckou de-
mencí, Alzheimerovou chorobou/)

- existence Charity Holešov (pečovatelská služba, ošetřovatelská 
služba, půjčovna kompenzačních pomůcek)

- vysoký 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 Sb ., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 
- rehabilitace – několik zařízení ve městě
- dopravní lékařská služba 
- dostupná lékařská péče
- senior taxi
- 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 zdra-

votním postižením
- díky poskytovaným službám možnost setrvávat delší dobu  

v přirozeném prostředí
- rozvíjející se popularizace služeb
- zavedené standardy kvality v praxi jednotlivých  sociálních 

služeb
- zapojení nestátních neziskových organizací
- zákonem stanovené vzdělávání pracovníků v soc . službách
- vstřícnost kraje k poskytovatelům soc . služeb
- pokračování v KPSS
- spolupráce na tvorbě Střednědobého a Akčního plánu rozvoje 

sociálních služeb Zlínského kraje

Příležitosti 

- využití finančních prostředků z fondů EU a grantů Zlínského 
kraje, podpora města Holešova pro rozvoj stávajících a vznik 
chybějících služeb

- tvorba Střednědobého a Akčního  plánu rozvoje sociálních slu-
žeb ve Zlínském kraji – větší příležitost ke spolupráci a zvýše-
né informovanosti – příklady dobré praxe

- tvorba Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova
- existence zákona o sociálních službách – umožnění vzniku 

soukromých poskytovatelů sociálních služeb

 Slabé stránky

- prohlubující se nedostatek finančních prostředků poskytovate-
lů, zadavatelů a uživatelů

- nedostatek dobrovolníků
- neexistence specializovaného zařízení pro osoby - psychotiky, 

alkoholiky a seniory bez přístřeší
- rezervy v integraci dětí se ZP do škol, malá nabídka pracovních 

míst pro lidi se ZP,  nezaměstnanost osob s postižením
- nedostatek terapeutických programů, chráněného bydlení, 

chráněných dílen pro osoby se zdravotním postižením a autis-
mem  

- chybí chráněné bydlení pro osoby s mentálním a duševním 
postižením 

- chybí služba osobní asistence
- stavebně technické bariéry – nájezdy na náměstí a na chodní-

cích
- bariéry do některých veřejně přístupných míst a škol
- cílová skupina, různá postižení mají specifické potřeby
- dopravní dostupnost – chybí MHD
- chybí odlehčovací služby
- chybí denní stacionář
- nedostačující lékařská péče na počet obyvatel

Rizika

- nestabilita sociální politiky
- přemíra administrativy a byrokracie při podávání grantů
- špatné využití finančních prostředků určených na péči (vynalo-

žené finanční 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
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- existence sociálních služeb poskytovaných NNO
- zvýšení informovanosti veřejnosti o sociální problematice
- podpora aktivit celoživotního vzdělávání seniorů, zdravotně 

postižených 
- osvěta o poskytovaných službách mezi stávajícími klienty  

a potencionálními klienty
- rozvoj dobrovolnictví
- optimalizovat vztah uživatel x poskytovatel a dosáhnout co 

nejvyšší míry využití příspěvku na péči na nákup sociálních 
služeb a tím na stabilizaci finanční situace systému

- zvýšení schopnosti osob se zdravotním postižením být sobě-
stační

- správné nastavení soc . služeb dle přání klienta
- motivace klienta ke zlepšení kvality života prostřednictvím 

profesionálního přístupu pracovníků 
- zřídit odlehčovací službu
- zřídit denní stacionář
- podpora samostatného bydlení  
- zřídit chráněné bydlení 

- neadekvátní finanční ohodnocení sociálních pracovníků a pra-
covníků v sociálních službách, vysoké požadavky na kvalifikaci 
a pracovní nasazení 

- nezájem klientů využívat nabízené služby /z finančních důvo-
dů/ 

- možný zánik finanční podpory a grantů z EU
- stigmatizace společnosti k poskytování sociální pomoci
- spolupodílení se města a obcí na financování sociálních služeb

Tabulka č. 10 - SWOT ANALÝZA - Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Silné stránky

- dobrá práce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov
- existence kurátora pro dospělé
- existence romského poradce
- existence terénního programu pro romskou komunitu Argo Zlín
- existence krajské koncepce na integraci romské menšiny ve 

Zlínském kraji
- potravinová pomoc rodinám v rámci potravinové banky 
- sociální bydlení a sociální práce na ul . Bořenovská (Argo Zlín, 

spol . dobré vůle – terénní sociální práce, sociální pracovníci 
MěÚ Holešov – odboru SVZ) .  

- Dětské centrum Zlín – Krizová pomoc
- terénní pracovník Kontaktního centra Plus Charity Kroměříž
- dobrá znalost problematiky ze strany NNO
- existence sociálních služeb poskytovaných NNO
- pokračování v procesu KPSS ve městě
- zaměstnávání v programu VPP 
- existence zákona č . 108/2006 Sb ., o sociálních službách
- nabídka sociálních služeb - sociální prevence    
- aktivita a pružnost organizací poskytujících služby pro dospělé
- možnost prezentace a propagace v regionálních mediích  

a městském rozhlase
- podpora Zlínského kraje a státu
- možnost rekvalifikace – ÚP ČR  
- KPSS  města Holešova 

Slabé stránky

- nedostatek finančních prostředků poskytovatelů, zadavatelů  
a uživatelů

- absence zákona o sociálním bydlení 
- absence soc . právního poradenství v Holešově
- absence občanské a dluhové poradny v Holešově 
- nízká vzdělanost osob ohrožených sociálním vyloučením
- nízká finanční gramotnost
- špatná uplatnitelnost na trhu práce
- chybí nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
- 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 OOSV
- chybí pozitivní vzory
- špatná znalost českého jazyka u romské menšiny
- občasná negramotnost dospělých 
- neochota zaměstnavatelů zaměstnávat Romy
- existence práce na černo  
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Příležitosti

- existence a využití finančních prostředků z fondů EU
- existence Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
 a Akčního plánu Zlínského kraje – větší příležitost ke spolu-

práci a zvýšené informovanosti
- zřízení občanské poradny
- zřízení dluhového poradenství
- větší příležitost v zaměstnanosti
-   vybudování nízkoprahového denního centra pro dospělé
- příchod nových poskytovatelů soc . služeb
- pokračování ve stávajících soc . programech
- spolupráce s ÚP ČR na snižování  

nezaměstnanosti 
- rekvalifikační kurzy
- možnost zaměstnání na VPP
- možnost dobrovolnictví a realizace v této činnosti
- zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
- motivace sociálně vyloučených osob ke změně životního stylu  
 

Rizika

- 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
- existence nevýhodných a podbízivých finančních služeb (rych-

lé půjčky aj .), negativní působení médií (nabídka půjček)
- zneužívání rodinných příslušníků /půjčky, apod ., malá mož-

nost osob ohrožených soc . vyloučením integrovat se do spo-
lečnosti (nízká vzdělanost aj .)

- předsudky a způsob myšlení
- nedostatek pracovní příležitosti pro osoby bez vzdělání
- příchod imigrantů ze zemí III . světa
- problematická zaměstnatelnost sociálně vyloučeních občanů
- prostorové vyloučení občanů
- sociálně patologické jevy – alkohol, cigarety, drogy, hazard
- sociální propad – úpadek morálky
- ztráta tradičních pozitivních vzorů 
- absence finančního zajištění v důchodovém věku
- rezignace sociálně vyloučených obyvatel
- častý výskyt chronických nemocí 
- negativní vztah k institucím u romských občanů a osob ohro-

žených soc . vyloučením

Tabulka č. 11 - SWOT ANALÝZA – Rodiny s dětmi

Silné stránky

- Nízkoprahový klub Coolna – Charita Holešov 
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Charity Holešov 
- Dětské centrum Zlín – Sociálně aktivizační služba pro rodiny  

s dětmi
- Dětské centrum Zlín – Krizová pomoc
- Terénní program pro romskou komunitu Argo Zlín
- Kontaktní centrum Plus, Charita Kroměříž
- ostatní sociální služby zaměřené na práci s dětmi a rodinou
- Odbor SVZ MěÚ Holešov – Úsek sociálně-právní ochrany dětí 

(agenda SPOD), Úsek sociální práce a sociálních služeb
- dobrá praxe pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ Holešov
- potravinová pomoc rodinám v rámci potravinové banky 
- dobrovolnická činnost Sboru Jednoty bratské Holešov, zamě-

řená na rodiny s dětmi
- MC Srdíčko
- TyMy Všetuly a další volnočasové organizace pro rodiny s dět-

mi; realizace volnočasových aktivit pro děti ze sociálně znevý-
hodněných rodin 

Slabé stránky

- finanční náročnost poskytování sociálních služeb 
- nedostatek kvalitních odborníků pro práci s dětmi a rodinou 

(např . psychologové, dětský psychiatr, mediátor)
- limity aktuální platné legislativy
- absence občanské a dluhové poradny v Holešově 
- nízká finanční gramotnost zejména u rodičů, velká zadluže-

nost rodin, špatná sociálně ekonomická situace rodin
- existence osob s nízkým nebo nedostatečným vzděláním, ob-

časný výskyt negramotnost dospělých 
- špatná uplatnitelnost některých rodin na trhu práce
- setrvávání v nepříznivém životním stereotypu, slabá motivace 

ke změně životní situace 
- chybí pozitivní vzory v sociálně ohrožených rodinách, nedostateč-

né podmínky v některých rodinách s dětmi pro vzdělávání dětí
- absence AD pro ženy a matky s dětmi v Holešově nebo dočas-

ného kvalitního bydlení
- špatná znalost českého jazyka u dětí z romských  rodin
- neochota zaměstnavatelů zaměstnávat osoby ze sociálně zne-

výhodněného prostředí
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- pokračování v procesu komunitního plánování ve městě
- podpora zaměstnanosti rodin v programu VPP 
- možnosti rekvalifikací – ÚP ČR  
- vyšší nabídka pracovních míst na trhu
- aktuální platná legislativa
- zkušení a nadšení pracovníci zapojení do práce s dětmi a rodi-

nou
- možnost prezentace a propagace informací pro cílovou skupi-

nu v regionálních mediích a městském rozhlase
- dostupnost asistentů pedagoga ve školách
- povinná školní docházka, školství v Holešově

Příležitosti

- existence Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlín-
ského kraje a Akčního plánu Zlínského kraje – větší příležitost 
ke spolupráci a zvýšené informovanosti

- zřízení dluhové poradny
- větší příležitost v zaměstnanosti
- možnost využívat azylových domů pro ženy a matky s dětmi  

v blízkém okolí
- navázání spolupráce se stávajícími poskytovateli sociálních 

služeb i z jiných měst na území Holešova
- pokračování v poskytování stávajících sociálních služeb
- spolupráce s ÚP ČR na snižování nezaměstnanosti; rekvalifi-

kační 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
- rozšířená, systematická a cílená podpora předškolního vzdělá-

vání 
- zvýšení uplatnitelnosti osob ze sociálně znevýhodněného pro-

středí na trhu práce
- motivace sociálně vyloučených rodin ke změně životního stylu  

- existence práce na černo  
- nedostatek dostupného sociálního bydlení pro rodiny s dětmi 

mimo lokalitu Bořenovská
- nedostatečný bytový fond města Holešova  
- náročnost hledání bydlení  pro klienty ze sociálně znevýhod-

něného prostředí (neschopnost zaplatit kauce)

Rizika

- nestabilita sociální politiky
- nedostatek finančních prostředků na realizaci programů inte-

grace
- omezené finanční možnosti měst a obcí na podporu a spolu-

podílení se na realizaci sociálních služeb
- nízká motivace cílové skupiny k řešení problémů
- malá možnost sociálně ohrožených rodin  integrovat se do 

společnosti (nízká vzdělanost aj .)
- existence nevýhodných a podbízivých finančních služeb (rych-

lé půjčky aj .) a působení médií na tuto oblast
- zneužívání rodinných příslušníků /půjčky, apod ./  
- předsudky a způsob myšlení
- problematická zaměstnatelnost sociálně vyloučených občanů
- koronavirová pandemie – omezení pracovních příležitostí, po-

byt dětí a rodin v izolaci, ztráta sociálních kontaktů
- sociálně patologické jevy u nezl . dětí nebo rodičů – alkohol, 

cigarety, drogy, hazard
- sociální propad – úpadek morálky
- ztráta tradičních pozitivních vzorů
- rezignace a slabá motivace sociálně vyloučených rodin v řešení 

jejich situace
- častý výskyt chronických nemocí 
- absence školní docházky u romských dětí a dětí ze sociálně 

znevýhodněných rodin /omlouvání ze strany rodičů a lékařů/
- negativní vztah k institucím u romských rodin a rodin ze soci-

álně ohroženého prostředí
- neochota spolupracovat se sociálními pracovníky města, ÚP, 

sociálními pracovníky poskytující sociální služby
- kriminalita mládeže
- nevhodné trávení volného času dětí a mládeže
- nárůst sporů mezi rodiči, řešení konfliktů
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X. VIZE - CÍLE A OPATŘENÍ KPSS 2022 – 2024

Pracovní skupiny na základě získaných poznatků, podnětů, z osobních zkušeností a kontaktů s uživateli sociálních služeb, občany 

města, s poskytovateli sociálních služeb, zadavateli, zástupci města Holešova zpracovaly návrh cílů a opatření pro období 2022 – 2024 . 

Senioři a osoby se zdravotním postižením
Cíl: Rozšíření a udržení 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 soběstač-

nost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby . V rámci předchozích projektů již vznik-

lo specializované oddělení pro 50 uživatelů v rámci stávajícího zařízení Centrum pro seniory .

Z důvodů zvýšeného věku obyvatelstva dochází k nárůstu výskytu Alzheimerovy demence a jiných demencí, proto usilujeme  

 rámci KPSS na období 2022 – 2024, aby došlo k rozšíření stávajícího specializovaného oddělení Domov se zvláštním režimem o dalších 

26 lůžek (1 patro) . 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 po-

skytnuty 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 uživatele, které jsou s uživatelem individuálně sjednány ve smlouvě . Služba je náročná na 

počet zaměstnanců v přímé péči, protože uživatelé vyžadují individuální přístup a péči po celý den . Projekt významným způsobem při-

spěje 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 další části humanizace prostředí a zkvalitnění poskytované péče seniorům, je: rekonstrukce balkonů, zateplení bu-

dovy, rekonstrukce střechy, rekonstrukce kuchyňského provozu a úprava parku domova . 

K humanizaci přispívá i snížení počtu uživatelů v zařízení a možnost výběru mezi jednolůžkovým a dvoulůžkovým pokojem . O jed-

nolůžkové pokoje je mezi uživateli velký zájem, ale v rámci stávajícího zařízení nelze zcela realizovat . 

• Podpora Centra pro seniory, příspěvková organizace 

Cílem je vytvářet podmínky a zajistit potřebnou podporu pro kvalitní poskytování a další rozvoj všech sociálních služeb, které za-

řízení poskytuje . 

• Podpora a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory

Cílem je zprostředkovat seniorům kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutickou činnost nebo pomoc při uplatňová-

ní práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí .

• Podpora při vybudování bezbariérových vstupů 

Cílem je umožnit invalidním občanům podílet se na společenském životě a předcházet sociálnímu vyloučení . 
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• Podpora terénní sociální práce s klienty 

Cílem je pomoci zdravotně či mentálně znevýhodněným klientům, kteří nejsou schopni sami zabezpečovat své životní potřeby . 

• Podpora Domácí zdravotní a paliativní péče Charity Holešov

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, zajistit důstojné a klidné umírání, to vše v úzké spolupráci s praktickým 

lékařem a rodinou klienta .

• Podpora Charitní pečovatelské služby Charity Holešov

Posláním Charitní pečovatelské služby je umožnit obyvatelům Holešova a obcí mikroregionu Holešovsko zůstat co nejdéle ve svém 

přirozeném domácím prostředí (doma), ve kterém jsou zvyklí žít a mají zde své zázemí .

• Centrum duševního zdraví  

Charakteristika a cíl projektu:

Centrum duševního zdraví v rámci pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví jako sociálně - zdravotní služba a má za cíl před-

cházet nebo zkracovat hospitalizace osob s duševním onemocněním . CDZ je jedním z článků Reformy psychiatrické péče v ČR . Služba pre-

vence – sociální rehabilitace je poskytována klientům zdarma .

• Vznik odlehčovacích služeb 

Charakteristika a cíl projektu:

Vznikem odlehčovací služby bychom mohli podpořit a pomoci uživatelům, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují z důvodu své-

ho nepříznivého zdravotního stavu (nevyléčitelně nemocní a umírající) pomoc a péči blízkých osob v běžných činnostech života . Věková 

struktura uživatelů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) . 

• Vznik podporovaného samostatného bydlení 

Charakteristika a cíl projektu:

Podpora samostatného bydlení by přispěla k aktivnímu získávání, upevňování schopností, dovedností a podpoře osob s tělesným, 

mentálním a kombinovaným postižením v tom, aby se osamostatnily a začlenily do společnosti . Věková struktura uživatelů: mladí dospělí 

(19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let) a mladší senioři (65 – 80 let) .

• Osobní asistence

Cílem osobní asistence je podpořit klienty v jejich přirozeném prostředí . Podpora osobní asistence by byla poskytována osobám, 

které mají sníženou soběstačnost, z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž 

situace vyžaduje pomoc a doprovod jiné fyzické osoby .

Cíl: Podpora rodin s dětmi pečujících o děti se zdravotním postižením 

Opatření:

• Podpora služby raná péče pracující s cílovou skupinou, zohledňování dalších identifikovaných potřeb v terénu. 
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Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Cíl: Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením a motivace klientů k řešení situace vlastním přičiněním

Opatření: 

• Vznik terénního programu pro osoby bez přístřeší, popř. nízkoprahového denního centra 

Charakteristika a cíl projektu:

Projekt je určen pro osoby bez přístřeší, zatím bez určení poskytovatele sociální služby . Potřebnost této sociální služby vyplynu-

la z jednání pracovní skupiny OOSV při tvorbě KPSS města Holešova na období již v minulých komunitních plánech, tak dříve při tvorbě 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 . Podporu s tímto záměrem vyslovili i představite-

lé 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 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 přístřeší při řešení jejich osobních záležitostí . Pomoc spočívá v terénní práci potřebným osobám /předcházení sociálního vyloučení/ . 

• Podpora a udržení terénní služby K centra – Charita Kroměříž  

Cílem projektu Kontaktního centra Plus je pomoc a poskytování služby uživatelům drog a jejich blízkým . 

• Vznik a podpora Občanské a dluhové poradny 

Podpora vzniku Občanské a dluhové poradny, která by byla poskytována na území ORP Holešov, poskytovatelem sociálních služeb, 

o kterém se jedná: byla identifikována potřeba přibližně 40-50 klientů dluhového poradenství . Z velké části poradenství poskytují sociální 

pracovníci Odboru SVZ MěÚ Holešov a terénní sociální pracovníci z dalších sociálních služeb – doporučujeme ponechat návrh do dalšího 

období 2022 - 2024 .  S klienty je třeba pracovat a poskytovat motivaci v sociální oblasti a dluhového poradenství . 

 

Rodiny s dětmi
Cíl: Podpora a pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci

Opatření:

• Podpora Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora a pomoc rodinám s dětmi z Holešova a obcí mikroregionu 

Holešovsko, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením .

Cíl: Pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve špatné bytové situaci

Opatření:

• Problém spatřujeme u rodin s dětmi, kterým hrozí ztráta bydlení, o bydlení již přichází nebo v krizových situacích (např . případy 

domácího násilí) .  V těchto případech je nutné rodinám nabídnout pomoc, a to jednak formou nabídky pobytových sociálních služeb, pří-

padně vhodně zvolenými metodami sociální práce dostupnými sociálními službami, odborem SVZ, případně přidělením městského bytu 

aj . Jako žádoucí se jeví rozšíření bytového fondu městských bytů pro rodiny s dětmi . 
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• Realizace sociálního bydlení je možná částečně z projektů vypsaných MPSV a z Evropských fondů . S městskými byty hospodaří 

Tepelné hospodářství Holešov, které po dohodě s vedením města, sociálními pracovníky, MP, doporučuje nebo podává zamítavé stanovis-

ko s přidělováním bytů osobám, které lze zařadit do skupiny Rodin s dětmi . 

Děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením
Cíl: Prevence sociálně patologických jevů mládeže

 

Opatření:

• Podpora Nízkoprahového klubu Coolna

Nízkoprahový klubu Coolna usiluje  o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže z Holešova a obcí 

mikroregionu Holešovsko, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci . Dále se snaží  jim poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, 

a předcházet tak  sociálnímu vyloučení . Podpora navýšení okamžité kapacity služby a pracovního úvazku .  

• Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež 

TYMY, MC Srdíčko, Skřítek, o . s ., TOM Medvědí stopa, Skaut, Sokol, Orel, Sbor Jednoty bratrské a dalších sportovních a uměleckých 

organizací a zájmových spolků .
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Dokument vychází z Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2020 – 2024 . Tato koncepce 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, která 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 trh práce, neméně důležitá je také oblast bezpečnosti a zdraví .   

Základním zákonem pro plnění integrace je zákon č . 273/2001 Sb ., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně někte-

rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který v ustanovení § 6 odst . 7 uvádí že: „Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním ob-

vodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti .“ Oblastí romské integrace 

se Zlínský kraj začal systematicky zabývat od 1 . 1 . 2003, kdy byla ustanovena funkce Krajského koordinátora pro národnostní menšiny  

v souladu se zákonem č . 129/2000 Sb ., o krajích a o změně pozdějších předpisů . Následně tato funkce byla upravena na název krajský ko-

ordinátor romských poradců, který se zaměřuje se na koordinaci a metodickou podporu subjektů na lokální úrovni ve prospěch zlepšení 

sociální, kulturní i politické situace Romů . 

Krajská koncepce obsahuje mj . také nastínění základních oblastí problémů, se kterými se Romové potýkají . Cílem je pomáhat ře-

šit problémy v praxi, předcházet jim a spolupracovat se všemi dotčenými institucemi . Proto je důležitá v integraci úzká spolupráce všech 

zainteresovaných aktérů (obce, školy, úřady práce, neziskové organizace, P ČR, MP, soudy apod .) . 

Tento dokument může sloužit jako doporučující materiál pro města a obce Zlínského kraje při řešení integrace Romů . Jeho obsa-

hem jsou doporučení, která mohou obcím sloužit pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením, a to z toho důvodu, že města  

a obce mají ke svým obyvatelům nejblíže a mohou včas využít nástroje pro zabránění rozšiřování a tvorby sociálně vyloučených lokalit  

a přizpůsobit je svým potřebám . Proto za každý uplynulý kalendářní rok vyhotovuje krajský koordinátor Zprávu o plnění koncepce integra-

ce romské menšiny ve Zlínském kraji, ze které vyplývá, jak města či obce postupovala při plnění romské integrace .

Hlavní cíle krajské koncepce jsou:
1. Zvýšení životní úrovně Romů (zvýšení kvality bydlení romské menšiny a zvýšení zaměstnanosti a boj proti zadlužování, které po-

vedou ke zlepšení socioekonomické situace v romské menšině, dále z pohledu kraje velmi důležitá část v tomto cíli je podpora terén-

ní práce a dalších sociálních či doplňkových služeb, do tohoto cíle je zavedeno také zlepšení zdravotního stavu romské menšiny, který 

kladně ovlivní především oblast zaměstnanosti) .

2. Zvýšení vzdělanosti a zachování tradic (věnuje se oblasti školství, jak předškolnímu vzdělávání, kdy je důležité zvýšení počtu rom-

ských dětí v mateřských školách, tak základnímu a střednímu školství, další částí je podpora rozvoje romské kultury a jazyka, který po-

může také k vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků) .

3. Odstranění vnějších překážek k začleňování Romů do společnosti (odstranění diskriminace ve všech sférách života Romů, za-

jištění 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 . Na obcích  

s rozšířenou působností působí romští poradci, kteří by měli zajišťovat a prosazovat potřeby místních Romů, řešit problémy ve vylouče-

ných lokalitách a snažit se o zlepšení situace v romské menšině . Romští poradci jsou prostředníci mezi úřady a Romy . V případě větších 
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problémů je umožněno obci zřizovat funkci romských terénních pracovníků . Na 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, z kterého tato koncepce vychází, je Komunitní plán sociálních služeb z let 2019 – 2021 a nový 

2022 – 2024 . Komunitní plán města Holešova ve své tříleté koncepci počítá s podporou sociálního začleňování romského obyvatelstva 

několika sociálními službami, které občané romského etnika využívají nebo mají možnost využívat .

Odkazy na související strategické dokumenty:

https://www .vlada .cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/04-Strategie-romske-rovnosti-zacleneni-a-participace-2021---2030---

-textova-cast-cista_1 .pdf

https://www .kr-zlinsky .cz/dokumenty-kraje-cl-1958 .html

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 patologických jevů, podpora aktivit k vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků, 

podpora vzdělávacích aktivit zaměřená na romské děti

- sociální poradenství na podporu řešení nepříznivých sociálních situací, jednotlivců a sociálních skupin ohrožených sociálním vylouče-

ním – zajištění podpory terénního programu pro romskou menšinu

- zlepšení podmínek pro volnočasové organizace jako nástroj prevence sociálně patologických jevů

- podpora Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Coolna

- podpora aktivit dobrovolníků a neziskových organizací

V Holešově, v obci s rozšířenou působností, byla pověřena integrací romské menšiny pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravot-

nictví MěÚ Holešov, která zde vykovává funkci romské poradkyně . Jde o kumulovanou funkci s úvazkem 0,2 . Jak vyplývá z krajské koncep-

ce, je žádoucí a nezbytné napomáhat především městským úřadům ke vzniku míst romských terénních pracovníků .

1. Demografické údaje 
Podle evidence obyvatel máme k trvalému pobytu hlášeno asi sto Romů . Nikde ale není uváděna příslušnost k romskému etniku . 

Můžeme jen odhadovat ze znalosti místních poměrů, kdo k romské národnosti náleží . 

Část Romů, kteří se evidují v registru obyvatel, však v Holešově již nebydlí . Na druhé straně se zde ale vyskytují i Romové, s kte-

rými nepracujeme, jelikož jsou již integrovaní a pomoc romského poradce nevyhledávají nebo se zde zdržují různě u příbuzných nebo na 

ubytovnách a rovněž nejsou v kontaktu se sociálními pracovníky Odboru SVZ . Část Romů žije ve smíšených manželstvích a svazcích a ani 

s nimi nepracujeme, jelikož pomoc nežádají a není důvod je navštěvovat kvůli etnické příslušnosti .  

Nelze přesně určit počet osob, často migrují a navštěvují se mezi sebou nebo zde mají sice trvalý pobyt, ale žijí jinde . 

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

dům . Někteří Romové bydlí na ubytovně Tovární PST Trade, a . s ., Tovární 1346 a na ubytovně Palackého 777 . 
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Romové žijící v nájemních bytech města jsou motivováni k pravidelným úhradám nájmu uzavíráním smluv na dobu tří měsíců, pod 

podmínkou uhrazení závazků spojených s bydlením . 

Tímto nástrojem se podařilo téměř minimalizovat dlužníky města . Kdo nemá uhrazen nájem, nemá možnost získat novou smlou-

vu na další období . V případě nenadálých sociálně nepříznivých okolností je vždy dohoda možná . S klienty se pravidelně pracuje a jsou 

motivováni a vedeni k pravidelným platbám za bydlení .   

Několik Romů již žije i v komerčních nájemních bytech a snaží se integrovat do majoritní společnosti . Také s touto skupinou romská 

poradkyně pracuje pouze v omezené míře . Jde většinou o jedince sociálně začleněné a integrované .   

Dostupnost bydlení 

Cena bytů je pro všechny občany stejná, na ul . Bořenovská se platí nájem za byt 2 + kk 1 000 Kč, 3 + kk 1 500 Kč + zálohy na vodu 

podle počtu přihlášených obyvatel v bytě . Smlouvy na odběr elektrické energie mají nájemníci uzavřeny s dodavatelem . 

Pokud mají občané nízké příjmy, mohou si požádat o příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení na Úřad práce ČR – Krajská 

pobočka ve Zlíně – kontaktní pracoviště Holešov (dále ÚP Holešov) .

Město Holešov má již omezenou kapacitu nájemních bytů, většina již byla rozprodána stávajícím nájemníkům . 

Občané romského etnika problematicky hledají bydlení od soukromých pronajímatelů . Realitní kanceláře mnohdy nechtějí Ro-

mům pronajímat byty . Jde o jednání neetické a nezákonné . 

Romské rodiny, stejně jako jiní občané Holešova, mají možnost podat si žádost o přidělení městského bytu na TH Holešov . Žádos-

ti posoudí Bytová komise města Holešova, která vydá k žádosti stanovisko . V bytové komisi žádosti posuzují a projednávají: zaměstnanci 

MěÚ Holešov, odboru SVZ – vedoucí odboru SVZ, sociální pracovník a romský poradce, ředitel a pracovnice TH Holešov, strážník pověřený 

vedením městské policie a starosta města Holešova .  

Žadatelé musí splnit tyto podmínky:  a) bezdlužnost

     b) složit kauci – 3 nájmy 

Město v současné době nestaví žádné byty a nemá to ani v plánu .

Nejčastější příčiny ztráty bydlení 

Dlouhodobé neplacení nájemného . Je možné dohodnout s pracovnicí ÚP Holešov, aby odesílala úhradu nájemného přímo prona-

jímateli bytu – TH Holešov . Tento koncept je možná tvrdý, ale osvědčený . Klienti akceptují předem nastavená pravidla a snaží se o pravi-

delné úhrady nájmu, aby předešli ztrátě bydlení a tak i sociálnímu vyloučení . Občané,  kteří o nájemní bydlení přišli se ve velké většině  

z Holešova odstěhovali .  

Navrhovaná opatření:

- analýza potřeb, možností a záměrů v oblasti bydlení, 

- vytvoření a realizace vícestupňového prostupného sociálního bydlení, reflektující konkrétní situaci, potřebnost sociálního bydlení dle 

možností 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 váží další negativní vlivy ovlivňující širší okolí . Uby-

tovny se tak stávají dlouhodobým až trvalým bydlištěm . S klienty na ubytovnách pracují sociální pracovníci MěÚ Holešov a docházejí za 

klienty sociální pracovníci MěÚ Holešova a terénní pracovník Argo Zlín,  

- i nadále zajišťovat fungování domovnictví ve vyloučené lokalitě města pro udržení čistoty a dobrého soužití s většinovou společností, 

momentálně za finanční podpory města Holešova,

- jednou za tři měsíce informovat občany o dlužném nájemném a důsledcích, které z toho vyplývají (terénní pracovník + romský poradce),    
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- 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 zařízení 

– výkon trestu, výchovná, zařízení, ústavy sociální péče, azylové domy), 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,

- většinou 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 a vysokých škol“ . 

Finanční prostředky tohoto programu jsou určeny na podporu romských žáků a studentů, jež 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 r. 2021

a) Předškolní výchova: Romští rodiče zcela nevyužívají možnosti umístění dětí do MŠ, vzhledem k tomu, že mnohdy rodiče nepracují a 

návštěva MŠ je pouze výdaj z rodinného rozpočtu . Přesto můžeme konstatovat, že se situace i v rámci předškolního vzdělávání u rom-

ské komunity zlepšuje a počet dětí se v procesu předškolního vzdělávání zvyšuje . Do místních MŠ jsou zapsány 4 romské děti k před-

školnímu vzdělávání . 

b) Základní školství: V Holešově většina romských dětí navštěvuje III . ZŠ Holešov . Vlastními silami škola realizuje individuální doučování 

u všech žáků bez rozdílů na etnický původ žáků . Škola nemá asistenta pedagoga speciálně pro romské děti . OU a ZŠ Holešov navštěvují 

rovněž žáci romského původu .

Poradenství specializovaných institucí a poradenství ve škole samotné funguje bez problémů . Město má zřízenou Komisi sociálně právní 

ochrany dětí, komisi školskou a drogové problematiky . 

c) Střední školství: Střední školy jsou místními romskými dětmi navštěvovány minimálně . Pokud přesto ke školnímu vzdělávání nastou-

pí, školu nedokončí .  

d) Vysokoškolské školství: V současné době máme 1 studenta s romským původem (po matce), na VŠ UTB Zlín . 

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  
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- podpora docházky romských dětí do mateřských škol 

- zapojování rodin do vzdělávacích programů pro veřejnost realizovaných NNO

- pokračování spolupráce se školami, pedagogicko-psychologickými poradnami, OSPODem na MěÚ Holešov, komisí sociálně-právní 

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 i v možnosti využít programy rekvalifikací Úřadu práce 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 ovlivňován diskriminací na základě etnické příslušnosti z důvodu zakořeněných před-

sudků v české společnosti, což podmínky pro zaměstnávání Romů ještě zhoršuje . 

Situace v Holešově

Úřad práce ČR nemůže, dle § 2 odst . 1 písm . j) zákona č . 435/2004 Sb ., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat 

žádné údaje o zaměstnávání Romů . Nejčastější nástroj pro zaměstnávání Romů jsou veřejně prospěšné práce (VPP), na které mohou v pří-

padě zájmu o práci a splnění podmínek pro poskytování příspěvku na APZ, zejména délky evidence, ihned nastoupit .

V lokalitě Bořenovská zajišťuje funkci domovnice, pracovnice NNO Argo, společnost dobré vůle Zlín s finanční podporou města .

Město Holešov zaměstnává mimo VPP 2 romské pracovníky na pracovní smlouvu .

Technické služby Holešov zaměstnávají také romské občany prostřednictvím VPP .  

Bariérou vysoké nezaměstnanosti je nízká vzdělanost, chybějící kvalifikace a také skrytá diskriminace ze strany zaměstnavatelů .

Krátkodobým zaměstnáním si Romové osvojují pracovní návyky . Omezuje se práce na černo a rodiny si navyšují rodinný rozpočet .  

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 or-

ganizací k 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 kompe-

tencí,

- zvýhodnění firem při zadávání veřejných zakázek, zaměstnají-li stanovené procento obtížně umístitelných 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 . 
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8 zákona č . 137/2006 Sb ., o veřejných zakázkách, kdy zadavatel požaduje, aby alespoň 10 % z celkového počtu pracovníků dodavatele, 

kteří se budou podílet na plnění zakázky, pocházelo z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj . uchazečů o zaměstnání, kteří byli bez-

prostředně 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 nezaměstna-

né 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 časté 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 . V současné době chybí praktičtí lékaři a zubní lékaři . Romští ob-

čané 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 . 

Od r . 2019 Státní zdravotní ústav, regionální centrum podpory zdraví, vytvořilo pracovní pozici mediátor podpory zdraví pro 

sociálně vyloučené obyvatele . Pracovní místo je hrazeno z projektu „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním 

vyloučením .“ 

Pracovník na výše uvedené pozici má v náplni práce spolupracovat s lékaři a dohlížet na dodržování léčebných režimů v rodinách . 

Měl by hledat v případě potřeby vhodného lékaře pro romské občany a spolupracovat se zdravotními pojišťovnami . V případě nutnosti má 

klientům mimo jiné najít vhodného a dostupného lékaře . Na výši uvedené pozici se vystřídalo několik pracovníků . Pracovník s městem 

Holešov, sociálními pracovníky a ani klienty nespolupracoval . 

Šlo pouze z velké části o neefektivně investované prostředky ze státních zdrojů a projektů EU . Na PS KPSS byl pracovník Státního 

zdravotního ústavu, který projekt ve Zlínském kraji koordinoval . Prezentoval pracovní zaměření mediátora podpory zdraví  na několika 

PS KPSS, ale po dobu dvou let nebyla v této oblasti zaznamenána žádná efektivní aktivita ani spolupráce s občany a městem Holešov .  

Navrhovaná opatření v Holešově: 

- zřízení místa mediátora podpory zdraví, ten by měl preventivně působit na výchovu Romů v péči o své zdraví,

- zvyšoval by informovanost rodin s dětmi o povinnosti preventivních prohlídek a očkování, objednávky u lékařů, 

- pomocník by měl dbát na větší míru zapojení neziskových organizací do osvětové činnosti mezi romskými občany .  

- v případě absence zdravotního pracovníka může v této oblasti pomáhat i terénní pracovník Argo Zlín a romský poradce .

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 .
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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 

vrstvy . Extrémisté 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 se v našem regionu vyskytují jedin-

ci, kteří se hlásí k pravicovému i levicovému extremismu . Pracovníci sociálního odboru města Holešova intenzivně spolupracují s Policií ČR 

a MP v Holešově . Policie se aktivně účastní setkání s představiteli obce a spolupracuje s romským poradcem, SPOD a kurátorem pro mlá-

dež, 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, tak je tento problém řešen ve spolupráci s dotčenými orgány .  

V rámci VPP pracoval na  MP asistent prevence kriminality, který byl z řad romské menšiny . Tento pracovník měl za úkol preven-

tivně působit na občany romského etnika a potírat případnou drobnou kriminalitu .  Tento způsob prevence nebyl efektivní a MP Holešov 

na příště již opustila možnost dále spolupracovat na uvedené pozici s romskou komunitou .  Město Holešov se pokusilo realizovat tento 

projekt, ale výsledek nebyl efektivní . Dále nebylo možno pozici obsadit, jelikož z řad romského obyvatelstva nebyl vhodný kandidát na 

uvedenou pracovní pozici . 

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 nabí-

zeny zdarma,

- využít dotačního titulu z MV ČR nebo prostřednictvím ÚP ČR .    

7. Kriminalita a rizikové formy chování Romů 
Nejzávažnějším problémem je lichva, která se však netýká pouze romských občanů . Lidé, kteří jsou dlouhodobě na dávkách  

v hmotné nouzi, nejsou schopni vytvářet rezervy, dávky stačí na pokrytí základních životních potřeb . Romové mnohdy neumí hospodařit 

se svěřenými prostředky a neřeší, co bude druhý den . Žijí pro současnost . V případě nenadálých událostí či vyšších výdajů 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 Obvodní oddělení Holešov Mgr . Jan Novák hodnotí situaci z hlediska kriminality za stabilizovanou, s tím, že se 

občas vyskytují různé rodinné nešvary, které jsou romským etnikem řešeny velmi emotivně a za asistence P ČR a MP . Velmi problémové 

rodiny se z Holešova odstěhovaly již před několika lety a problémové osoby jsou ve VT .  

V určité míře se vyskytují drobné krádeže v obchodech, podvody a drobná opakovaná trestná činnost . Rovněž se jako trestná čin-

nost případně řeší záškoláctví a zanedbávání povinné péče o děti a mládež – postihy pro rodiče . Statistika kriminality pachatelů trestných 

činů se z důvodů diskrimačních neeviduje . 
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Navrhovaná opatření

- preventivní působení na děti ve školních a předškolních zařízeních ve spolupráci s policií,

- zapojení do volnočasových aktivit, 

- spolupráce romského poradce, kurátora pro děti, mládež i dospělé, terénních pracovníků Argo Zlín, SAS, dalších sociálních služeb, P ČR, 

MP při potírání kriminality . 

8. Terénní práce
Terénní sociální práce je jedním z nejvýznamnějších a nejúčinnějších nástrojů práce s romskou komunitou jak předcházet sociál-

nímu vyloučení jednotlivců, rodin i celých sociálních skupin z běžného života . Sociální vyloučení izoluje romskou komunitu, omezuje ji  

v možnostech plnohodnotně se zapojit do kulturních, politických, ekonomických, spotřebních a jiných aktivit . 

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 způsob práce umožňuje 

kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami pomoc nevyhledávají, případně ji odmítají . Návštěvy v domácnostech uživatelů, v rámci prá-

ce, 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, včetně 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 pra-

covníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví - kurátorka pro dospělé, kurátor pro děti a mládež a pracovnice sociálně právní ochrany dětí 

a pracovnice úseku sociální práce . 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 jejich problémů v jejich přirozeném prostředí a pomáhá s řešením nakumulovaných problémů .  

SAS pro rodiny s dětmi Charity Holešov a SAS Zlín vykonávají terénní sociální práci v neromských i v romských 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 .
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Závěr

Koncepce integrace romské komunity v Holešově 2022 – 2024 je třetí  (aktualizovanou) koncepcí Městského úřadu Holešov, která 

se týká romské integrace a je zpracovaná jako samostatná kapitola Komunitního plánování sociálních služeb města Holešova, v návaznos-

ti na Koncepci romské integrace Zlínského kraje .

Tato kapitola koncepce integrace romské komunity je součástí Komunitního plánu sociálních služeb 2022 – 2024 . 

Práci s romskou komunitou se věnuje komunitní plán v PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením a Rodiny s dětmi, kde jsou po-

psané nástroje a řešení sociálních problémů romského obyvatelstva .   
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Název projektu Rozšíření specializovaného oddělení poskytujícího službu „domovy se zvláštním  
režimem“ v rámci stávajícího zařízení Centra pro seniory.

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

Stručný popis projektu V rámci projektu dojde k rozšíření stávajícího oddělení DZR o 26 lůžek na celkovou kapacitu  
76 lůžek, a to transformací lůžek z domova pro seniory . Režim oddělení je přizpůsoben spe-
cifickým potřebám těchto osob . Uživatelům služby domov se zvláštním režimem budou po-
skytnuty 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 po-
třeb klienta, které budou s uživatelem individuálně sjednány ve smlouvě . Služba je náročná 
na počet zaměstnanců v přímé péči, protože klienti vyžadují individuální přístup a péči po 
celý den .  Projekt významným způsobem rozšíří zajištění péče o rostoucí skupinu seniorů .

Proč je projekt potřebný Současný počet lůžek 50 je do budoucna nedostačující pro péči o seniory se stařeckými de-
mencemi a  Alzheimerovou nemocí . Zkušenosti z ostatních zemí EU naznačují, že vzhledem 
k prodloužení délky života dochází rovněž k nárůstu počtu obyvatel trpícím různými forma-
mi demence . Projekt by měl zlepšit dosažitelnost této služby pro mikroregion Holešovska .

Cílová skupina Senioři trpící Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí .

Počet uživatelů – celková kapacita 76

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

Začátek projektu 1 . 1 . 2022

Konec projektu Neomezeně

Realizátor Centrum pro seniory, p . o .

Rozpočet

- investiční 0

- provozní celkem/rok 3 000 000,- Kč

- osobní/rok 8 000 000,- Kč

- materiálové 500 000,-Kč (počáteční vybavenost)

- ostatní

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

Podmínky pro realizaci Dobré

Rizika Vyšší náklady na provoz

Jak rizika eliminovat Hledat zdroje z dotací

Odpovědná osoba Ing . Jana Šťastná

XII. PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY
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Název projektu Transformace části kapacity služby domov pro seniory na DZR v rámci stávající-

ho zařízení Centra pro seniory.

Cíl projektu Důvodem převedení části kapacity domova pro seniory na lůžka v domově se zvlášt-

ním 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 choroba a nedostačující kapacita DZR vzhledem k nárůstu žádostí 

o tuto službu . Cílem tohoto projektu je zajištění adekvátní péče v DZR stávajícím i novým 

uživatelům .

Stručný popis projektu V rámci projektu dojte k snížení stávajícího oddělení DS o 26 lůžek na celkovou kapacitu 92 

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 bu-

dou s uživatelem individuálně sjednány ve smlouvě . Služba je náročná na počet zaměst-

nanců v přímé péči, protože klienti vyžadují individuální přístup a péči po celý den .  Pro-

jekt významným způsobem přispěje k  zajištění péče o tuto skupinu seniorů .

Proč je projekt potřebný Projekt by měl zlepšit poskytování služeb seniorům pro mikroregion Holešovska .

Cílová skupina Senioři

Počet uživatelů – celková kapacita 92

Místo realizace Holešov, Centrum pro seniory, příspěvková organizace

Začátek projektu 1 . 1 . 2022

Konec projektu Neomezeně

Realizátor Centrum pro seniory, p . o .

Rozpočet

                - investiční 0

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

                - osobní/rok - 2 500 000,- Kč

                - materiálové

                - ostatní

Zdroje financování Úhrady od uživatelů

PnP 

Dotace kraje

Dotace obce

Jiné zdroje (zdravotní pojišťovny, projekty, sponzoři)

Podmínky pro realizaci Dobré

Rizika Větší počet žádostí o službu DS, delší čekací doby .

Jak rizika eliminovat nelze

Odpovědná osoba Ing . Jana Šťastná
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Název projektu Společenská budova rekonstrukce kuchyňského provozu

Cíl projektu Důvodem rekonstrukce kuchyňského provozu v CPS je jeho zastaralost . Zkolaudován byl 

v roce 1979 . Od té doby proběhly jen výměny některých gastrozařízení, případně dopl-

nění nových druhů gastrozařízení .

Stručný popis projektu V rámci projektu dojde k celkové rekonstrukci stravovacího provozu . Bude využit table-

tovací systém, který usnadní distribuci stravy na jednotlivých patrech .

Proč je projekt potřebný Projekt by měl zlepšit poskytování služeb seniorům pro mikroregion Holešovska .

Cílová skupina Senioři

Počet uživatelů – celková kapacita 168 klientů, personál, vývoz Charita, veřejnost

Místo realizace Holešov, Centrum pro seniory, příspěvková organizace

Začátek projektu 1 . 1 . 2022

Konec projektu  

Realizátor Centrum pro seniory, příspěvková organizace

Rozpočet

                - investiční 0

                - provozní celkem/rok - 25 000 000,- Kč

                - osobní/rok - 650 000,- Kč

                - materiálové

                - ostatní

Zdroje financování Dotace obce

Dotace kraje

Úvěr

Jiné zdroje (projekty, sponzoři)

Podmínky pro realizaci Dobré

Rizika Odkládání rekonstrukce může způsobit problémy z hlediska plnění požadavků KHS .

Jak rizika eliminovat nelze

Odpovědná osoba Ing . Jana Šťastná
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Název projektu Rekonstrukce balkonů, zateplení budovy CPS, střecha

Cíl projektu Řešit havarijní stav balkonů na budově CPS a zateplením budovy a nové střechy snížit 

nároky na vytápění . Jedná se o část z projektu humanizace CPS, který byl vypracován  

v předchozích letech . Z tohoto projektu proběhla jen část v letech 2014 - 2015 – vnitřní 

rekonstrukce hlavní výškové budovy .   

Stručný popis projektu Jednat se bude pravděpodobně o odstranění závěsných balkonů v havarijním stavu, je-

jich nahrazením zábradlím v balkonových dveřích a protipožární clonou .  Součástí je i za-

teplení fasády budovy a vybudování nové střechy .

Proč je projekt potřebný Statik posoudil balkony v CPS jako havarijní stav, již v roce 2014 . V roce 2018 bylo zpra-

cováno nové posouzení statikem, kde je stav ještě kritičtější .  

Cílová skupina senioři

Počet uživatelů – celková kapacita 168

Místo realizace Holešov Centrum pro seniory, příspěvková organizace

Začátek projektu 1 . 1 . 2021

Konec projektu neomezeně

Realizátor Centrum pro seniory, příspěvková organizace

Rozpočet

                - investiční 30 000 000

                - provozní celkem/rok

                - osobní/rok

                - materiálové

                - ostatní

Zdroje financování Dotace obce

Dotace kraje

Úvěr

Jiné zdroje (projekty, sponzoři)

Podmínky pro realizaci dobré

Rizika Bezpečnost klientů, zaměstnanců, veřejnosti, růst cen energií, nezateplená budova – 

úniky .

Jak rizika eliminovat nelze

Odpovědná osoba Ing . Jana Šťastná
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Název projektu Rekonstrukce parku CPS

Cíl projektu Zmodernizovat stávající park, jak z hlediska komunikací a vybavení parkovými prvky – 

lavičky, tak z hlediska osázení, prověrka vzrostlých stromů, výměna, osázení květinami  

a keři, které pozvednou jeho vzhled v jednotlivých ročních obdobích .  

Stručný popis projektu Jedná se o omlazení vzrostlých dřevin, dále o rekonstrukci komunikací a parkových prv-

ků – laviček . Dále v postupných krocích o oživení keřovin a květinových záhonů .

Proč je projekt potřebný V rámci zkvalitňování služeb zařízení je park součástí společných prostor . Od jara do pod-

zimu je velmi využíván k posezení i aktivitám .

Cílová skupina senioři

Počet uživatelů – celková kapacita 168

Místo realizace Holešov Centrum pro seniory, p .o .

Začátek projektu 1 . 1 . 2022

Konec projektu neomezeně

Realizátor Centrum pro seniory, příspěvková organizace

Rozpočet

                - investiční 3 000 000

                - provozní celkem/rok

                - osobní/rok

                - materiálové

                - ostatní

Zdroje financování Dotace obce

Dotace kraje

Úvěr

Jiné zdroje (projekty, sponzoři)

Podmínky pro realizaci dobré

Rizika Některé starší vzrostlé stromy mohou přinášet riziko pádů .

Jak rizika eliminovat Pravidelné prověření, v době nepříznivých povětrnostních podmínek, úplně eliminovat 

nelze .

Odpovědná osoba Ing . Jana Šťastná
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Název projektu Centrum duševního zdraví Kroměříž

Cíl projektu V rámci Rozvojového záměru bychom rádi navýšili úvazky v přímé péči o 1,5 . Celkově tedy 
na 6,5 pracovníků v přímé péči . Hlavním cílem zařízení je poskytování sociálních služeb li-
dem s duševním onemocněním . Podpora v samostatnosti klientů, aktivním životě a rozví-
jení jejich osobnosti . Poskytování podpory a pomoci, aby mohli žít běžným způsobem a za-
jistit klientům maximální možnou integraci do společnosti .

Stručný popis projektu Obsah činnosti poskytovaných sociálních služeb je zaměřen na nastavení a dodržování 
zdravotního režimu, nácvik péče o vlastní osobu, péče o domácnost, komunikační doved-
nosti, celoživotní vzdělávání, hledání bydlení, práce, pomoc při vyřízení osobních dokladů 
a jiných dávek, aktivní plánování a využití volného času a také na poskytnutí sociálního 
poradenství .
Služba CDZ pomáhá klientům převážně v rámci terénní, ale i ambulantní služby, aby při 
zhoršení zdravotního stavu mohli zůstat v přirozeném sociálním prostředí . Po zaléčení 
(součástí CDZ je psychiatr, psycholog, zdravotní sestry) je klient předán do návazné soci-
ální služby .
Za dva roky provozu CDZ KM poskytlo služby asi 300 klientům . Aktuálně služby pracovníci 
poskytují asi 100 klientům .

Proč je projekt potřebný Centrum duševního zdraví vzniklo v rámci pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví 
jako sociálně - zdravotní služba a má za cíl předcházet nebo zkracovat hospitalizace osob  
s duševním onemocněním . CDZ je jedním z článků Reformy psychiatrické péče v ČR . Služba 
prevence – sociální rehabilitace je poskytována klientům zdarma . 

Cílová skupina Osoby s duševním onemocněním v akutním stavu (schizofrenie, afektivní poruchy) .

Počet uživatelů – celková kapacita Nyní 5 ambulantní služba, 4 terénní služba . 
Od roku 2023 při navýšení pracovníků v přímé péči 6 ambulantní služba, 5 terénní služba .

Místo realizace ORP Kroměříž, ORP Holešov, ORP Bystřice pod Hostýnem

Začátek projektu  1 . 1 . 2023

Konec projektu -

Realizátor Centrum služeb a podpory Zlín, o . p . s .

Rozpočet
                - investiční

Rozpočet orientační, pouze na navýšené úvazky 1,5 pracovníka .
0,-

                - provozní celkem/rok 30 000,-/rok

                - osobní/rok 770 000,-/rok

                - materiálové 60 000,-/rok

                - ostatní 1 000,-/rok

Zdroje financování Dotace MPSV prostřednictvím Zlínského kraje
Dotace obce
Vlastní zdroje
Dary

Podmínky pro realizaci Osobní pracovní pomůcky (pracovní stůl, židle, PC aj .) .
Zařazení navýšených úvazků do základní sítě sociálních služeb ZK, zdroje financování .

Rizika Nezařazení do základní sítě sociálních služeb ZK, nedostatek finančních prostředků .

Jak rizika eliminovat Dofinancování z darů, vlastních zdrojů .

Odpovědná osoba Mgr . Radka Jurečková
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Název projektu Rozvoj Charitní pečovatelské služby                     

Cíl projektu Navýšení 1 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči Charitní pečovatelské služby, které-
ho bychom využili k zajištění péče o imobilní klienty ve večerních hodinách a o víkendech  
a svátcích .

Stručný popis projektu Personální rozšíření stávající sociální služby .

Proč je projekt potřebný CHPS pečuje také o imobilní klienty ve večerních hodinách a o víkendech a svátcích; péče 
spočívá v úkonech typu pomoc při osobní hygieně a podání a zajištění stravy; většina kli-
entů žije sama a pečující ze strany rodinných příslušníků musí za nimi dojíždět; tyto oso-
by nechtějí využívat sociální služby pobytového charakteru a chtějí co nejdéle setrvávat 
v domácím prostředí . Aktuálně se jedná o neuspokojené zájemce o službu z Holešova a 
obce Roštění .

Cílová skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením .

Počet uživatelů – celková kapacita Okamžitá kapacita: 7 uživatelů - terénní forma sociální služby, 1 uživatel – ambulantní 
forma sociální služby .

Místo realizace Holešov

Začátek projektu 1 . 1 . 2022

Konec projektu Nestanoven

Realizátor Charita Holešov, Tovární 1407, 769 01 Holešov

Rozpočet
                - investiční 50 000 Kč (zázemí a vybavení pro nového pracovníka)

                - provozní celkem/rok 550 000 Kč

                - osobní/rok 470 000 Kč

                - materiálové   80 000 Kč

                - ostatní

Zdroje financování EU
MPSV
Zlínský kraj
Úhrady od uživatelů
Město Holešov, obce Mikroregionu Holešovsko

Podmínky pro realizaci 1 . Proběhla reorganizace zajištění služeb u klientů 
2 . Služba si vyspecifikovala podmínky, za kterých může být poskytnuta večerní nebo ví-

kendová služba . 
3 . Neuspokojeným zájemcům a jejich rodinám poskytujeme kvalitní poradenství (jak pe-

čovat o imobilního člověka, kontakty na odlehčovací služby, popřípadě u těžších stavů 
doporučujeme zvážit pobytovou službu) .           

Rizika Nedostatek finančních prostředků nutných pro personální navýšení sociální služby . 

Jak rizika eliminovat Kvalitně zpracovaný projektový záměr . Dostatečně vyjednaná finanční podpora z MPSV, ZK  
a místní samosprávy . Dobrá a efektivní propagace služby .

Odpovědná osoba Mgr . Milan Jelínek, MBA
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Název projektu Rozvoj Nízkoprahového klubu Coolna                                    

Cíl projektu Navýšení počtu pracovníků v přímé péči v Nízkoprahovém klubu Coolna .

Stručný popis projektu Rozšíření prostor služby, navýšení kapacity, případné rozdělení otevírací doby pro starší  

a mladší uživatele .

Proč je projekt potřebný NK Coolna nemá dostatečnou okamžitou kapacitu služby (aktuálně 10 uživatelů/okamžik), 

nemá dostatek sociálních pracovníků (aktuálně 2 soc . pracovníci), má malé prostory a ak-

tuálně navštěvují službu především mladší uživatelé (žáci ZŠ) .

Cílová skupina Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy .

Počet uživatelů – celková kapacita 10 uživatelů/okamžik

Místo realizace Holešov

Začátek projektu 1 . 1 . 2022

Konec projektu Nestanoven

Realizátor Charita Holešov, Tovární 1407, 769 01 Holešov

Rozpočet

                - investiční 50 000 Kč (zázemí a vybavení pro nového pracovníka)

                - provozní celkem/rok 300 000 Kč

                - osobní/rok 250 000 Kč

                - materiálové   50 000 Kč

                - ostatní

Zdroje financování EU

MPSV

Zlínský kraj

Úhrady od uživatelů

Město Holešov, obce Mikroregionu Holešovsko

Podmínky pro realizaci NK Coolna začal rekonstruovat současné prostory a chystá zvětšit prostory o 1 místnost . Zá-

roveň sháníme finanční prostředky na rekonstrukci a nákup nového atraktivního vybavení, 

které by oslovilo další zájemce o službu . Využíváme pracovníky na DPP a hledáme dobro-

volníky, kteří by posílili personální zajištění služby .

Rizika Nedostatek finančních prostředků nutných pro rozvoj sociální služby .

Jak rizika eliminovat Kvalitně zpracovaný projektový záměr . Dostatečně vyjednaná finanční podpora z MPSV, ZK  

a místní samosprávy . Dostatečná a efektivní propagace služby .

Odpovědná osoba Mgr . Milan Jelínek, MBA
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XIII. PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY
(BEZ POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBY)

Název projektu Nízkoprahové denní centrum 

Cíl projektu Vybudování Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší  (terénní služba) .

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 2019 – 2021, tak i při tvorbě SPRSS ve Zlínském 
kraji pro období 2016 – 2018 . Podporu s tímto záměrem vyslovili i představitelé města Ho-
lešova . Jako potřebnou vidí službu vedení a pracovnice sociálního odboru MěÚ v Holešově . 
Z důvodu nedostupnosti služeb pro osoby bez přístřeší vidíme nutnost alespoň jedné soci-
ální služby, která by byla určena osobám bez přístřeší . Momentálně se v ORP Holešov žádná 
taková potřebným uživatelům neposkytuje . Sociální práci s lidmi bez domova řeší sociální 
pracovnice MěÚ Holešov, úseku sociální práce .  

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 10/denně
Ambulantní a nebo terénní forma sociální služby

Místo realizace Holešov

Začátek projektu 1 . 1 . 2022

Konec projektu Nestanoven

Realizátor Chybí poskytovatel sociální služby

Rozpočet
                - investiční

100 000 Kč (úprava a vybavení prostor pro poskytování výše uvedené sociální služby)                              
orientační částka  

                - provozní celkem/rok 900 000 Kč                                                   orientační částka  

                - osobní/rok 750 000 Kč                                                   orientační částka  

                - materiálové 130 000 Kč                                                   orientační částka    

                - ostatní   20 000 Kč                                                   orientační částka  

Zdroje financování EU
MPSV
Zlínský kraj
Město Holešov, obce mikroregionu Holešovsko
Zdroje poskytovatele sociální služby

Podmínky pro realizaci Zakotvení projektového záměru do KPSS města Holešova pro období 2022 – 2024 . 

Rizika Chybí poskytovatel sociální služby . Nedostatek finančních prostředků nutných pro zajištění 
poskytování sociální služby . Nedostatečný zájem uživatelů o sociální službu . 

Jak rizika eliminovat Najít vhodného poskytovatele . Kvalitně zpracovaný projektový záměr . Možnost využití fi-
nanční prostředků na přípravu a vybavení prostor z fondů EU . 
Vyjednaná finanční podpora z MPSV, ZK a místní samosprávy . Zkontaktování případných 
zájemců o sociální službu na území města a obcí .

Odpovědná osoba Zatím bez poskytovatele 
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Název projektu Odlehčovací služby                                    

Cíl projektu Vybudování odlehčovacích služeb

Stručný popis projektu Vznik nové sociální služby – Odlehčovací služby

Proč je projekt potřebný Potřebnost vybudovat tuto sociální službu vyplynula, z jednání pracovní skupiny Senioři a oso-

by se ZP a dotazníkového šetření při tvorbě KPSS města Holešova na období 2019 – 2021 .

Cílová skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením

Počet uživatelů – celková kapacita 3 uživatelé/okamžitá kapacita 

Terénní forma sociální služby

Místo realizace Holešov

Začátek projektu 1 . 1 . 2022

Konec projektu Nestanoven

Realizátor Chybí poskytovatel sociální služby

Rozpočet

                - investiční

orientační částka

600 000 Kč (automobil, zázemí pro pracovníky)  

                - provozní celkem/rok 1 900 000 Kč                                                orientační částka  

                - osobní/rok 1 400 000 Kč                                                orientační částka  

                - materiálové 300 000 Kč                                                   orientační částka  

                - ostatní 200 000 Kč                                                   orientační částka  

Zdroje financování EU

MPSV

Zlínský kraj

Vlastní zdroje

Úhrady od uživatelů

Zdroje poskytovatele sociální služby

Podmínky pro realizaci Potřebnost sociální služby vyplynula, z jednání pracovní skupiny senioři a osoby se ZP  

a z dotazníkového šetření v rámci tvorby KPSS již pro období 2019 – 2021 . 

Rizika Chybí poskytovatel sociální služby . Nedostatek finančních prostředků nutných pro zajištění 

poskytování sociální služby . Nedostatečný zájem uživatelů o sociální službu . 

Jak rizika eliminovat Najít vhodného poskytovatele . Kvalitně zpracovaný projektový záměr . Vyjednaná finanční 

podpora z MPSV, ZK a místní samosprávy . Osvěta obyvatel a informovat potencionální uži-

vatele . Dostatečná propagace služby . 

Odpovědná osoba Zatím bez poskytovatele
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Název projektu Podpora samostatného bydlení                  

Cíl projektu Vybudování Podporovaného samostatného bydlení

Stručný popis projektu Vznik nové sociální služby – Podpora samostatného bydlení

Proč je projekt potřebný Potřeba vybudovat tuto sociální službu vznikla na základě jednání pracovní skupiny  
Senioři a osoby se zdravotním postižením a dotazníkového šetření již  při tvorbě KPSS 
města Holešova již na období 2019 – 2021 . 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s kombinovaným postižením

Počet uživatelů – celková kapacita 6 uživatelů
Terénní forma sociální služby

Místo realizace Holešov

Začátek projektu 2022

Konec projektu Nestanoven

Realizátor Chybí poskytovatel sociální služby

Rozpočet
                - investiční 100 000 Kč (zázemí pro pracovníky)        orientační částka

                - provozní celkem/rok 1 800 000 Kč                                             orientační částka  

                - osobní/rok 1 400 000 Kč                                             orientační částka  

                - materiálové 250 000 Kč                                                orientační částka  

                - ostatní 150 000 Kč                                                orientační částka  

Zdroje financování EU
MPSV
Zlínský kraj
Vlastní zdroje
Úhrady od uživatelů
Zdroje poskytovatele sociální služby

Podmínky pro realizaci Najít poskytovatele sociální služby . Potřebnost sociální služby vyplynula, z jednání pra-
covní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením a z dotazníkového šetření v rámci 
tvorby KPSS města Holešova pro období 2019 – 2021 .

Rizika Nebude vhodný poskytovatel sociální služby . Nedostatek finančních prostředků nutných 
pro zajištění poskytování sociální služby . Nedostatečný zájem uživatelů o sociální službu . 
Chybí poskytovatel sociální služby .

Jak rizika eliminovat Kvalitně zpracovaný projektový záměr . Vyjednaná finanční podpora z MPSV, ZK a místní 
samosprávy . Osvěta obyvatel a informovat potencionální uživatele . Dostatečná propagace 
služby . Najít vhodného poskytovatele . 

Odpovědná osoba Zatím bez poskytovatele
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Komunitní plánování přispívá k propojení generací
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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 komunit-

ního plánování sociálních služeb a konzultován s vedoucí odboru SVZ .

Jde o „tvárný“ dokument, který je třeba upravovat v rámci aktuálních potřeb klientů a uži-

vatelů sociálních služeb a občanů našeho města . 

Jedná se o materiál, který je určen především poskytovatelům sociálních služeb, zadava-

telům 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 .

Rovněž mi dovolte, abych touto cestou poděkovala všem spolupracovníkům, kteří se podí-

leli na tvorbě a aktualizaci Komunitního plánu města Holešova pro období 2022 – 2024 .  

Holešov 30 . srpna 2021

       Mgr . Irena Seifertová

       koordinátorka KPSS

Komunitní plán sociálních služeb města Holešova na období 2022 - 2024 byl projed-

nán v Radě města Holešova dne 6. září 2021 a schválen usnesením Zastupitelstva 

města Holešova č. 69 /4/ ZM/ 2021 dne 20. září 2021. 

  ZÁVĚR
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Město Holešov

Komunitní plánování
sociálních služeb města Holešova

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA HOLEŠOVA 2022–2024

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, www.uradprace.cz

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

ARGO, Společnost dobré vůle
Tř. 3. května 325, Malenovice, 763 02 Zlín, www.argozlin.proweb.cz

Sbor Jednoty bratrské Holešov
Nerudova 320, 769 01 Holešov, www.jbholesov.webnode.cz

Klub důchodců města Holešova
CPS Holešov, p. o., Příční 1475, 769 01 Holešov, www.holesov.cz

Horizont Kroměříž
Grohova 698, 769 01 Holešov, www.cspzlin.cz

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.
Chlumská 453, 736 02 Zlín, www.ranapecezlin.cz

Dětské centrum Zlín, p. o.
Burešov 3675, 760 01 Zlín, www.dczlin.cz

Zlínský kraj
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, www.kr-zlinsky.cz


