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1 Úvod
Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu Podpora inovativních metod sociální práce, rozvoj
síťování na místní úrovni a meziresortní spolupráce na území MAS Opavsko
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015296 (Dále jen „Síťujeme se).
Hlavním cílem tohoto dokumentu je získat relevantní podklady pro nastavení cílené podpory
pracovníkům obcí I. a II. stupně a dalších zainteresovaných stran v rámci realizace projektu (Síťujeme
se). Zejména se jedná o nastavení činnosti a kompetencí inovativní pozice sdílených metodiků a dalších
klíčových činností projektu (především KA 2).
Tato analýza především analyzuje a identifikuje potřeby cílových skupin a specifikuje předpoklady
pro rozvoj, profesionalizaci a zkvalitnění sociální práce na území zapojených obcí v rámci území MAS
Opavsko.
Jedním ze stěžejních témat je identifikace existujících komunikačních kanálů a postupů v rámci
vzájemné spolupráce všech zainteresovaných stran. Tato data slouží pro efektivnější a udržitelnější
propojení pracovníků obcí I. a II. stupně s poskytovateli sociálních služeb a dalšími zainteresovanými
aktéry v území.
Analýza také identifikuje témata pro společné síťování na místní úrovni a meziresortní spolupráci
formou kulatých stolů a transdisciplinárních platforem.
Analýza je vnímána jako živý dokument a pokud se v rámci realizace projektu objeví nová data
a poznatky bude tato rozšířená a aktualizovaná.
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2 Metodologie
V této části analýzy je podrobně popsána tvorba výzkumných otázek, metoda oslovení účastníků
a příprava ohniskových skupin.

2.1 Výstupy ze střednědobého plánování
Tento materiál navazuje a rozvíjí Sociodemografickou analýzu a Analýzu potřeb realizovanou v roce
2019 v rámci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb území Místní akční skupiny Opavsko
z.s CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006536 (Dále jen „Komunitní plán MAS Opavsko“).

Sociodemografická východiska
Sociodemografická analýza prokázala, že trendy v území MAS Opavskou se neliší od národních nebo
krajských trendů. V území dochází k pravidelnému úbytku obyvatel, především kvůli klesající
porodnosti.
Velkým problémem je také stárnutí populace, kdy v současné době jsou v aktivním věku silnější
předchozí generace, které ale v následujících letech přejdou do skupiny 65+ a index stáří se tak výrazně
zvýší. Pro MAS Opavsko pozitivní trend je odliv obyvatel z větších měst na vesnice (obce I. a II. typu),
kterých je na MAS Opavsko většina.
Stejně jako na národní úrovni je obrovským problémem zadluženost a exekuce, kdy v roce 2017 bylo
cca 7% obyvatel území v exekučním řízení. Celkem se jednalo o cca 15 600 exekucí. Průměrně lidé
na Opavsku měli cca 5 exekucí na osobu s mediánem jistiny jedné exekuce ve výši cca 100 000,- Kč.
Mezi základní problémy území patří nedostatečné zasíťování sociálními službami především z důvodu
špatné dostupnosti mnoha obcí, které jsou vzdálené od centra větších měst a obcí jako jsou Opava,
Hradec nad Moravicí, Vítkov nebo Ostrava.
Samotná podpora občanů ze strany menších obcí je limitovaná z důvodu souběhu práce některých
starostů s výkonem jiné práce (neuvolněný starosta), nedostatečnými zdroji (rozpočet odvislý od počtu
obyvatel, malé množství zaměstnanců úřadu, kteří sdílejí více agendy najednou a nejsou specializovaní
na sociální práci).
Většina služeb se sídlem na území MAS jsou pobytové služby, které mohou mít také ambulantní formu
poskytování. Valná většina terénních služeb pochází z okolních ORP (Opava, Vítkov, Ostrava).
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Analýza potřeb obyvatel MAS Opavsko
V průběhu let 2018 až 2019 bylo na území MAS Opavsko realizováno celkem 12 ohniskových skupin,
kterých se zúčastnilo 137 účastníků. 10 ohniskových skupin bylo provedeno s občany obcí
Neplachovice, Sosnová, Mokré Lazce, Těškovice, Skřípov, Březová, Staré Těchanovice, Dolní Životice,
Otice a Hradec nad Moravicí, místní část Žimrovice. Dvě ohniskové skupiny byly realizovány se starosty
a starostkami.
Základní identifikované potřeby v území většinu těchto trendů reflektovaly. Jednalo se především
o nutnost podpory stárnoucí populace (seniorů), podpora dobrovolnictví na území zaměřená jak
na neformální služby pro seniory, tak pro rodiny s dětmi.
Stejně tak byla reflektována potřeba podpory sociální práce, především potřeba odborníků v sociální
oblasti na obcích. V neposlední řadě byly identifikovány jako potřeby dostupné bydlení, zkvalitnění
partnerství obcí (spojení pro efektivnější vyjednávání např. s poskytovateli) a podpora komunitního
života na obcích.
Viz obrázek 1.
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Obrázek 1: Souhrn analýzy potřeb obyvatel na území MAS Opavsko
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2.2 Ohniskové skupiny
Jako výzkumná metoda byla již předem stanovena metoda ohniskových skupin (Focus Groups).
Ohnisková skupina je moderovaná diskuze, která využívá skupinové dynamiky pro zjištění postojů,
pocitů a zkušeností účastníků k předem specifikovanému tématu (ohnisku).
Důležitá byla přítomnost dvou facilitátorů, muže a ženy. Facilitátoři byli neutrální a nestranní
a zodpovídali za proces ohniskové skupiny a zajišťovali, aby měli všichni účastníci možnost se svobodně
a v bezpečném prostředí vyjádřit, a aby mohli volně reagovat na ostatní účastníky.
Během ohniskové skupiny je interakce mezi účastníky důležitější než interakce mezi účastníkem
a facilitátorem. Ve velké míře bylo používáno otevřených otázek, kdy jejich skladba, posloupnost
a případné odbočky se odvíjely případ od případu. Klíčové bylo především ohnisko diskuze (zda je
příspěvek relevantní) a časová dotace ohniskové skupiny.
Během ohniskové skupiny se všichni účastníci krátce představili včetně facilitátorů a zapisovatele.
Výzkumná témata a otázky byly předepsány na obrazovce nebo flipchartu, a během diskuze byly
jednotlivé poznámky v zobecněné podobě zapisovány.
Výhodou této metody je nerozlišování mezi laiky a odborníky, poměrně rychlé dosažení výsledků
a především možnost facilitátora reagovat pružně na odpovědi účastníků. Nevýhodou je, že případné
napětí jednoho člověka může ovlivnit celou skupinu a metoda obecně může vést k poměrně náročnější
analýze získaných dat.
Byly reflektovány faktory, jako je gender, věk a faktory skupinové dynamiky (velikost skupiny,
konformita, skupinová shoda). Některé skupiny byly více homogenní (segmentované dle věku, pohlaví,
vzdělání, socioekonomického statusu, životního stylu atp.), některé spíše heterogenní. Většina
účastníků skupin se vzájemně znala z veřejného života.
Prostřednictvím srovnávání názorů a zkušeností v rámci skupinové interakce bylo možné nahlédnout
do chování a motivací účastníků a zjistit jejich potřeby a reflektovat základní předpoklady pro rozvoj
sociální práce na obcích. Přičemž předpokladem je systémové nastavení nutné k základnímu fungování
sociální práce na obcích vesnického charakteru.

2.2.1

Úprava výzkumné strategie reagující na COVID-19

Příprava výzkumu probíhala v průběhu měsíce dubna a května 2020, kdy se v ČR částečně rozvolnila
první přijatá opatření v reakci na pandemii COVID-19. V danou dobu nebylo předpokládáno, že by se
situace měla v budoucnu zhoršovat.
První setkání tedy byly částečně posunuty a první ohniskové skupiny proběhly v červnu s tím, že
zbývající setkání budou realizovány po prázdninách. Nicméně na sklonku srpna se situace v ČR začala
opět zhoršovat.
Zbývající ohniskové skupiny se podařilo zrealizovat v srpnu, září a v říjnu 2020. Nicméně bylo nutné
přijmout zvýšená bezpečnostní opatření, samotné skupiny bylo obtížnější zrealizovat, jelikož mnoho
potenciálních účastníků se obávalo komunitního přenosu nebo bylo v karanténě.
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Poslední ohniskové skupiny proto byly realizovány s většími rozestupy a s nutností roušek nebo
respirátorů. Metodologicky však byl výzkum proveden dle projektového zadání.

2.2.2

Cílová skupina a sledované charakteristiky

S ohledem na cíle projektu a největší výtěžnost výzkumu byly stanoveny tyto cílové skupiny:
-

-

-

Pracovníci obecních úřadů obcí MAS Opavsko, zástupci veřejné správy, kteří se věnují sociálním
službám nebo sociálnímu začleňování nebo dále mají v kompetenci agendu rodinné, sociální
nebo zdravotní oblasti na obci. Jednalo se obvykle o starostu nebo starostku či jiného pracovníka
obce nebo se jednalo přímo o sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách
místního úřadu.
Sociální pracovníci působící na sociálním odboru Magistrátu města Opavy a sociálním odboru
Městského úřadu ve Vítkově jako zástupce ORP na území MAS.
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří působí v primárně organizacích
poskytujících sociální služby, které jsou zapsané v registru poskytovatelů nebo případně
působících na území dalších obcí regionu MAS Opavsko nebo majících potenciál a zájem
na tomto území působit.
Vybraní sociální pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kteří se věnují
sociálnímu začleňování nebo agendě spolupráce se zapojenými obcemi a síti poskytovatelů
sociálních služeb.

Celkem bylo zapojeno 35 osob z těchto cílových skupin.

2.2.3

Oslovení a výběr respondentů

Oslovení účastníků proběhlo osobní, elektronickou a telefonickou formou. Většina účastníků byla
nejprve oslovena obecným zvacím emailem a/nebo byli osloveni a motivování telefonickou formou.
Mnoho účastníků bylo přizváno k účasti v rámci ostatních aktivit MAS Opavsko nebo skrze ostatní
aktivity pracovníků projektu.
Všem účastníkům bylo dopředu specifikováno místo plánované schůzky, čas a datum setkání včetně
účelu setkání a základních principů anonymity a dobrovolnosti.
Mnoho účastníků setkání již s MAS Opavsko spolupracovalo v rámci minulého projektu Komunitní plán
MAS Opavsko nebo skrze aktivní spolupráci v rámci běžné činnosti MAS (členská schůze, projekt MAP
II, apod.).
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2.2.4

Harmonogram

Počet ohniskových skupin, datum realizace a jejich složení:

Cílová
skupina
Starostky a
starostové
Poskytovatelé
sociálních
služeb
Poskytovatelé
sociálních
služeb
Pracovníci
ORP Opava a
Vítkov
MSK
Celkem

2.2.5

Místo

Počet
účastníků

Datum

Z toho:
Muži

Ženy

Jakartovice

29. 6. 2020

8

5

3

Branka u
Opavy

26. 8. 2020

11

1

10

Smolkov
Slezský Grunt

30. 09. 2020

5

0

5

Smolkov
Slezský Grunt

30. 09. 2020

7

1

6

Online

13. 10. 2020

4

2

2

/

/

35

9

26

Scénář a průběh ohniskové skupiny

Všechny skupiny probíhaly participativně se zapojením všech účastníků. Byly vytvořeny celkem tři
varianty dotazování s ohledem na cílovou skupinu. Jedna varianta byla pro starosty a starostky, druhá
pro poskytovatele sociálních služeb a třetí pro zástupce Moravskoslezského kraje a ORP Opava a
Vítkov.
Na každé skupině byli celkem dva facilitátoři, muž a žena. Jeden vedl explorativní rozhovor a druhý vedl
zápis na flipchart. Zápis byl viditelný vždy pro všechny členy setkání.
Průběh ohniskové skupiny probíhal podle scénáře níže. Úvod a závěr byl pro všechny skupiny stejný,
měnily se však otázky rámci identifikace potřeb a možnosti jejich naplnění s ohledem na cílovou
skupinu.
A. ÚVOD
● Představení facilitátorů a jejich role
● Představení projektu Síťujeme se
o Návaznost na předchozí projekt
o Pokračování v procesu plánování
o Pozvání k účasti na ostatních platformách a aktivitách projektu
● Představení způsobu práce
o Pravidla komunikace a diskuse
o Souhlas s pořízením zápisu a fotodokumentace
o Délka setkání max. 1,5 hod.
● Motivování k diskuzi
o Důležitost tématu a poděkování za účast na ohniskové skupině
9

B. CÍLE
Cíle ohniskových skupin se odvíjely od oslovené cílové skupiny. Jednotlivé cíle jsou uvedeny níže:
Starostové a starostky:
-

Zjistit potřeby starostů a obcí s ohledem na sociální témata a zjistit potřeby metodické
podpory.
Zjistit potřeby pečujících osob, jak jsou vnímány starostkami a starosty.

Poskytovatelé:
-

Zjistit potřeby poskytovatelů s ohledem na spolupráci s obcemi I. a II. typu.
Zjistit potřeby poskytovatelů na území MAS Opavsko.
Zjistit potřeby pečujících osob, jak je vnímají poskytovatelé.

Zaměstnanci ORP Vítkov, Opava a zaměstnanci MSK
-

Zjistit potřeby ORP a MSK v rámci spolupráce s obcemi I. a II. typu s ohledem na sociální témata
(zákonná spolupráce, nad rámec zákona…).
Zjistit, jaké je z pohledu ORP a MSK pokrytí území MAS sociálními službami a návaznými
aktivitami. Jaká existuje se sociálními službami a návaznými aktivitami spolupráce.
Zjistit nastavení a pohled na potřeby v oblasti spolupráce ORP a obcemi I. a II. typu ze strany
zástupců MSK.
Diskutovat o potřebách pečujících osob na území MAS Opavsko, jak jsou vnímány zástupci ORP
a MSK.

C. IDENTIFIKACE HLAVNÍCH POTŘEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Jednalo se o jednu z hlavních částí setkání zaměřenou na popis současného stavu a popis potřeb
pečujících osob v obci.
Starostové a starostky:
-

Jaké situace týkající se sociální oblasti v současné době ve Vašich obcích řešíte?
V jakých oblastech (sociální témata) byste Vy a Vaši pracovníci obce uvítali pomoc a podporu?
Co potřebují pečující osoby žijící na území vaší obce? Co je nejvíce trápí?

Poskytovatelé:
-

Jaké jsou potřeby organizací s ohledem na spolupráce s obcemi? Jak se tato spolupráce daří?
Co by se mohlo/mělo zlepšit?
Jaké jsou Vaše potřeby jako organizací na území MAS Opavsko? Zjištěné potřeby v území
s ohledem na pečující osoby.
Co by vás jako poskytovatele přimělo spolupracovat s obcemi, co vám ve spolupráci brání a jak
bychom vám v rámci realizace projektu mohli pomoci?
Jiné postřehy z realizací služeb či projektů.
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Zaměstnanci ORP Vítkov, Opava a zaměstnanci MSK
-

-

-

V jakých oblastech (sociální témata) spolupracujete s obcemi I. a II. typu na území MAS
Opavsko? Jak se Vám z Vašeho pohledu spolupráce daří? Co konkrétně ve Vaší spolupráci
funguje a co nefunguje?
Co byste potřebovali od obcí I. a II. typu pro zajištění efektivního průběhu spolupráce v sociální
oblasti?
Jak je podle Vás realizována sociální práce na území obcí I. a II. typu?
Jak podle Vás probíhá spolupráce obcí I. a II. typu s ORP?
Co za Vás v oblasti sociálních služeb a návazných aktivit na území obcí I. a II. typu v rámci ORP
chybí, přebývá? Jak sociální služby a návazné aktivity v rámci těchto obcí ORP fungují? Zajímají
nás Vaše zkušenosti, problémy, příklady dobré praxe, atd.
Máte informace o potřebách občanů žijících v obcích I. a II. typu, které se nedaří pokrýt?
Co podle Vašich zkušeností potřebují pečující osoby žijící na území MAS?

D. POTŘEBY A MOŽNOST JEJICH NAPLŇOVÁNÍ
Jednalo se o část setkání zaměřenou na výhled do budoucnosti, ideální stav a možnosti vedoucí
k naplnění potřeb.
Starostové a starostky
-

Co by se mělo změnit, aby se Vám v sociální oblasti lépe pracovalo? Co by pomohlo Vašim
občanům?
Jakou podporu konkrétně v rámci námi nabízené metodické podpory využijete?

Poskytovatelé
-

Co by se mělo změnit, aby se Vám lépe pracovalo se zástupci obcí?
Jakou podporu konkrétně v rámci námi nabízené metodické podpory využijete?

Zaměstnanci ORP Vítkov, Opava a zaměstnanci MSK
-

Co by se mělo změnit, aby se Vám v sociální oblasti dobře/lépe spolupracovalo s obcemi I. a II.
typu?
Co by podle Vás pomohlo naplňovat potřeby občanů v sociální oblasti na území obcí I. a II.
typu?
Jakou podporu konkrétně v rámci námi nabízené metodické podpory využijete?

E. SHRNUTÍ A UKONČENÍ DISKUZE
● Předání informace o dalším zpracování výstupů z ohniskových skupin.
● Předání informačního letáku zaměřeného na cílenou podporu pečujícím.
● Shrnutí a okomentování skupinové práce.
● Poděkování za účast a rozloučení.
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3 Výsledky analýzy
Realizace ohniskových skupin umožnila získat relativně velké množství údajů k našemu předmětu
zájmu. Prostřednictvím srovnávání názorů a zkušeností v rámci skupinové interakce bylo možné
nahlédnout do chování a motivací respondentů.

3.1 Závěry ohniskové skupiny se starosty
Podpora kompetencí pro provádění analýzy potřebnosti na obcích
Pro efektivní a adresné plánování pokrytí službami je potřeba zjistit podrobněji potřeby v obci
a podpořit je sociodemografickými indikátory.
Podpora setkávání pro společné a koordinované vyjednávání s ORP Vítkov
Ve Vítkově a okolí je realizováno mnoho zdánlivě podobných aktivit. Ať se jedná o samostatné aktivity
obcí, dotované např. z OPZ MAS Opavsko nebo skrze aktivity Agentury pro sociální začleňování. Město
Vítkov navíc plánuje služby na svém vlastním území. Je proto žádoucí společně plánovat setkání,
některá jednání a zdůrazňovat, že aktivita podpory pečujících z projektu MAS není novou sociální
službou.
Snížení zátěže zaměstnanců obcí spojené s výkonem veřejného opatrovnictví
Mnoho obcí (Dolní Životice, Jakartovice, Litultovice) má ve veřejném opatrovnictví větší počet osob,
což reálně znamená, že starosta/starostka musí vyřizovat administrativu, doprovod do lékařských
zařízení apod. To je nejen časově náročné, ale také nevyzpytatelné a vytváří to zvýšený tlak na
veřejného opatrovníka.
Navíc v případě vycestování opatrovance mimo region je pak starosta nucen cestovat poměrně velké
vzdálenosti pro doprovod k lékaři, apod.
Nedostatečná podpora výkonu sociální práce na obci
Obce nemají vlastní sociální odbor, maximálně jednoho vyškoleného pracovníka. Nicméně i tak je
legislativně potřeba přítomnost starosty u mnoha situací a v mnoha případech není jasné, jaký je
nejvhodnější postup. Především komplikované jsou náhlé krizové situace.
Možnou pomocí by byl například institut sdíleného sociálního pracovníka (ad hoc). A případné školení,
kurz a/nebo metodická podpora v oblasti veřejného opatrovnictví společně s výkonem jiné sociální
práce přímo na obci by byly vítanými aktivitami. Včetně možného sdílení dobré praxe (např. exkurze
do Nového Jičína ap.).
Zkvalitnění komunikace s ORP Opava a vyjasnění kompetencí
Dle zkušeností je komunikace s ORP Opava v sociálních záležitostech sub-optimální. Ať již se jedná
o vzájemnou informovanost nebo v případech opatrovnictví či přestupkové oblasti snaha přenášet
odpovědnost na jednotlivé starosty menších obcí, kteří pro toto nemají kapacity, ani finance.
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Nicméně v mnoha případech jsou zástupci ORP Opava k dispozici pro dotazy a pomoc v případě
potřeby.
Nízká úroveň informovanosti o dostupnosti sociálních služeb a návazných aktivitách napříč obcemi
Velkou pomocí bylo vytvoření katalogu sociálních služeb v rámci projektu Komunitní plán MAS
Opavsko. V tuto chvíli je potřeba poslat starostům letáky týkající se možné pomoci pečujícím,
informovat seniory a zjednodušit přístup k informacím. Většina lidí se snaží své problémy řešit
svépomocí a jen v některých případech se obrátí na městský úřad nebo starostu. Vhodné by bylo, aby
věděli např. o katalogu na webových stránkách obce.
Vhodnými kanály jsou obecní zpravodaje, webové stránky obce, vývěska v obci, čekárna u lékaře, apod.
Potřeba metodické pomoc s realizací sociálního bydlení
V obci Branka u Opavy je v procesu realizace výstavba sociálního bydlení. Pro nový bytový dům je
potřeba nejen najít vhodné uživatele, ale také lépe specifikovat pravidla pro využívání služby. Starosta
potřebuje metodickou podporu a sociálního pracovníka.

3.2 Závěry ohniskové skupiny se sociálními pracovníky
Podpora financování ze strany obcí a zájem/nezájem podporovat určité cílové skupiny
Zásadní otázkou starostů a starostek obcí, a poté i poskytovatelů služeb, je vždy otázka financování
služby. Kolik budou přispívat na službu. Tento fakt často obec zastaví ve spolupráci. Důležitým faktorem
jsou však také priority zástupců obcí a obcí samotných a nezájem o podporu konkrétních cílových
skupin na jejich území – finance nejsou vždy překážkou. Často hraje velkou roli také znalost/neznalost
dané služby, předsudky vůči dané cílové skupině a představa, že služba není v obci vůbec potřebná.
U mnoha služeb obce nic nemusí doplácet. V některých případech byly obce obeslány s prosbou
o příspěvek, nicméně není jasné, jakou měla tato akce účinnost. Při vyjednávání se starosty často padá
argument, že by rádi danou službu podpořili, ale v obecním rozpočtu na to nejsou finance.
Nízká informovanost obcí o sociálních službách
Informovanost starostů ohledně služeb je obecně nízká, protože propagace služby nemá primárně
nikdo na starosti a jedná se o jiný typ práce než sociální práce. Pro mnoho pracovníků je takováto práce
nepříjemná, stydí se, nevěří si a nebaví je.
Některé služby starosty objely osobně a setkaly se s ochotou komunikovat. Dokonce nabízeli zveřejnění
v obecním zpravodaji. Nicméně chybí kontinuální spolupráce a zpětná vazba. Není jasné, zda se
informace nakonec do zpravodaje dostala.
Komunikace s obcemi je pro poskytovatele zajímavá, ale nevnímají ji jako klíčovou. Primárně se
soustředí na kontakty samotných uživatelů/občanů nebo dostávají informace od třetí strany, například
OSPOD nebo rodina službu kontaktuje na doporučení OSPODu.
Pokud službu někdo kontaktuje, pak jsou ochotni vše vysvětlit.
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Zkušenosti s realizací sociální práce v obcích
Poskytovatelé nevnímají problém v návštěvě uživatele v místě bydliště. Někteří poskytovatelé uvádějí,
že mnoho uživatelů se stydí, pokud je služba poskytována v místě bydliště. Protože je ve vesnici znají
a všichni na sebe vidí. Proto se s uživateli nejdříve domlouvají, zda mají přijet k nim domů nebo přijdou
na místo realizace služby. Nicméně negativních zkušeností je spíše méně.
Možnosti zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce
Poskytovatelé nejvíce komunikují a spolupracují v rámci komunitního plánování, které se setkává
jednou za dva měsíce. Pracovní skupiny jsou rozděleny dle cílových skupin a jedna služba se může
účastnit více skupin najednou. Každá organizace má možnost se vyjádřit.
Pro komunikaci s veřejností by vhodnou cestou mohl být aktualizovaný katalog sociálních služeb v ORP
nebo v rámci MAS. Využít by se mohly i webové stránky MAS.
V rámci komunitního plánování je možné přizvat experta a odborníka na nějakou oblast. Zaměstnanci
poskytovatelů se také často účastní odborných konferencí, seminářů a jiných vzdělávacích akcí.
Nicméně v tomto systému se nepočítá se starosty a podobná komunikace by byla pro všechny
přínosná.
Potřebnost služby se zvyšuje se vzdáleností od velkého města
Spolupráce na obcích se relativně daří, služby se snaží zajišťovat péči i mimo města Opavu a Ostravu.
Výraznější potřebnost je shledávána v obcích vzdálenějších od měst. V bližších obcích je využíváno
dojezdu do města. Velmi se osvědčují také prezentace služeb a aktivit formou besed (především
u seniorů), kde jsou lidé více v anonymitě.
Potřeba znalosti prokazování potřebnosti směrem k obcí a ke kraji
Důležitým faktorem k rozvoji služby na území obce je obhájení její potřebnosti. Starosta/starostka
může se službou souhlasit, nepředá však informace dalším představitelům obce vhodně nebo
adekvátně. Zde se nabízí prezentace služby a její potřebnosti např. před Radou obce/města nebo
zastupitelstvem.
Potřeba efektivní mezi-obecní spolupráce
Službu sdíleného sociálního pracovníka v rámci pilotní realizace sociální služby odborného sociálního
poradenství na území MAS Opavsko využilo v minulých třech letech více než 15 obcí a jejich občané na
území MAS Opavska. Výstupem je také zjištění, že je lepší spolupráce s menším počtem obcí nebo
spojení obec - obec. Důležitým aspektem je také vytipování vhodných obcí pro poskytování služby
(vzdálenější od velkého města, spádovost obce). Se vzdáleností obce od velkého města se jeví
potřebnost vyšší.
Potřeba sociální služby mimo SAS na Vítkovsku, služba pro jednotlivce
Ve Vítkově a okolí je mnoho služeb, zjištěním je ale fakt, že zde není poskytována služba pro jednotlivce
(terénní programy), kteří jsou bezdětní, tzn., nespadají do cílové skupiny přítomných služeb.
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Lepší koordinace služeb na Vítkovsku a mezioborová spolupráce
V oblasti Vítkovska vyvstává potřeba společné koordinace služeb – služeb je více, konkurují si, přebírají
si klienty, velmi málo spolupracují, nevyužívají se případové konference aj.. V současné době se plánuje
společné setkání služeb k projednání současné situace.
Dopady COVID-19
V první vlně zaměstnanci přešli na home-office a největší krize se řešily telefonicky, případně byly
telefonicky delegovány na specialistu, např. psychologa. Později začalo být více využíváno online
setkávání.
Později začaly služby fungovat i v terénní formě a v případě návštěvy rodiny se vždy ptají, zda jsou
všichni zdraví a používají všechna dostupná hygienická opatření. Důležité je také dávat pozor na to, aby
se uživatelé nepotkávali při návštěvě poskytovatele.

3.3 Závěry ohniskové skupiny se zástupci ORP Opava a Vítkov
Činnost sociálního odboru ORP Opavy
Sociální odbor Města Opavy má celkem 6 sociálních pracovníků (mimo OSPOD), kteří mají každý svůj
obvod. Nejčastější agendou je sociální práce s klienty města Opava a administrativa spojená s nároky
soudů. Základem sociální práce je odborné sociální poradenství, kdy nejčastějšími tématy jsou bytová
problematika, dluhy, osamělost seniorů, informace o dávkách, doprovázení na úřady a řešení nutné
lékařské péče.
Na úřadě pracuje navíc celkem 5 opatrovníků, kteří mají celkem 117 opatrovanců ve veřejném
opatrovnictví. Někteří žijí v samostatných bytech, zatímco někteří jsou v zařízeních a většina potřebuje
individuální přístup.
Překážky ve výkonu sociální práce ORP Opava
Sociální odbor Města Opava nemá k dispozici služební automobil. Jeden na úřadě je, ale ten je určen
pro agendu OSPOD a byl hrazen z dotace. OSPOD obecně je politicky více propagovaným tématem a
má větší prioritu než jiná sociální práce.
V posledních měsících se zvýšily nároky spojené s opatrovnictvím, což je velice náročná a specifická
práce, kdy mnoho času zabírá jednání se soudy a dalšími subjekty. Navíc neexistují následné služby
nebo mají extrémně nízkou kapacitu. Pracovníci jsou tak zavalení nároky soudů a v případě
jednotlivých případů neexistuje příliš možností řešení.
Pracovníci odboru nemají dostatečnou kapacitu, aby byli schopni řešit případné problémy všech obcí
v ORP Opava. Jeden pracovník odboru byl dokonce v roce 2020 převeden do jiného odboru.
V některých případech je obtížné se dostat k informacím, protože se obce bojí o porušení GDPR nebo
se jedná o informace chráněné GDPR.
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Zdroje informací o potřebách občanů v území
Starostové se na odbor obracejí často až ve chvíli, kdy si sami již nevědí rady, a odbor bohužel nemá
často mnoho možností, jak reagovat.
Jeden ze zdrojů informací je také psychiatrická nemocnice, která má ze zákona povinnost informovat
sociální odbor o umístění klienta, který nemá zajištěnou následnou péči. Na ORP se obracejí také
jednotliví občané obcí. A v rámci komunitního plánování probíhá výměna informací mezi poskytovateli
sociálních služeb a sociálním odborem.
Informační kampaně a komunikace s obcemi
Starostové byli všichni ze strany sociálního odboru Magistrátu Opava navštívení a byly jim doručeny
letáky s nabízenými službami. V některých případech se daří spolupráce, kdy obec vyvěsí leták
sociálního odboru na vývěsce obce.
V minulosti byla uspořádána speciální akce pro starosty, ale kvůli velice malé účasti, se tyto aktivity
neopakovaly.
Systémové překážky ve výkonu efektivní sociální práce
Na jedné straně existuje zákonná povinnost obcí zajistit výkon sociální práce, ale zaměstnanci obcí
nemají vhodné vzdělání a často se ve složitém systému poskytování sociálních služeb neorientují
a nejsou si vědomi, že by měli platit některé výdaje spojené s poskytnutím péče občanovi dané obce,
který navštívil nějakého poskytovatele.
Starostové tak řeší jednotlivé kauzy svépomocí a často se na ORP obrátí až ve chvíli, kdy ORP nemá
příliš možností jak pomoci. To především proto, že v území není dostatek vhodných služeb, chybí
například služby následné péče, a dostupné služby mají velice nízkou kapacitu (domov se zvláštním
režimem, domov pro seniory, apod.)
Rozpor je také u služeb, jejichž zřizovatelem je krajský úřad. Není tak jasné na koho se obracet, když
metodika výkonu služby je řízena krajem, ale občany obcí z Opavska by měl řešit sociální odbor ORP.
Doporučení pro lepší výkon sociální práce na území obcí
Klíčem je včasné informování odboru ohledně řešené sociální situace. A to i v době, kdy není potřeba
zásah odboru. Díky tomu by bylo možné předcházet krizovým situacím. Prevence, lepší komunikace
a společný postup byl hodnocen jako nejlepší možné řešení v budoucnu. Ideální je situace, kdy řízené
konzultace probíhají na místě s více zainteresovanými osobami (odbor, poskytovatelé, obec, experti,
apod.)
S ohledem na nižší personální kapacity by pracovníci sociálního odboru ocenili koordinátora a/nebo
metodika, který by pomáhal v komunikaci s obcemi, sociálním odborem a poskytovateli sociálních
služeb. Samotný odbor by v případě komunikace se všemi zástupci obcí a městských částí (cca 40)
neměl dostatečné personální kapacity.
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Díky tomuto postupu by také bylo možné adresněji komunikovat ohledně možnosti doplatku
na občana/uživatele služby a bylo by možné ve vhodných případech provést šetření finančního stavu
uživatele, tzn., zda je schopen dovolit si danou službu a které další služby navštěvuje.
Sociální odbor by také rád více spolupracoval a podporoval komunitní služby na území Opavska.
Možnosti posílení existujících služeb nebo zřízení nových forem
Chybí lepší komunikace mezi odlehčovacími službami a zástupci obcí. Nejlepší variantou by bylo
vyjednávání s více zástupci sousedních obcí najednou. Stejná situace je i s osobní asistencí.
U odlehčovací služby a osobní asistence chybí vzájemná a společná komunikace mezi obcemi, ORP
a poskytovateli.
U služeb denního stacionáře jsou registrovány problémy s neinformovaností uživatelů ohledně ceny
za služby, kdy předpokládají, že bude zdarma nebo budou velice levné. Je také evidován problém
s náhradami a uživatelé, pak o službu ztrácí zájem.
U mnoha služeb se nedaří reflektovat specifické individuální potřeby uživatelů. Jedná se například
o nedůchodové osoby s postižením, kdy mnoho služeb (především pobytové) nejsou bezbariérové.
Mnoho služeb na území chybí nebo neumožňují vstup osobám s kombinovaným postižením. Chybí
služby pro lidi s různými druhy demence, nejsou k dispozici služby pro osoby s poruchou autistického
spektra (PAS).
Výraznou pomocí by byla větší podpora dobrovolnictví a posílení aktivit pro handicapované děti
(vzdělávací programy, družiny, volnočasové aktivity, apod.)
Spolupráce s obcemi I. a II. typu ze strany ORP Vítkov
Poradenství ze strany ORP na obcích 1. typu probíhá relativně běžně. Většinou je průběh takový, že
zavolá starosta s žádostí o poradenství a podporu. Nejčastěji obce 1. typu řeší: příspěvek na péči,
žádosti do domova pro seniory, odlehčovací službu, jiné typy služeb atp. Pracovníci ORP Vítkov jezdí
do terénu do obcí 1. typu, i opakovaně (hlavně agenda OSPOD). Probíhají setkání starostů s ORP co 4
roky, kdy na setkání probíhá vysvětlování toho, co vše ORP může na obcích řešit a nabídnout.
Dobrá spolupráce probíhá např. se starostou Březové, který hodně komunikuje s ORP a skutečně
zajišťuje péči o občany. Od obcí ORP nic zásadního nepotřebuje, protože když je něco potřeba, pak se
na ORP zástupci obcí obrátí sami.
Konkrétní realizace sociální práce na obcích 1. a 2. typu v území ORP Vítkov
Realizace SP na obcích I. a II. typu probíhá. Obce se na ORP obracejí velmi zřídka. Na celé ORP je celkem
1,3 úvazek pracovníka. ORP tedy nemá příliš možností, jak konkrétně pomoci, nemá možnost
nabídnout jim sociální službu atp.
Na obcích 1. a 2. typu jsou někdy pracovníci, kteří mají na starosti i sociální věci a k tomu mnoho dalších
agend (např. opatrovnictví, poplatky za služby, popelnice atp.). S těmito pracovníky je ORP v častém
kontaktu. Jedná se hlavně o Budišov n. Budišovkou, Radkov a Čermnou ve Slezsku.
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Pro společná setkání je dobré kontaktovat nejen starosty, ale právě i tyto zaměstnance na obcích, kteří
přímo na obci řeší spolu s jinými věcmi sociální oblast.
Sociální práce na obcích 1. typu je složitá, je na dobrovolnosti klienta, není to jako agenda OSPOD,
která dobrovolnost nevyžaduje. Často se jedná o anonymní udání, např. že je někde osamělý senior
a pomoc odmítá. Hodně se na ORP setkávají s tím, že si lidé nepřiznají, že mají problém. Přesto se
zástupci ORP snaží kontaktovat rodinné příslušníky osob, které potřebují pomoci.
Práce sociálního odboru ORP Vítkov se také odvíjí od schopnosti zajistit sociální službu
a od dobrovolnosti a zájmu klienta. Kontakty se starosty v oblasti sociální práce probíhají v případě, že
potřebují nějakou podporu a sami se ozvou.
Kvalita a rozsah sítě služeb na území
Pokud na území dané obce I. typu neexistuje dohoda s pečovatelskou službou, nemůže ORP pomoci
např. s umístěním seniora. V poslední době je častým problémem to, že sociální služby mají nízké
kapacity.
Pečující nemohou umístit klienty a své blízké do pobytových zařízení, protože chybí místa v domovech
pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Pokud klient nemá 3. a 4. stupeň závislosti, pak ho
DZR nevezme.
Na území ORP také chybí denní stacionář a týdenní stacionář. V území je také omezená kapacita
odlehčovací služby, kterou poskytuje Charita Odry. Jedná se většinou o 2-3 klienty ročně, které není
možno nikam umístit. Žádné sociální služby na území ORP Vítkov nepřebývají.
Nenaplněné potřeby obyvatel na obcích 1. a 2. typu v území ORP Vítkov
Na území ORP Vítkov se nedaří v dostatečné míře zajišťovat potřeby občanů s PAS (s poruchou
autistického spektra), lidí bez domova a potřeby osob s duševním onemocněním. Potřeby osob
s duševním onemocněním řeší na území FOKUS, který realizuje také MDT (multidisciplinární tým), ale
počet těchto osob narůstá.
Potřeby pečujících v oblasti bydlení v území ORP Vítkov
ORP Vítkov nemá k dispozici volné byty. V obecním bytě není možné realizovat rekonstrukci s ohledem
na postižení klienta, je potřeba spoluúčast klienta. Klient si může požádat o příspěvek na ÚP na úpravu
koupelny. Všechny byty se postupně opravují. Na území města Vítkova je jeden bezbariérový bytový
dům, o který je velký zájem ze strany klientů. K dispozici jsou také domy s pečovatelskou službou, ty
ovšem nejsou bezbariérové.
Potřeby ORP s ohledem na spolupráci v projektu Síťujeme se
Zástupci ORP mají zájem se sesíťovat s více obcemi v území a získat od týmu projektu dostupnou
metodickou podporu. Vhodné by bylo spojení s Novým Jičínem, kde se jim daří společně plánovat
v ORP a spolufinancovat služby. Vhodná by byla také pomoc v rámci prezentace služeb v celém ORP.
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3.4 Závěry z ohniskové skupiny se zástupci MSK
Role MAS Opavsko v rámci rozvoje sociálních služeb
O MAS Opavsko existuje na úrovni ORP, obcí a kraje již dobré povědomí. Nicméně MAS není nastavena
jako systémový nástroj, a přitom má k obcím 1. a 2. typu blíže než kraj nebo ORP.
Ideálním stavem by bylo, kdyby MAS fungovala jako prostředník mezi poskytovateli, obcemi a krajem.
Jednotlivé obce by se obrátily na MAS, která by mohla navazovat na již existující aktivity v dané obci
a sdružovat více obcí a vyjednávat za ně nebo být přítomna vyjednávání ohledně potřeb a zájmů dané
obce.
Jednání by měla být rozhodně trojstranná: obce – poskytovatelé – kraj (s MAS). V určitém ohledu již
existuje precedens, kdy Jiří Krist (NS MAS, MAS Opavsko) byl zapojen do plánování krajské strategie
v oblasti sociální a zdravotní.
Role MAS by mohla zlepšit vyjednávání a plánování různých procesů, jako je například reforma
psychiatrické péče. V současné době jsou obce kontaktovány individuálně a výsledky se pak mohou
lišit od stanoviska kraje. Komunikace skrze existující partnerství MAS by byla efektivnější a také by
mohla mít vyšší váhu.
Při lepším spojení obce, MAS, ORP a kraje bude i efektivnější tok informací. Důležité je také
zpřehlednění role MAS, kdy v rámci rozvoje sociálních služeb obce vyjednávají samostatně, nicméně
v oblasti sociálního podnikání obce zastupovala v minulosti MAS. A v případě vyjednávání
s poskytovateli je opět partnerem obec a ne MAS.
Přestože MAS není správcem veřejných peněz, je nutné, aby tento systém znala a vyvarovala se chyb.
Důležité pro střednědobé a dlouhodobé plánování je také skutečnost, jak dlouho MAS bude aktivní
v sociální oblasti. Nyní je angažovaná skrze projekty a dotace OPZ, ale není jasné, zda bude stále aktivní
i za 10 nebo více let.
Velkou výhodou MAS je znalost území a existující důvěra a partnerství s některými menšími obcemi.
Z tohoto důvodu by mohla nejlépe fungovat jako mediátor a komunikátor mezi krajem, ORP a obcemi
v území.
Role obcí v systému plánování sociálních služeb
Kvalita podpory občanům ze strany obcí je často velmi nízká. Mnoho zaměstnanců obcí má kumulované
úvazky a obecně mají menší obce nedostatečné personální kapacity. Jeden pracovník pak má
na starosti více agendy, nejen sociální.
Mezi obcemi panuje jistá míra nedůvěry v ORP, která by měla sloužit jako prostředník mezi obcemi
a krajem. ORP mají vůči obcím zákonnou povinnost metodicky podporovat rozvoj a výkon sociálních
služeb. Nicméně toto se v praxi příliš neděje.
Mnoho obcí nevnímá sociální oblast jako prioritu, což je často způsobeno zejména nízkou úrovní
informovanosti o principech procesu plánování sociálních služeb a jeho podmínkách, stejně tak jako
o kompetencích a možnostech subjektů, které předmětnou problematiku řeší. V území je několik obcí,
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jejichž vedení se v sociální oblasti poměrně dobře orientuje a je tak připraveno problematiku sociální
oblasti aktivně řešit, ale jedná se především o obce, kde se dlouhodobě řeší nějaké sociální témata
(Budišov nad Budišovkou) nebo je v dané obci umístěna pobytová služba nebo krajská příspěvková
organizace (Dolní Životice apod.).
Na obcích není zvykem zjišťovat metodologicky a průběžně potřeby svých obyvatel. Budování těchto
kompetencí je klíčové pro posilování rozvoje sociálních služeb, protože poskytovatelé potřebují znát
potřebnost a potřeby na území.
V menších obcích vesnického charakteru nejsou dobré zkušenosti s poskytováním služeb, kdy uživatel
dochází na jedno místo. V malé obci je vše vidět a dochází k nezájmu uživatelů z důvodu narušené
anonymity.
Pokud jsou na území obcí řešeny sociální služby, pak nejméně pozornosti je věnována službám sociální
prevence. Obce se v oblasti prevence příliš neangažují. Služby prevence fungují spíše prostřednictvím
ORP, ale i tak se nacházejí spíše na okraji zájmu.
Lépe je na tom spolupráce v rámci podpory komunitních aktivit, především díky nově postaveným
komunitním centrům (Otice, Raduň). I zde se ukázala dvojakost přístupu, kdy část peněz
na rekonstrukci komunitních center šla přes MAS, ale spolupráce v sociální oblasti byla již bez MAS.
Aktuálně je zmíněným komunitním centrům poskytována metodická podpora ze strany projektových
aktivit kraje, nicméně je žádoucí, aby se tato podpora poskytovala také z úrovně ORP a to z hlediska
jejich dlouhodobé udržitelnosti. Aktivity kraje v této oblasti mají většinou tzv. pilotní charakter a nelze
tedy počítat s jejich dlouhodobou udržitelností.
Chybějící služby na území a nepokryté potřeby
Část území je příhraniční oblastí, které jsou hůře občansky vybavené. Kvůli nedostatečné infrastruktuře
se nedaří příliš dobře plánovat sociální služby.
V příhraničních regionech schází především služby sociální prevence. Nicméně uvedené služby jsou
nedostatečně pokryty na většině území. U některých větších ORP se realizace preventivních služeb daří
více. Na celém území obcí Opavska chybí dostatečná kapacita služeb pro seniory a úplně chybí následné
služby a navázané terénní služby.
Specifická je také problematika dostupnosti služeb odborného sociálního poradenství. V obecné rovině
patří tento druh sociální služby k těm nejpočetnějším službám na území kraje, nicméně v jednotlivých
územích se jejich počet může jevit jako nedostatečný. Důležité je také zaměření odborného
poradenství, které může být buďto specificky orientováno bud na jednu problematiku (např. Zadlužení,
insolvence apod.), nebo může být poskytováno obecně napříč jednotlivými oblastmi, tady je však
otázka, zda je tak široce pojaté poradenství efektivní u klientů s potřebou dlouhodobé spolupráce
v úžeji vymezeném tématu. Z toho důvodu bude do budoucna důležitá optimalizace poskytování
tohoto druhu služby ze strany veřejných zadavatelů.
Dlouhodobě obtížně řešitelné je dostupné bydlení. Jedná se o oblast, která je legislativně v gesci
jednotlivých obcí a kraj do tohoto procesu primárně nevstupuje. Na jedné straně není dostatek
dostupného bydlení a na straně druhé mnoho mladých lidí opouští větší města a stěhuje se na menší
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obce. Nicméně často dochází k situaci, kdy lidé v obci přespávají, ale za ostatními aktivitami (práce,
volný čas, nákupy) vyjíždějí do větších obcí.
Chybí jednak osvěta starostů a pracovníků obcí. Zejména v oblasti prevence. V území chybí služby
navázané na reformu psychiatrické péče. Mezi další nedobře pokryté služby jsou služby zabývající se
péčí o osoby s poruchou autistického spektra, o děti s postižením a nedostatečně dostupná je také
raná péče.
Na území Opavska, tak jako v celém kraji, se vyskytuje také mnoho skrytých jevů, které nejsou na první
pohled zřetelné ani v rámci obce. Jedná se především o exekuce, zadluženost a užívání alkoholu.
Stav vzájemné komunikace a spolupráce mezi jednotlivými aktéry
Ze setkání se zástupci MSK vyplývá, že v současné době je největším problémem segmentovanost
a roztříštěnost a neefektivita komunikačních kanálů. Vzájemná komunikace buďto neprobíhá vůbec,
probíhá jen mezi některými aktéry, a pokud probíhá, pak je nejčastěji reaktivního charakteru.
Důsledkem pak je, že se kraj dozvídá o nějakém problému nebo krizi příliš pozdě a není přítomen
prvním jednáním. Obce se na kraj obracejí až v případě, kdy mají např. problém s nějakým
poskytovatelem. V rámci jednání o potřebnosti služby v obci se také stává, že poskytovatelé požádají
obec o potvrzení potřebnosti s tím, že to potřebují pro kraj, ale již často není pro starosty jasné, že se
s tím vážou i povinnosti s příspěvkem na financování. Stává se také, že je služba opravdu potřeba, ale
obec odmítá spolupracovat ze strachu z porušení GDPR.
Role MAS zde není jako realizátora, ale jako subjektu, který má k obcím blízko a může vyjednávání
usnadnit, stejně jako může být důležitý zdroj při identifikaci potřeb na územích předmětné MAS.
Odpovědnost je vždy na straně starosty a zastupitelstva obce. Role MAS jako prostředníka pro obce by
byla neocenitelná. Důležité je však, aby existovala komunikace mezi MAS, ORP a krajem.
Na území kraje působí i jiné spolky, které mají shodnou nebo překrývající se agendu jako MAS. Ať už se
jedná o svazek obcí nebo mikroregiony. Ideální pro kvalitní regionální rozvoj území by byla lepší
provázanost a vzájemná informovanost všech těchto aktérů.
Stejná situace platí i u Agentury pro sociální začleňování (ASZ), kdy některé indikátory byly nastaveny
pro MAS a existuje memorandum mezi ASZ a MAS v ČR. Nicméně informovanost a vzájemná
komunikace se v našem území příliš nezlepšila.
V principu totiž kvalitní regionální rozvoj a lepší občanská vybavenost posiluje kvalitu života v regionu
včetně sociálních služeb. COVID 19 jen zvýraznil situaci, která zde byla i předtím. Především se jedná
o segmentovanost, kdy plánování rozvoje není vnímáno jako jeden provázaný proces, ale jako vícero
segmentů – sociální, zdravotnický, environmentální, atd.
Špatná spolupráce jednotlivých segmentů pak vede k limitaci a omezení budoucího omezení plánování
rozvoje území.
Základním prvkem pro zlepšení spolupráce je nalezení vhodných komunikačních kanálů a nastavení
jasné frekvence setkávání a zjišťování reálných potřeb mezi ASZ, MAS, obcemi a mikroregiony.
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Důležitý je také apel na preventivní řešení oproti reaktivním opatřením, kdy již není příliš mnoho
možností, jak problém řešit. Důležitá je snaha o společné jednání a vyjednávání o službách ze strany
zúčastěných subjektů. Takováto spolupráce má význam např. při plánování terénní pečovatelské služby
v okruhu 20 obcí.
Dopady COVID-19
COVID19 zastavil některé započnuté procesy rozvoje a zdůraznil současné nedostatky. Nejvíce je to
patrné v rozvoji komunitní sociální práce na obcích.
V současné době (během tvrdších opatření spojených s pandemií COVID19) se mnoho občanů obává
potkávat se se sociálními pracovníky (zdravotní důvody, stigmatizace v rámci obce) a přijatá opatření
mohou ztěžovat kontakt mezi lidmi.
Po skončení pandemie bude kontakt vnímán méně spontánně, nicméně sociální oblast se na chvíli
dostala do veřejného zájmu a je možné, že do ní bude alokováno více finančních prostředků. Nicméně
může být mnoho služeb naopak více osekáno, což bude mít dopad na způsob poskytování služeb, tak
na systém podpory služeb.

4 Závěry z realizace ohniskových skupin
V rámci analýzy závěrů z realizace ohniskových skupin byly sledovány základní systémové
předpoklady, tedy procesy, které musí být splněny, aby bylo možné realizovat sociální práci
na obcích.
Dále byly sledovány potřeby, které byly vyjádřeným přáním a pociťovaným stavem nedostatku, jehož
naplněním dojde k zlepšení současného stavu.
V rámci analýzy byly také sledovány komunikační kanály a tzv. místa vstupu v rámci vzájemné
komunikace. Pro tato data byla použita upravená metoda cesta službou, která usnadňuje grafické
zobrazení přístupu k informacím a vzájemnou interakci cílových skupin.
ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY
Zvýšit úroveň informovanosti zástupců obcí v oblasti sociální práce
Tento předpoklad má dvě základní úrovně. Prvním z nich je vzdělávání zástupců obcí v pravidelných
intervalech, nebo minimálně v případě potřeby, v sociálních tématech a procesech, které se zástupců
obcí adresně týkají.
Základními tématy by měly být základy sociální práce, financování sociálních služeb v MSK,
opatrovnictví, služby pro seniory a kvalita v sociální práci. Vhodným tématem je také GDPR v sociální
práci a reforma psychiatrické péče.
Druhou úrovní je dostupnost kvalitních informací. Ať už se jedná o vhodné praktické metodické
materiály, databáze, katalogy nebo aktuální informace ze strany poskytovatelů. Důležitým
parametrem je zde především aktualizovanost.
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Vytvořit nebo zajistit základní kompetence v oblasti zjišťování potřeb na území obce
Pro jakékoliv vyjednávání mezi poskytovateli, ORP nebo krajem je důležité, aby byly prošetřeny
základní potřeby občanů dané obce. V ideálním případě za přispění ORP a vhodných poskytovatelů.
Jedná se o aktivitu, která je náročná na čas a provedení.
Vhodným nástrojem je metodický manuál včetně dobré praxe a praktických kroků nebo dlouhodobá
spolupráce s organizací, která tyto služby zajistí v dobré kvalitě za přiměřenou cenu.
Jedná se také o klíčové podklady pro dotační příležitosti.
Lépe nastavit základní komunikační kanály
V současné době je spolupráce spíše reaktivní a ad hoc. Zástupci obcí v rámci řešení veškeré agendy
spojené s chodem obce vše řeší samostatně a v případě potřeby se obracejí na ORP nebo kraj. Často
se však jedná o situace, které v území nemají řešení z důvodu nedostatku kapacity existujících služeb.
Zástupci obcí proto potřebují vědět jasné postupy, jak jednoduše a především rychle reagovat
i v případě, že se ještě nejedná o krizovou situaci. A kde a komu v jaké formě informovat o různých
sociálních informacích s tím, že musí vždy vědět, jaké je další řešení a musí získat zpětnou vazbu.

Obrázek 2: Komunikační kanály v území MAS Opavsko
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Jasně stanovit kompetence v místním partnerství a vícestranné spolupráci
Největším problémem je vzájemná komunikace mezi jednotlivými zainteresovanými stranami. Existuje
mnoho možností, jak komunikaci vylepšovat a proto jsou tato řešení blíže popsána níže v rámci potřeb.
V této části je nicméně klíčové, aby byly jasně vyjasněny vzájemné kompetence a činnosti mezi zástupci
obcí, ORP a krajem, které vycházejí z reálného stavu a potřeb jednotlivých zástupců. Nelze se spoléhat
na obecná prohlášení vycházející z platné legislativy.
Z ohniskových skupin jasně vyplývá, že existuje mnoho výkladů zákona a v praxi dochází k mnoha
nedorozuměním a zbytečným komplikacím kvůli nepřehlednosti a segmentovanosti celého systému.
POTŘEBY
Poskytovat metodickou podporu sociální práce na obcích
Zástupci obcí potřebují najít oporu v rámci řešení již existujících sociálních aktivit, ale také v rámci
přípravy a prevence. Důraz na prevenci vychází z analýzy téměř jednoznačně. Pokud jsou jednotlivé
kauzy řešeny příliš pozdě, pak se dostávají zástupci obcí i samotní klienti do krize, které lze často
efektivně předcházet.
Proto je potřeba, ale nejen stanovit kompetence a odpovědnost, ale hlavně poskytnout zástupcům
obcí potřebné prostředky pro realizaci těchto opatření. To se ve většině případů vůbec neděje.
Vhodným nástrojem jsou jednak metodické materiály a katalogy zaměřené na podporu komunitních
aktivit, dobrovolnictví a neformálních aktivit, ale také návody, jak postupovat v případě různých
životních situací občanů.
Důležité jsou osoby, na které se zástupci obcí mohou opakovaně obracet s radou a pomocí. Ať už se
jedná o zástupce státní správy, externího odborníka nebo přímo poskytovatele vhodné služby.
Dostupnější informace a vzdělávání
Současný systém nebere v úvahu proměnný charakter změny informací o poskytovatelích. Dostupné
jsou katalogy služeb za jednotlivé ORP a za území MAS, nicméně tyto materiály rychle zastarávají
a neexistuje systém, jak tyto informace udržovat aktualizované.
Většina komunikace v sociální oblasti se také děje na úrovni ORP, poskytovatelů a kraje. Je proto
vhodné vytvořit platformu/y pro zapojení zástupců obcí, ale také upravit informace a prostředky tak,
aby reflektovaly odlišný charakter zástupců obcí, kteří mimo sociální oblasti řeší mnoho dalších věcí
na území obce.
Chybí především vzdělávací semináře, návody a metodiky pro občany a zástupce obcí. Zřídka také jsou
realizovány vzdělávací aktivity pro občany. Vhodným prostředkem se ukazuje například beseda
s občany.
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Vhodná témata pro vzdělávání a informování jsou především:
-

Veřejné opatrovnictví; Dobrá praxe; Zpřehlednění systému a požadavků
Financování sociálních služeb; Zpřehlednění systému; Příklady v praxi;
Vzájemné představení vybraných problémů na úrovni obce, poskytovatelů, ORP a kraje
Sdílení informací o klientech a potřebách v rámci GDPR; Předcházení strachu z poskytování
informací
Podpora osob v rámci řešení skrytých jevů jako jsou exekuce, zadluženost nebo alkoholismus
Reforma psychiatrické péče, očekávané změny a význam pro obce
Nové a alternativní formy poskytování služeb (Homesharing, Svépomocná skupina, apod.)
Podpora osob s postižením, těžko umístitelných osob, osob s kombinovaným postižením,
s PAS, apod.
Kvalita v sociálních službách a možnosti zástupců obcí
Zvyšování bezbariérovosti a zlepšení dostupnosti služeb obecně
Dostupné bydlení

Efektivnější komunikace
Základní změnou by měla být průběžná komunikace. K tomu je však potřeba mít jasně stanovené
komunikační kanály, nastavenou frekvenci komunikace, případně situace, kdy je vhodné informovat
dříve. Obce by měly být informovány s předstihem ohledně nových opatření nebo plánovaných změn.
Cílem je předcházet krizové reaktivní komunikaci.
Důležité je také budovat vztah důvěry. Alespoň na základní úrovni. Zástupci obcí, ORP i poskytovatelů
by vždy měli dostat zpětnou vazbu, jak je daná kauza řešena, jak by se mohla řešit a dostávat
aktualizované informace, pokud se něco změní.
V tomto ohledu je nutné jasně vymezit vzájemné kompetence a detailněji popsat průběh řešení
a jednotlivé procesy.
V území prakticky chybí platformy pro setkávání starostů mezi sebou navzájem a rozhodně chybí
prostor pro pravidelná setkávání s ORP a krajem. Setkávání vždy probíhá v rámci řešení jiné agendy
(výbory, schůze, setkání mikroregionu, apod.). Vhodnou formou by mohlo být neformální setkávání
v čase a frekvenci vyhovující všem zainteresovaným stranám.
Mezi zainteresovanými stranami by měla probíhat výměna vhodných materiálů, jako jsou letáčky
a pořádané akce. Při plánování rozvoje sociálních služeb by se nemělo zapomínat na zástupce obcí
a měla by existovat osvětová kampaň ohledně současných trendů a aktuálních témat, aby se sociální
oblast dostávala do popředí zájmu, nebo se minimálně zvyšovala její priorita, a řešení sociálních témat
nebylo jen výsadou obcí, kde se zřizuje nebo je zřízeno jakékoliv sociální zařízení nebo služba.
Jednotlivé kompetence a kanály šíření informací jsou důležité také pro všechny ostatní instituce
a služby aktivní v dané oblasti, ať už se jedná o neformální aktivity a spolky, tak vzájemné sdílení
informací mezi spolky obcí, MAS a mikroregiony.
Zavádět společné koordinované vyjednávání
Efektivnější komunikace je základem pro vytvoření opravdového (funkčního a měřitelného) místního
partnerství, které se zaměřuje na regionální rozvoj v širším ohledu a nesegmentuje jednotlivé
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problémy a výzvy. Jedině tak lze komplexněji předcházet krizím a problémům, efektivně plánovat
a zvyšovat tak občanskou vybavenost v území.
Typickým příkladem je například úzká provázanost sociální a zdravotnické oblasti.
Spolupráce by měla vycházet z existujících struktur a měla by předcházet překrývání agendy,
zdvojování informací nebo šíření odlišných verzí a nutnost komunikovat s každým zvlášť. Mnoho
menších obcí by mohlo vyjednávat s krajem a ORP společně a MAS ve spolupráci s ostatními
zastřešujícími subjekty by měla sloužit jako mediátor, podporovatel a prostředník. V tomto ohledu je
důležité znát priority jednotlivých institucí, jejich agendu, a aby instituce vystupovaly jednotně a dle
jasného klíče.
Díky společnému vyjednávání se může lépe dařit plánovat zasíťování jednotlivých služeb, předcházet
dublování služeb na území, předcházet přebírání si uživatelů služeb nebo předcházet jejich nízkému
počtu.
Novou a inovativní metodou v území může být využití případových konferencí.
Vytvářet sdílené kompetence
Zmiňovanou potřebou je také sdílení kompetencí menších obcí v sociální oblasti. Možným řešením je
společné vyjednávání několika obcí zároveň s poskytovateli (např. pečovatelské služby a dojezdu),
s krajem v případě zřizování nové služby nebo navyšování kapacity. Ale také možnost zapojení MAS
jako prostředníka a podporovatele v komunikaci s krajem a ORP.
MAS by obecně měla ve spolupráci s mikroregiony, svazky obcí a dalšími zainteresovanými stranami
(např. ASZ) prosazovat dlouhodobě zájmy obcí v rámci krajského regionálního rozvoje, účastnit se
aktivně plánování v území, sdílet informace a orientovat se dobře v rámci financování sociálních služeb,
ačkoliv není správcem veřejných financí.
Vhodnou a inovativní metodou je role sdílených sociálních pracovníků (jeden pracovník pro více obcí)
a sdílení odborníků a metodiků podporujících obce v rámci výkonu sociální práce, zjišťování potřeb
občanů nebo podpora v právní oblasti.
Podpora vzniku nových služeb, transformace stávajících nebo zvyšování kapacit
Klíčovým problémem na území MAS Opavsko je umisťování osob, které spadají do více kategorií, kdy
jedna z těchto kategorií zamezí možnosti poskytnutí služby. Nejčastěji se jedná o osoby
s kombinovaným postižením a osoby s pohybovým postižením, kdy mnoho služeb není bezbariérových.
V rámci celého území je velice málo preventivních služeb. Na Vítkovsku chybí terénní služby
zaměřující se nejen na rodiny s dětmi.
V celém území je malé množství aktivit pro handicapované děti. Jedná se vzdělávací programy,
volnočasové aktivity, kroužky a družiny. Chybí prakticky služby pro osoby s různými formami demence
a pro osoby a děti s PAS. Chybí také služby rané péče.
V rámci služeb pro seniory je v území nízká kapacita domovů pro seniory, ale především chybí všude
služby následné péče. V území také nejsou služby sociální rehabilitace a služby navázané na reformu
psychiatrické péče.
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5 Doporučení
V rámci podpory zavádění inovativních metod sociální práce, rozvoje síťování na místní úrovni
a meziresortní spolupráce na území MAS Opavsko je imperativem umožnit jednotlivým cílovým
skupinám se navzájem setkávat a sdílet své postoje, názory a potřeby.
Většina potřeb a předpokladů vychází z neefektivní komunikace, nedostatku informací, neznalosti
potřeb jiných cílových skupin a absenci prostoru pro setkávání. Výjimkou jsou zde poskytovatelé
sociálních služeb a ORP, kteří se pravidelně scházejí v rámci komunitního plánování.
Velmi vhodnou a vítanou formou je realizace platforem pro mezioborové setkávání napříč
zainteresovanými stranami. Jako kritické se jeví vytvářet možnosti pro setkávání zaměstnanců obcí
I. a II. stupně, především starostů.
S obcemi je třeba komunikovat aktivněji, motivovat jejich zástupce k účasti a realizovat setkání
s takovým obsahem nebo takovou formou, která bude starosty vnímána jako prospěšná.
Druhou kategorií potřeb a předpokladů je rozvoj a podpora klíčových kompetencí v rámci rozvoje
a poskytování sociální práce na obcích. Zde je dobré navazovat na mezioborová setkávání a téma
kompetencí aktivně řešit mezi zainteresovanými stranami.
Nicméně v mnoha ohledech je nutné pracovat v rámci jednotlivých obcí, nejlépe formou sdíleného
sociálního a metodického pracovníka, jednat se zástupci obcí a podporovat především zjišťování
reálných potřeb na území dané obce a zajištění vhodných materiálů pro rozhodování.
Poslední kategorií je vzdělávání. V jistém ohledu se jedná o výstupy aktivit výše, kdy sdílení se mezi
jednotlivými cílovými skupinami přispívá k jasnějšímu obrazu o vzájemných potřebách. Primárně však
je důležité poskytovat vzdělávací semináře, školení nebo individuální poradenství ohledně aktuálních
problémů, ale také ohledně aktuálních sociálních témat.
Sdílení metodici by se měli zaměřit především na potřeby zjištěné přímo v dané obci, na budování
kompetencí zaměstnanců daného úřadu, pomoci jak zjistit potřeby v daném území a jak tato šetření
opakovat, měli by dopomoci s poskytováním informací ohledně aktuálních sociálních témat (např.
reforma psychiatrické péče, apod.) a měli by umožnit zaměstnancům obcí moci se zaměřovat
na preventivní aktivity a spolupráci oproti reaktivním aktivitám.
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6 Grafická příloha

Obrázek 3: Základní předpoklady
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Obrázek 4: Potřeby
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