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„…také občané
obce Rohov mají
právo na
plnohodnotné
sociální služby ve
chvíli, kdy je
potřebují…

Úvod do komunitního plánování
Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály
pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, regionu, kraje. Komunitně
plánovat lze téměř cokoli, nejvíce se však tato metoda využívá v sociální oblasti,
konkrétně v rozvoji sociálních služeb.

Co je to komunitní plánování sociálních služeb?
Je to plánování rozvoje sociálních potřeb pro občany obce, města, mikroregionu,
které vychází z jejich potřeb a na kterém se občané sami aktivně podílejí. Je to
otevřený proces, který hledá nejlepší řešení. Je to věc veřejná.

Základní principy komunitního plánování


Princip triády – spolupráce tří stran (zadavatel, poskytovatel, uživatel).



Princip rovnosti – každý má právo vyjádřit svůj názor.



Princip skutečných potřeb – analýza potřeb stojí před normativy a domnělými
potřebami



Princip dohody – přednost má souhlasné rozhodnutí před hlasováním.



Princip „vše je veřejné“ – plánování sociálních služeb se zabývá věcmi
veřejnými, informace o dění v něm jsou veřejně dostupné.



Princip dosažitelnosti řešení – řešení, v něž komunitní plán vyústí, jsou
kompromisem přání a možností místních zdrojů.



Princip cyklického opakování – komunitní plánování není uzavřený proces.
Fáze, témata, problémy se cyklicky opakují. Je nutné se jimi opakovaně
zabývat na nové úrovni.



Princip kompetence účastníků – v procesu plánování musí být zapojeni
kompetentní lidé s jasnými zodpovědnostmi a danými pozicemi.
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Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb?

Posilovat sociální soudržnost komunity – občanů obce, města, mikroregionu,
podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců
a skupin komunity.

Kdo se účastní komunitního plánování sociálních služeb?

Zadavatel sociálních služeb

Poskytovatel sociálních služeb

Uživatel sociálních služeb

Podstatou komunitního plánování sociálních služeb je partnerství mezi třemi
stranami - triádou.

Zadavatel je ten, kdo je zodpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají
místním potřebám, zpravidla obec, město. Hlavním úkolem je poskytnout občanům
co nejkvalitnější služby co nejnižší cenu a v co nejširším spektru.

Poskytovatelé provozují služby, vytvářejí plány či projekty na zachování a rozšiřování
svých zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují. Cílem poskytovatelů je
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udržet a rozvíjet služby pro občany. Jedná se o organizace státní či nestátní, ziskové
či neziskové. Mezi poskytovatele také zahrnujeme osoby pečující o své příbuzné
a blízké. Poskytovatelé obvykle mají velmi dobrý přehled o finančních zdrojích
na poskytování sociálních služeb. Mohou tak přinést do místního systému sociálních
služeb další finanční zdroje.

Uživatelé sociálních služeb jsou občané v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují
sociální službu anebo mají zájem na jejím rozvoji pro své děti, rodiče. Zapojení
uživatelů do komunitního plánování přináší možnost získání důležitých informací
o kvalitě a potřebách sociálních služeb.

Jaké jsou očekávané přínosy komunitního plánování?


Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným potřebám a je schopen
průběžně reagovat na změny

Díky plánování sociálních služeb lze vytvořit systém služeb podle existujících
a předpokládaných potřeb, v odpovídající kvalitě, a v souladu s místními specifiky.
To znamená, že lidé sami se podílejí na plánování toho, o čem se domnívají, že jim
vyhovuje a naplňuje jejich potřeby.

Na základě průběžného monitorování naplňování stanoveného cíle i jednotlivých
opatření, pravidelnou a důslednou aktualizací komunitního plánu a cyklickým
opakováním procesu plánování, dochází k zachycení změn, které se v mezidobí
objevily a je tak možné na ně reagovat.
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Efektivní využití finančních prostředků

Díky komunitnímu plánu by finanční prostředky měly být vynakládány jen na ty
služby, které jsou potřebné.


Zvyšování identifikace veřejnosti s obcí a lepší spolupráce

Prostřednictvím zapojení všech, kteří působí v systému sociálních služeb (uživatelé,
poskytovatelé, zadavatelé, veřejnost), do procesu jejich plánování, dochází
ke zvyšování podílu občanů na rozhodovacím procesu o podobě sociálních služeb
v daném místě. Principy společných setkávání, diskuzí, konzultací a spolupráce se
prolínají celým plánovacím procesem. Nabízejí nejen vzájemné obohacení,
ale představují také významný prvek v efektivitě řešení a přístupu k problémům. Jeli také veřejnost zapojena do procesu plánování, je-li průběžně informována a má-li
možnost se zapojit, získává tak ucelenější a hlubší pohled na oblast sociálních služeb.
Pak také případné změny jsou lépe přijímány a veřejnost má zájem se na nich podílet.


Systém sociálních služeb je průhledný a srozumitelný

Komunitní plánování sociálních služeb probíhá podle určitého rámce a má jasně daná
pravidla,
je otevřené pro všechny, kteří mají zájem se na něm podílet, a díky pravidelnému
zveřejňování informací umožňuje snadno se v něm zorientovat. Sociální služby jsou
tak koncipovány na základě transparentního postupu a celý systém se díky tomu
stává srozumitelnějším.
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Zásadní povinnosti ve vztahu ke komunitnímu plánování sociálních služeb přináší
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Co je komunitní plán?

Komunitní plán je výsledkem dohody mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli
sociálních služeb, ukazuje, jaké jsou potřeby v dané komunitě a do čeho investovat.
Je třeba, aby všechny činnosti, které provází přípravu i naplňování plánu byly
provázány a staly se součástí rozvojové strategie města a obcí.

Pro přijetí komunitního plánu jsou nezbytné konkrétní a jasné výstupy a návrhy,
které povedou k jeho realizaci:


popis opatření,



realizátor,



zahájení činnosti,



zdroje financování,



finanční náklad,



indikátory,



popis služby,



dopady.

Naprosto nezbytnou součástí komunitního plánování je tzv. konzultační proces, kdy
občané jsou po celou dobu plánování vtahováni do přípravy plánu, a to i mimo
pracovní skupiny.
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Kvalitní komunikace s veřejností je často základem pro další aktivity města a obcí
v jakýchkoli

oblastech

života

občanů.

Komunitní

plán

tedy

může

napomoci ke zlepšení komunikace občanů s městem a obcemi.
Pracovní skupiny


jsou tvořeny uživateli, zadavateli, poskytovateli obce Rohov, řeší
konkrétní úkoly stanovené řídící skupinou,



vyhledávají zdroje do procesu komunitního plánování,



podávají návrhy a připomínky řídící skupině,

Pracovní skupiny byly zaměřeny na tyto cílové skupiny střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb:
Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním.
Vzhledem k velikosti obcí se scházely pracovní skupiny společně.
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Analytická část

Základní údaje o obci
Obec Rohov leží u hranic s Polskem, v Moravskoslezském kraji. Největším městem
v okolí je město Opava (25 km), město Hlučín (25 km) a město Kravaře (11 km),
do jehož ORP rovněž spadá.
Je součástí svazku obcí mikroregionu Hlučínsko-západ a svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska a MAS Hlučínsko. Jeho katastrální výměra činí 664 ha.

Charakteristika obce
První písemná zpráva pochází z roku 1349 a o obci Rohov se zmiňuje tzv. opavský
mostní rejstřík.
Po připojení k ČSR v roce 1920 byla u Rohova samota Podrohovčí a Lichnovského
dvůr Světlovec.
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Od roku 1975 byl Rohov přičleněn k Sudicím, od roku 1990 je samostatnou obcí.

V obci se dochoval roubený špýchar u č. 47 z konce 18. a 19. století Historický statek
č. p. 20
V obci je kaple sv. Petra a Pavla v novodobém stylu.
Demografická charakteristika
Obec eviduje k 31. 12. 2017 celkem 587 obyvatel. Průměrný věk obyvatel obce činí
41 let. Z celkového počtu obyvatel jich bylo ve věkové kategorii 0-14 let 91, tj. 15,5
%. V produktivním věku 15-64 let bylo 401 osob, tj. 68,3 % a počet obyvatel ve věku
nad 65 let tvoří 16,1 % - 95 osob. Index stáří dosahuje v obci Rohov ke konci roku
2017 hodnoty 104.

Skladba obyvatel obce Rohov
Počet obyvatel

Počet obyvatel ve věku

k 31. 12. 2017

0-14 let 15-64 let 65 a více let

Celkem

587

91

401

95

Muži

287

49

203

35

Ženy

300

42

198

60

Počet obyvatel a jeho vývoj
Vývoj počtu obyvatel od roku 2007 do roku 2017 zachycuje následující tabulka (údaje
platné vždy k 31. 12. daného roku). V obci počet obyvatel klesá. Nejvyšší pokles počtu
obyvatel byl zaznamenán v roce 2014, naopak nejnižší pokles obyvatel byl
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zaznamenán v roce 2012. Od roku 2007 až do roku 2017 se počet obyvatel v obci
snížil celkem o 44 osob.
Vývoj počtu obyvatel obce
v letech 2007-2017
Rok

Počet obyvatel

2007

631

2008

638

2009

629

2010

626

2011

619

2012

619

2013

607

2014

592

2015

589

2016

585

2017

587
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Graf vývoje počtu obyvatel v letech
2006 - 2017
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Vývoj počtu obyvatel dle pohlaví
Z tabulky je zřejmé, že v obci žije přibližně stejné množství mužů a žen. Ke konci
roku 2017 je v obci přibližně 51,11 % žen a 48,89 % mužů.

Počet obyvatel k 31. 12.
2017
Muži

287

Ženy

300

Celkem

587
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Počet obyvatel k 31. 12. dle pohlaví

50%
50%

muži

ženy

Věková struktura obyvatelstva
Nejvíce zastoupenou věkovou skupinu tvoří občané ve věku 15-64 let, což
představuje 68,31 %. V této věkové skupině převažují muži nad ženami o 2,46 %, což
v absolutní většině činí 5 osob. Ve věkové kategorii 0-14 let převažují muži
nad ženami. Převahu žen nad muži jsme zaznamenali ve věkové kategorii 65 a více
let.
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Věková struktura dle pohlaví
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Přirozený přírůstek a migrace
Ke konci roku 2016 byl v Rohovci zaznamenán celkový přírůstek obyvatel o čtyři
osoby méně než na počátku. Záporný přírůstek je zapříčiněný především záporným
migračním saldem, tedy do obce se přistěhovalo méně osob, nežli se vystěhovalo.
Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že v Rohově v roce 2017 byl počet zemřelých

31.12.

Stav

celkový

Přírůstek

migrační

ý
Přírůstek

přirozen

Přírůstek

valí

Vystěho

valí

Přistěho

Zemřelí

Narození

Rok

a narozených totožný.

2007

7

5

11

13

2

-2

0

631

2008

12

5

7

7

7

0

7

638

2009

6

9

5

11

-3

-6

-9

629

2010

6

6

5

8

0

-3

-3

626
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2011

6

7

7

6

-1

1

0

619

2012

9

9

7

7

0

0

0

619

2013

3

6

4

13

-3

-9

-12

607

2014

3

6

3

15

-3

-12

-15

592

2015

3

6

3

3

-3

0

-3

589

2016

6

6

12

16

0

-4

-4

585

2017

7

7

7

5

0

2

2

587

Celkový, přirozený a migrační přírůstek
obyvatel
v letech 2007-2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

2
-4
-3
-15
-12
0
0
-3
-9
7
0
-20

-15

-10

-5

0

5

10
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Nezaměstnanost

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti
Vývoj

2011

2012

2013

2014

2015 2017
2016

46

*

*

37

39

38

23

*

*

-

-

-

4

*

*

37

39

36

23

nezaměstnanosti (k
31. 12. uvedeného
roku)
Uchazeči o
zaměstnání
Uchazeči se

-

zdravotním
postižením
Uchazeči o

46

zaměstnání
dosažitelní
*Za rok 2012 a 2013 nejsou informace o nezaměstnanosti v obcích dostupné (jen
pro okresy). Od roku 2014 se neeviduje záznam míry nezaměstnanosti, ale podíl
nezaměstnaných osob.
V obci Rohov eviduje Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Opava ke konci roku
2017 celkem 23 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016
byl tento stav uchazečů o 15 uchazečů vyšší.
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Výsledky analýzy potřeb v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit

V rámci přípravy Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen KPSS) v obci
Rohov, která je součástí projektu Sociální služby v SOH, podpořeného OPLZZ, byla
provedena analýza potřeb občanů obce v oblasti sociálních služeb.
Analýza byla řešena přímým oslovením respondentů.
Metoda oslovení respondentů
Přímým oslovením (anketou) bylo získáno 30 odpovědí.

Zastoupení dle pohlaví
Pro potřeby zpracování SPRSS bylo nezbytné zajistit pokud možno rovnoměrné
oslovení cílových skupin, což u běžného dotazníkového šetření není možné, ale
přímým oslovením toho dosáhnout lze. Jak vyplývá z níže uvedené tabulky a grafu,
tento předpoklad byl naplněn. Na rozdíl od jiných obcí odpovídalo více mužů, než
žen.

Pohlaví

Počet

Podíl v %

Muži

18

56,1

Ženy

12

43,9

Celkem

30

100

Zastoupení dle věkových skupin

Každá věková skupina obyvatel má jiné potřeby a představy o tom, co by se pro mělo
zajistit, jak by město či obec mělo fungovat pro zajištění důstojného a kvalitního
života. Je proto rovněž nutné, aby byl zachován i poměr ve věkovém složení. Jedinou
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cílovou skupinou, která nebyla do dotazníkového šetření vtažena, jsou mladí lidé od
15-19 let, což je ale pochopitelné, neboť dojíždí za vzděláním mimo obec.

Věkové

Počet

Podíl z celku

skupiny

v%

15-19

0

0,0

20-39

9

28,2

40-59

10

35,9

60 a více

11

35,9

Celkem

30

100

Kdo ve vaší domácnosti využívá nějakou sociální službu
Zjištění využívání sociálních služeb je důležité pro stanovení současné situace
a předpokladu dalšího vývoje. Z uvedených odpovědí vyplynulo, že 14 respondentů
využívá nějakou službu či aktivitu osobně, v pěti případech jsou to rodiče nebo někdo
jiný. Na tuto otázku již mohli tazatelé odpovídat několikrát.

Kdo ve vaší domácnosti
využívá

Počet

nějakou

Podíl z

Podíl z

celku v %

odpovědí

sociální službu
Já osobně

v%
14

35,9

60,9

Děti

1

2,6

4,3

Rodiče

5

12,8

21,7

Prarodiče

5

0,0

0,0
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Někdo jiný
Počet odpovědí
Bez odpovědi
Celkem

3

7,7

13,0

100

100

28
6
34

Jaké služby byste uvítali
Z odpovědí vyplynulo, že největší zájem mezi respondenty je o pečovatelskou službu,
služby pro zdravotně znevýhodněné, např. osobní asistence, denní stacionář ad.

Vy a sociální služby

Počet

Podíl z odpovědí
v%

Služby pro seniory

15

30

Z toho
Domov pro seniory

2

Odlehčovací služba

2

Denní stacionář

3

Pečovatelská služba

4

Související aktivity (kluby pro seniory)

4

Služby pro zdravotně

5

postižené občany
Z toho
Osobní asistence

3

Související aktivity

0

Hospicová péče

2

Poradenství

0

30
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Str. 18
Osoby ohrožené sociálním vyloučením

2

Poradenství - finanční

2

Služby a aktivity pro nezaměstnané

4

Práce pro obec

3

Vzdělávání

1

Služby a aktivity pro děti a mládež

6

3

3

34

Z toho
Kroužky pro děti

4

Klub pro mládež

3

Preventivní programy

1

Podpora startovacího bydlení

0

Počet odpovědí

30

Celkem

30

100

Služby a aktivity pro seniory
Největší zájem ze strany cílové skupiny je o pečovatelskou službu, související aktivity
a denní stacionář.

Cílová skupina senioři
13%
27%
13%

27%

20%

Domov pro seniory

Odlehčovací služba

Denní stacionář

Pečovatelská služba

Související aktivity (kluby pro seniory)
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Služby a aktivity pro zdravotně znevýhodněné občany
Pro tuto cílovou skupinu je důležitá osobní asistence a hospicová péče.

Služby a aktivity pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pro tuto cílovou skupinu je důležité poradenství, především ve finanční oblasti.
Přestože v minulém plánu bylo plánováno zřízení poradenství právě k tomuto
tématu, z důvodu zachování anonymity klientů nakonec nebyla poradna zřízena.
Služby a aktivity pro nezaměstnané
Pro tuto cílovou skupinu je důležitá práce pro obec a vzdělávání.
Služby a aktivity pro děti a mládež
Pro tuto cílovou skupinu jsou důležité kroužky pro děti, klub pro mládež.

Cílová skupina děti a mládež
13%

50%
37%

Kroužky pro děti

Kde tyto služby využíváte

Klub pro mládež

Preventivní programy
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Zjištění, kde respondenti využívají služby, bylo rovněž velmi důležité a to pro zjištění
dopravní dostupnosti služeb pro občany.
Z uvedeného vyplývá, že občané využívají rovnoměrně služby a aktivity jak v Rohově,
tak mimo něj.

Kde služby využíváte

Počet

Podíl z

Podíl z

celku v odpovědí
%

v%

Rohov

15

36,6

51,7

Jinde

14

34,1

48,3

100

100

Bez odpovědi

1

Počet odpovědí

29

Celkem

30
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Návrhová část
Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním

Priorita 1 Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné

Charakteristika
Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné není sociální službou podle
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé aktivity pro seniory
a zdravotně znevýhodněné zajišťuje Klub seniorů, což je neformální sdružení
aktivních občanů.

Zdůvodnění
Podpora organizací, které se těmto cílovým skupinám věnují, je velmi důležitá. Svou
činnosti
a aktivitami zajišťují zvýšení společenských kontaktů a rovněž přispívají ke zvyšování
psychické pohody seniorů a osob se zdravotním postižením, které má přímý vliv
i na jejich zdravotní stav.

Priorita S1
Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Popis opatření

1.1. Podpora Klubu seniorů
1.2. Realizace aktivit obce ve vztahu k seniorům a zdravotně
znevýhodněným
1.2.1. Realizace besed se seniory a zdravotně znevýhodněné
v sociální oblasti
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1.2.2. Realizace osvětových akcí pro seniory v oblasti
bezpečnosti (např. PČR, ochrana spotřebitelů ad.)
1.3. Podpora dalších organizací, věnujících se seniorům a
zdravotně znevýhodněným
Obec Rohov

Realizátoři
Nová

Jednotlivé organizace a neformální sdružení
nebo Stávající, nová

stávající
Zahájení

Rok 2019

realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady

Obec Rohov
1.2.

10,000,- Kč

1.2.

25,000,- Kč

Zvýšení aktivního života seniorů a zdravotně znevýhodněných
Dopady

v obci
Zvýšení bezpečnosti seniorů a zdravotně znevýhodněných vůči
vnějším vlivům
Počet akcí
Počet účastníků akcí

Indikátory

Počet organizací a neformálních sdružení zapojených do
aktivit
Počet realizovaných přednášek a besed
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Priorita 2 Podpora pečovatelské služby

Charakteristika
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které
mají

sníženou

soběstačnost

z

důvodu

věku,

chronického

onemocnění

nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob
a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Zdůvodnění
Pečovatelská služba zajišťuje služby pro osoby, které žijí ve svém přirozeném
prostředí. Nejčastěji se jedná o rozvoz obědů, pomoc při běžných úkonech, drobný
úklid, nákupy či doprovod k lékaři. V obci Rohov nebude pečovatelská služba
zajišťována prostřednictvím obce, ale poskytovatele. V případě, že v obci bude
občan, který má nízký příspěvek na péči, či bude čekat na jeho vyřízení nebo zvýšení,
uzavře obec smlouvu s poskytovatelem a náklady za pečovatelskou službu uhradí
za občana.
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Priorita S2
Podpora pečovatelské služby
Popis opatření

2.1. Navázání spolupráce s poskytovateli pečovatelské služby
v regionu
2.2. Uzavření smlouvy s poskytovatelem pro zajištění
pečovatelské služby v obci
2.3. Realizace pečovatelské služby u potřebných občanů
Obec Rohov

Realizátoři
Nová

Vybraný poskytovatel
nebo Nová

stávající
Zahájení

Rok 2014

realizace
Finanční zdroje

Obec Rohov

Finanční náklady Dle uzavřené smlouvy
Občané obce jsou zajištěni pečovatelskou službou
Dopady

Prodloužení aktivního života seniorů a zdravotně
znevýhodněných v domácím prostředí
Zkvalitnění péče o seniory a zdravotně postižené

Indikátory

Počet občanů, kteří využívají pečovatelskou službu
Počet uzavřených smluv
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Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Priorita 1 Vznik a podpora klubu pro mládež

Charakteristika
Klub pro mládež není sociální službou ve smyslu zákona o sociálních službách. Klub
pro mládež je zařízením pro mladé lidi starší 14 let, kteří nemají možnost setkávání
se a trávení volného času smysluplným způsobem.

Zdůvodnění
V obci Rohov jsou zajišťovány aktivity pro děti (Roháček, z.s.), nicméně chybí
volnočasová náplň mladých lidí (tzv. 14+). Je proto nezbytné, aby i tato cílová skupina,
která je navíc silně ohrožena vnějšími vlivy (především alkohol, drogy apod.), měla
své zázemí a mohli aktivně trávit svůj volný čas.
Vytvořením Klubu pro mládež takovýto prostor může vzniknout.

Priorita 2
Vznik a podpora klubu pro mládež
2.1.Analýza zájmu CS o aktivity
2.1.1. Přímá komunikace s CS děti a mládež o jejich
potřebách
Popis opatření

2.2. Analýza možných prostor
2.3. Zahájení realizace aktivity, úprava prostor, materiálnětechnické zajištění
2.4. Zahájení provozu

Realizátoři

Obec Rohov
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Spolky a dobrovolné organizace
Nová

nebo Nová

stávající
Zahájení

2.1. – 2.3. rok 2014

realizace

2.4. rok 2015

Finanční zdroje

Obec Rohov, MVČR, MŠMT, Moravskoslezský kraj, nadace,
nadační fondy, EU

Finanční náklady

2.3. 100,000,- Kč jednorázově
2.4. 50,000,- Kč ročně
Vybraný prostor odpovídající potřebám cílové skupiny
Zjištěné potřeby cílové skupiny dětí a mládeže

Dopady

Vybudovaný prostor pro mládež
Realizované aktivity v klubu
Prevence sociálně-patologických jevů
Počet dětí a mládeže, účastnících se aktivit

Indikátory

Počet akcí realizovaných v klubu
Vybudovaný prostor pro mládež
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Průřezové aktivity

Priorita P1 Propagace a informovanost
Informovanost občanů nejen v oblasti sociálních služeb je nesmírně důležitá.
Vzhledem k tomu, že obec neposkytuje sama žádnou sociální službu, je dostatečná
informovanost podmínkou pro zajištění služeb občanům.

Průřezová priorita P1
Propagace a informovanost
1.1.

Propagace jednotlivých sociálních služeb a návazných

aktivit na území obce
1.1.1. Využití současných dostupných médií pro propagaci
sociálních služeb a návazných aktivit (Rohovský
zpravodaj, internet, rozhlas, apod.)
1.2. Informovanost cílové skupiny o možnostech využívání
Popis opatření

sociálních služeb a návazných aktivit
1.2.1. Využití současných dostupných médií pro propagaci
sociálních služeb a návazných aktivit, včetně míst, kde se
schází občané (např. využití nástěnek u nákupních středisek
apod.)
1.2.2. Zpracování elektronického katalogu sociálních služeb a
návazných aktivit včetně informací o dalších službách v okolí
obce Rohov (Ostrava, Opava, okolní obce)

Realizátoři
Nová
stávající

Obec Rohov
nebo Nová
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Zahájení

2014

realizace
Finanční zdroje

Obec Rohov

Finanční náklady 20,000,- Kč
Zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných službách a
aktivitách
Dopady

Zlepšení propagace jednotlivých služeb a aktivit
Zvýšení využívání dalších služeb občany obce mimo obec
Rohov
Počet článků v místním zpravodaji
Počet hlášení v rozhlase

Indikátory

Počet článků na internetu
Aktualizované informační tabule u obchodních středisek
Zpracovaný internetový katalog sociálních služeb a návazných
aktivit

Priorita P2 Podpora spolkové činnosti

Charakteristika
Aktivity zaměřené na podporu spolkové činnosti nejsou sociální službou podle zákona
č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Spolky vyvíjí v obci prostor
pro vzájemná setkávání a smysluplné využití volného času nejen dětí a mládeže,
ale i celých rodin. Z organizovaných spolků jmenujme alespoň Sbor dobrovolných
hasičů a Roháček.
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Zdůvodnění

Spolková činnost a aktivní zapojení občanů, především dětí, mládeže a rodin, je velmi
důležitým prvkem při zvyšování sounáležitosti nejen s obcí, ale i mezi sebou
navzájem. Díky smysluplnému trávení volného času se snižuje vznik sociálněpatologických jevů. Daná priorita je tedy důležitou návaznou aktivitou plánu. Velmi
důležitá je také spolupráce spolků a obce na organizování akcí pro občany.

Priorita 1
Podpora spolkové činnosti
1.1. Podpora aktivit jednotlivých spolků a organizací,
Popis opatření

věnujících se dětem a mládeži
1.2. Podpora spolupráce obce a spolků
Obec Rohov

Realizátoři
Nová

Spolky a dobrovolné organizace
nebo Stávající

stávající
Zahájení

Rok 2014

realizace
Finanční zdroje

Obec Rohov, vlastní činnost, nadace, nadační fondy

Finanční náklady Roháček – 40,000,- obec
Aktivní spolky v obci
Dopady

Děti a mládež mají zajištěny aktivity ve volném čase
Obec spolupracuje se spolky, jsou realizovány společné
aktivity pro občany, především pro děti a mládež

Indikátory

Počet dětí a mládeže, účastnících se aktivit
Počet akcí realizovaných ve spolupráci
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Počet akcí spolků pro děti a mládež

Monitorování, vyhodnocování, aktualizace
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Monitorování, vyhodnocování, aktualizace
Monitorování a vyhodnocování realizace KPSS je naprosto nezbytnou součástí plánu
především ve vztahu ke zjištění efektivnosti a potřebnosti naplánovaných priorit
a opatření zejména ve vztahu k cílové skupině uživatelů.

Monitorování a vyhodnocování probíhá zpravidla 1x ročně na monitorovacích
schůzkách v rámci pracovních skupin. Jsou vyhodnocovány jednotlivé nastavené
indikátory výstupů u každé priority a opatření, je vyhodnocován akční plán1 a jsou
připravovány případné úpravy plánu.

Pravidelná aktualizace střednědobého plánu

pak zajišťuje usměrňování aktivit

na základě skutečných potřeb cílové skupiny uživatelů.

Pro nastavení skutečných potřeb je rovněž nezbytné provádět průběžnou analýzu
sociálních potřeb, která prokáže potřebnost služeb stávajících či nových.

Na základě monitorování je důležité aktualizovat také Katalog sociálních služeb
pro dostatečné a kvalitní informování veřejnosti.

Akční plán je rozpracování jednotlivých priorit a opatření do konkrétních kroků se stanovením
zodpovědností, finančních alokací a dalších zdrojů pro jejich realizaci. Stanovuje se zpravidla na jeden
rok.
1

Seznam zkratek
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Seznam zkratek
1.1 Nepodmíněné stanovisko
1.2 Podmíněné stanovisko
1.3 Negativní stanovisko
1.4 Odmítnutí stanoviska

1.5 Zpráva auditora o vnitřní kontrole veřejných společností
1.6 Fungující firma
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Kontaktní informace

Chcete-li nahradit fotografii svou vlastní, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a
potom klikněte na příkaz Změnit obrázek.
Jméno

Jméno

Titul

Titul

Telefon [Telefon]

Telefon [Telefon]

Fax [Fax]

Fax [Fax]

[E-mailová adresa]

[E-mailová adresa]

Jméno
Titul
Telefon [Telefon]
Fax [Fax]
[E-mailová adresa]

Informace o společnosti
Zpracoval Institut komunitního rozvoje, z.s.
[Ulice, město, PSČ, země]
Telefon [Telefon]
Fax [Fax]
[Web]

