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Komunitní
plánování je
zapojení všech
aktérů v oblasti
sociálních služeb
a souvisejících
aktivit

Úvod
Základní informace o zpracování plánu
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
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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.

Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb?


Posilovat sociální soudržnost komunity, tedy občanů obce, města,
mikroregionu,



podporovat sociální začleňování a



předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců a skupin komunity.

Kdo se účastní komunitního plánování sociálních služeb?

Zadavatel

Poskytovatel

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

Zadavatel
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
Poskytovatelé provozují služby, vytvářejí plány či projekty na zachování
a rozšiřování svých zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují. Cílem
poskytovatelů je 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
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.
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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.
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. Je-li také veřejnost zapojena do procesu
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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, kdož 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.
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:


Výběr priorit,



popis opatření,



realizátor,
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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.
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



řeší konkrétní úkoly stanovené řídící skupinou,



vyhledávají zdroje do procesu komunitního plánování,



podávají návrhy a připomínky řídící skupině,

Komunitní plánování v obci Kobeřice
V úvodu bylo zpracováno vyhodnocení předchozího plánu, kdy všechny
plánované priority byly postupně realizovány.
Byla provedena analytická část. V rámci pracovní skupiny a na jejím jednání
bylo představeno vyhodnocení plánu a navrženo pokračování stanovených
priorit a zařazení nové priority.

Analytická část
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Analytická část

Základní údaje o obci Kobeřice
Obec Kobeřice leží v okrese Opava. Ve vzdálenosti 8 km jižně leží město
Kravaře, 15 km severovýchodně statutární město Opava, 17 km jihovýchodně
město Hlučín a 30 km jihovýchodně město Ostrava. Celková výměra obce
Strahovice je 1715 ha. Hustota zalidnění je 192,4 obyvatel na km2.
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Charakteristika obce
V obci je zajištěna běžná občanská vybavenost. Výhodou je existence
knihovny a zdravotního střediska. Občanům je k dispozici obecní úřad, který
nemá bezbariérový přístup.
Obec má 15 členné zastupitelstvo, starosta obce je uvolněný.
Demografická charakteristika
Obec eviduje k 31. 12. 2017 celkem 3 303 obyvatel. Průměrný věk obyvatel
obce činí 40 let. Z celkového počtu obyvatel jich bylo ve věkové kategorii 0-14
let 539, tj. 16,3 %. V produktivním věku 15-64 let bylo 2 255 osob, tj.
68,2 % a počet obyvatel ve věku nad 65 let tvoří 27,4 % - 509 osob. Index stáří
dosahuje v obci Kobeřice ke konci roku 2017 hodnoty 94,4.
Skladba obyvatel obce Kobeřice
Počet obyvatel
k 31. 12. 2017

Celkem

3

Počet obyvatel ve věku
0-14

15-64

65 a více

let

let

let

539

2 255

509

269

1 160

217

270

1 095

292

303
Muži

1
646

Ženy

1
657
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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 stoupá.
Nejvyšší nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán v roce 2009, naopak nejvyšší
pokles obyvatel byl zaznamenán v roce 2012. Od roku 2007 až do roku
2017 se počet obyvatel v obci zvýšil celkem o 79 osob.

Vývoj počtu obyvatel obce
v letech 2007-2017
Rok

Počet obyvatel

2007

3 224

2008

3 238

2009

3 274

2010

3 286

2011

3 280

2012

3 271

2013

3 280

2014

3 304

2015

3 301

2016

3 299

2017

3 303
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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 50,12 % žen a 49,83 % mužů.

Počet obyvatel k 31. 12.
2017
Muži

1 646

Ženy

1 657

Celkem

3 303
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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 68,3 %. V této věkové skupině převažují muži nad ženami o 2,8
%, což v absolutní většině činí 65 osob. Ve věkové kategorii 0-14 let taktéž
převažují ženy nad muži. Převahu žen nad muži jsme zaznamenali i 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 Kobeřicích zaznamenán celkový přírůstek obyvatel
o dvě 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 Kobeřicích
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35

28
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7

7

14

3 238

2009

24

28

65

25

-4

40

36

3 274

2010

47

29

46

52

18

-6

12

3 286

2011

39

30

45

51

9

-6

3

3 280

31.12.

Stav

29

lí

20

alí

37

Zemřelí

2007

Rok

celkový

Přírůstek

migrační

Přírůstek

přirozený

Přírůstek

Vystěhova

Přistěhov

Narození

k uvedenému datu zemřelo méně osob, nežli se narodilo.
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2012
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-3
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2013
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Celkový, přirozený a migrační přírůstek
obyvatel
v letech 2007-2017
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Nezaměstnanost
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti
V obci Kobeřice eviduje Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Opava ke konci
roku 2017 celkem 123 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání se stejným
obdobím roku 2016 byl tento stav uchazečů o 53 uchazečů nižší.
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*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.
Vývoj

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

200

*

*

205

184

176

123

*

*

15

19

192

*

*

202

182

174

117

12,4

*

*

8,7

7,8

7,5

*

%*

%*

%*

nezaměstnanosti
(k 31. 12.
uvedeného roku)
Uchazeči o
zaměstnání
Uchazeči se
zdravotním
postižením
Uchazeči o
zaměstnání
dosažitelní
Míra
nezaměstnanosti

%

(%)

Charakteristika obce
V obci je zajištěna běžná občanská vybavenost. Výhodou je existence
knihovny, ordinace praktického lékaře a pošty. Občanům je k dispozici obecní
úřad.
Obec má 15členné zastupitelstvo, starosta obce je uvolněný.
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Život v obci
V obci Kobeřice působí mnoho spolků a neformálních sdružení. Jedná se
např. o SDH Kobeřice, Český svaz včelařů, TJ Sokol Kobeřice, Slezský svaz
invalidů, Pony klub.
Ve spolupráci se spolky jsou realizovány akce a aktivity pro širokou veřejnost.
V obci je kostel zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté,
Obec vydává místní zpravodaj Občasník, dále veškeré aktuální informace
pro občany jsou uváděny na internetových stránkách obce.
Vzdělání
V obci je ZŠ pro první i druhý stupeň a mateřská škola. Školské zařízení
s 54 zaměstnanci sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu
a školní jídelnu.
Mateřská škola má pět tříd. Je umístěna ve dvou budovách.
Kultura, sport
V obci se za rok uskuteční mnoho akcí, které jsou zaměřeny na komunitní
život v obci. Mezi nejvýznamnější patří plesy (Hasičský, Myslivecký),
Koberský odpust, akce pro děti ad.
Ekonomika
V obci je 535 podnikatelů zapsaných v živnostenském rejstříku a dvě
obchodní společnosti.
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Infrastruktura
Obec Kobeřice protíná páteřní komunikace Opava-Kobeřice-dále Polsko,
silnice 1. třídy č. 46. silnice II.
Doprava občanů do sousedních obcí a měst je zabezpečována autobusovou
dopravou, kterou provozuje firma TQM s.r.o., Opava a ARRIVA MORAVA a.s.
Obec protínají dvě cyklotrasy (cyklotrasa č. 6054 a cyklotrasa č. 552).

Výsledky dotazníkového šetření
V rámci přípravy strategického plánu obce Kobeřice bylo provedeno
dotazníkové šetření mezi občany obce.
Dotazníkové šetření bylo zpracováno přímým oslovením občanů obce
a pomocí internetu (on line odpovědi).
Přímým oslovením bylo získáno 50 odpovědí a prostřednictvím internetu
63 občanů.
Celkem tedy bylo získáno 113 odpovědí.
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Dotazníky

Počet Podíl z celku v %

Strukturované rozhovory 50

44,25

Internet

63

55,75

Celkem

113

100

Zastoupení dle pohlaví
Pro zjištění potřeb, které jsou často rozdílné i podle pohlaví, jsme se v přímém
oslovení snažili o rovnoměrné rozložení na muže a ženy. Ochota odpovídat
však (tak jako v jiných městech a obcích) byla více u žen, což vyplývá i z role
ženy v rodině (ženy se častěji starají o své příbuzné, případně pečují o děti).

Pohlaví

Počet

Podíl v
%

Muži

51

45,1

Ženy

62

54,9

Celkem

113

100

Zastoupení dle věkových skupin
Důležitým faktorem pro stanovení priorit SP jsou rozdílné potřeby jednotlivých
věkových kategorií.
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Věkové skupiny Počet Podíl z odpovědí Z

toho Podíl z odpovědí

v%

ženy

v%

16-25

19

16,8

5

4,4

26-35

32

28,3

19

16,8

36-45

30

26,6

13

11,5

46-59

15

13,3

12

10,6

60 a více

17

15

13

11,5

neuvedeno

0

Celkem

113

0
100

62

54,9

odpovědí
Celkem

113

62

Odpovědí dle věku a pohlaví
60 a více
46-59
36-45
26-35
16-25
0

5

10
ženy

muži

15

20
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Na níže uvedené otázky již mohli respondenti odpovědět několikrát.
Jak se Vám v obci žije?
Jak z níže uvedené tabulky vyplývá, spokojenost občanů se životem v obci je
velmi vysoká. Vzhledem k tomu, že dotazování realizovali tazatelé, kteří nebyli
občany obce, a dotazování na internetu bylo anonymní, je pravděpodobné, že
takto to občané skutečně cítí.
Průměrná známka je 1,6. Pro vedení obce je to tedy velmi dobrá vizitka.
Odpověď

Počet odpovědí % z odpovědí

Velmi dobře

56

49,6

Spíše dobře

44

38,9

Ani dobře ani špatně

11

9,7

Spíše špatně

1

0,9

Velmi špatně

1

0,9

Celkem počet odpovědí 113
Bez odpovědi

0
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Spokojenost se životem v obci
10%

1%
1%

49%
39%

Velmi dobře

Spíše dobře

Ani dobře ani špatně

Spíše špatně

Velmi špatně

Vy a sociální služby

V další otázce mohli respondenti odpovídat, jaké konkrétní služby či návazné
aktivity by měla obec podporovat. Z odpovědí vyplynulo, že 31% respondentů
potřebuje služby pro seniory, 35 % pak služby pro zdravotně postižené
občany, 24% respondentů by chtělo podpořit aktivity pro děti a mládež, z toho
37 % by uvítalo podporu bydlení pro mladé rodiny.

Vy a sociální služby

Počet

Služby pro seniory
Z toho
Domov pro seniory
Pečovatelská služba
Osobní asistence
Související aktivity
Služby pro zdravotně

35

Podíl
z
odpovědí v %
31

15
10
5
5
38

35
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postižené občany
Z toho
Osobní asistence
Související aktivity
Hospicová péče
Poradenství
Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením
Služby a aktivity pro nezaměstnané
Aktivity pro děti a mládež
Z toho
Kroužky pro děti
Podpora startovacího bydlení
Žádné
Počet odpovědí
Celkem

18
5
7
8
5

4

5
27

4
24

17
10
3
113
113

2

Vy a sociální služby

Služby pro seniory
Služby pro zdravotně postižné občany
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služby a aktivity pro nezaměstnané
Aktivity pro děti a mládež

100
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Návrhová část
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením
Priorita S1 Podpora pečovatelské služby
V obci Kobeřice a v mikroregionu Hlučínsko funguje agentura domácí péče
DomA. V rámci KÚ MSK je agentura zaregistrována v síti sociálních služeb,
což zajišťuje financování v letech 2016-2020, s možností prodloužení.
Od roku 2014 působí nově v prostorách zdravotního střediska v Kobeřicích.
V roce 2015 pomocí 2 projektů v rámci programu ROP získala DomA
prostředky na vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek a 2 nové
automobily. Obec Kobeřice každoročně přispívá na činnost této organizace
ze svého rozpočtu.

Priorita S1 Podpora pečovatelské služby
Pečovatelská služba je velmi důležitá pro zachování
Popis opatření
potřebné péče v domácím prostředí klientů.
Realizátoři
DomA, další možní poskytovatelé
Nová,
rozvojová,
Stávající
stávající
Zahájení
2019
realizace
Finanční zdroje Obec Kobeřice, Moravskoslezský kraj
Finanční
náklady
100 000,- Kč
Senioři a zdravotně znevýhodnění jsou zajištění péčí ve
Dopady
svém domácím prostředí.
Indikátory
Počet občanů, využívajících pečovatelskou službu
Rizika
Nedostatečná informovanost občanů o službě
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta
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Návrhová část
Priorita S2 Podpora odborného sociálního poradenství

Dle zákona o sociálních službách poskytuje odborné sociální poradenství
agentura DomA, která má pracovnici, která splňuje požadované vzdělání.
Dále je sociální poradenství poskytováno také pracovnicí obce Kobeřice.

Priorita S2 Podpora odborného sociálního poradenství
Odborné sociální poradenství je nedílnou součástí
poskytovaných sociálních služeb, proto je jediným
Popis opatření
poskytovatelem organizace, která je registrovanou
sociální službou
Realizátoři
DomA, další možní poskytovatelé
Nová,
rozvojová,
Stávající
stávající
Zahájení
2019
realizace
Finanční zdroje Obec Kobeřice, Moravskoslezský kraj
Finanční
náklady
50 000,- Kč
Senioři a zdravotně znevýhodnění jsou zajištění informaci
Dopady
o možnostech využívání sociálních služeb
Indikátory
Počet občanů, využívajících odborné sociální poradenství
Rizika
Nedostatečná informovanost občanů o službě
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta
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Návrhová část
Priorita S3 Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné

V obci funguje klub seniorů a od roku 2013 ve spolupráci s místní organizací
zdravotně postižených také Klub zralého stáří. Obec Kobeřice přispívá
každoročně z rozpočtu obce na činnost nejen seniorům.

Priorita S3 Podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Pravidelná podpora aktivit pro seniory a zdravotně
znevýhodněné není službou podle zákona o sociálních
Popis opatření
službách, nicméně je nezbytnou související aktivitou
především v menších obcích
Realizátoři
Slezský svaz invalidů (Klub zralého stáří), Klub seniorů
Nová,
rozvojová,
Stávající
stávající
Zahájení
2019
realizace
Finanční zdroje Obec Kobeřice, dotace, dary
Finanční
náklady
67 000,- Kč
Senioři a zdravotně znevýhodnění mají možnost aktivního
Dopady
trávení volného času
Počet účastníků akcí
Indikátory
Počet realizovaných akcí
Nedostatečná informovanost občanů
Rizika
Nezájem občanů
Stárnutí aktivních realizátorů - zastupitelnost
Ošetření rizik
Dostatečná propagace a osvěta
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Priorita S4 Podpora osobní asistence

V červenci

2014

byla

agenturou

DomA

na

Krajském

úřadě

MSK

zaregistrována služba Osobní asistence, jako rozšíření terénní pečovatelské
služby na základě výsledku jednání v rámci komunitního plánování, který byl
posléze schválen zastupitelstvem obce jako Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb obce Kobeřice 2014-2017.

Priorita S4 Podpora osobní asistence
Popis opatření Pravidelná podpora osobní asistence
Realizátoři
Agentura DomA
Nová,
rozvojová,
Stávající
stávající
Zahájení
2019
realizace
Finanční zdroje Obec Kobeřice, Moravskoslezský kraj
Finanční
náklady
60 000,- Kč
Senioři a zdravotně znevýhodnění jsou zajištěni osobní
Dopady
asistencí
Indikátory
Počet klientů
Personální zajištění
Rizika
Kapacita služby
Ošetření rizik
Vícezdrojové financování
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Priorita S5 Podpora startovacích bytů a bytů pro seniory a zdravotně
znevýhodněné

Obec vlastní 11 sociálních a 3 komerční byty, z nichž 1 sociální byt je určený
pro zdravotně hendikepované. V tomto trendu bude obec nadále pokračovat.

Priorita S5 Podpora startovacích bytů a bytů pro seniory a zdravotně
znevýhodněné
Popis opatření
Realizátoři
Nová,
rozvojová,
stávající
Zahájení
realizace
Finanční zdroje
Finanční
náklady
Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Podpora bydlení pro sociálně znevýhodněné a zdravotně
hendikapované
Obec Kobeřice
Stávající
2019
Obec Kobeřice, dotace
236 000,- Kč
Občané jsou zajištěni sociálním bydlením a bydlením pro
seniory
Počet bytů
Počet osob v bytech
Vzrůstající počet potřebných
Vytipování dalších možných bytů do budoucna
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Priorita S6 Zřízení denního stacionáře a denního centra

Denní stacionář pro seniory zřídí v budoucnu agentura DomA jako další
službu pro seniory. Součástí této služby by byla i další služba a to denní
centrum pro seniory. V případě, že bude registrována služba denního
stacionáře, bude následně registrováno i denní centrum pro seniory.
Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je poskytována lidem,
kteří se z důvodu věku, zdravotního postižení, či dlouhodobého duševního
onemocnění neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické osoby.
Denní centrum pro seniory je služba zaměřená na podporu osob se
sníženou soběstačností či seniory při zajišťování jejich osobních potřeb
v době, kdy o ně nemohou pečovat rodinní příslušníci nebo jiné blízké osoby.
Mohou tak zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Priorita S6 Zřízení denního stacionáře a denního centra
Popis opatření
Realizátoři
Nová,
rozvojová,
stávající
Zahájení
realizace
Finanční zdroje
Finanční
náklady
Dopady

Indikátory

Zřízení denního stacionáře a denního centra pro seniory
Agentura DomA, další možní poskytovatelé
Stávající
2020
Moravskoslezský kraj, dotace, dary
500 000,- Kč
Občané (senioři a zdravotně znevýhodnění) mají možnost
v bezpečném prostředí trávit čas, kdy se o ně nemůže
starat jejich rodina
Zlepšení situace pečujících
Zřízená služba
Realizovaná služba
Počet klientů
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Rizika
Ošetření rizik

Nedostatek kvalifikovaného personálu
Nedostatek finančních prostředků
Dostatečná propagace na vysokých školách, které
vzdělávají sociální pracovníky
Vícezdrojové financování
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Pracovní skupina Rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené
sociálním vyloučením
Priorita R1 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Při Základní škole Kobeřice fungují sportovní kroužky, legohraní, robotika,
zeměpisný kroužek, angličtina, hra na flétnu, kytaru, klavír, pěvecký sbor,
nově také atletika, gymnastika, v rámci školní družiny s dětmi podnikají výlety,
navštěvují kina, pořádají různé prázdninové akce atd. Také místní spolky se
věnují mládeži, TJ Sokol - oddíly žáků a dorostu v kopané, SDH - oddíl
mladých hasičů registrovaný ZŠ Kobeřice a okresní radou mládeže SH ČMS,
Pony klub - eviduje cca 30 dětí, myslivci, při římskokatolické farnosti funguje
schola a nově vznikla malá scholička (děti předškolního věku), Čtyřlístek,
rodinné centrum Myška atd.
Podpora volnočasových aktivit v obci je prevencí proti socio-patologickým
jevům.

Priorita R1 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Popis opatření
Realizátoři
Nová,
rozvojová,
stávající
Zahájení
realizace
Finanční zdroje
Finanční
náklady
Dopady
Indikátory

Stálá podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Obec Kobeřice
Stávající
2019
Obec Kobeřice, dotace
482 000,- Kč
Děti a mládež mají dostatek aktivit pro trávení volného
času
Počet akcí
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Rizika
Ošetření rizik

Počet účastníků akcí
Nezájem cílové skupiny
Dostatečná propagace

Priorita R2 Preventivní programy

Škola je zapojena do rozvojového programu „Strategie prevence - program
pro školy“, problematika prevence proti negativním jevům je včleněna
do výuky, osvědčila se také schránka důvěry.
Prevence se netýká pouze závislostí na alkoholu či psychotropních látkách,
ale také závislosti na počítačích, sociálních sítích a s tím spojených rizik, jako
je např. kyberšikana apod.

Priorita R2 Preventivní programy

Popis opatření
Realizátoři
Nová,
rozvojová,
stávající
Zahájení
realizace
Finanční zdroje
Finanční
náklady
Dopady
Indikátory

Prevence proti závislosti dětí a mládeže prostřednictvím
nejen podporou smysluplného trávení volného času, ale
také preventivními programy na školách. Přednášky na
téma kyberšikany, závislosti na sociálních sítích.
Obec Kobeřice, škola
Stávající
2019
Obec Kobeřice, dotace
30 000,- Kč
Zlepšení informovanosti dětí a mládeže o problematice
závislostí
Prevence kyberšikany a závislosti na sociálních sítích
Počet přednášek
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Rizika
Ošetření rizik

Počet žáků na přednáškách
Nezájem cílové skupiny
Dostatečná propagace

Průřezové aktivity
P1 Podpora činnosti spolků
Obec Kobeřice každoročně ze svého rozpočtu financuje výdaje spolků,
účelově vynaložené na činnost.

K přepravě jsou k dispozici 2 obecní

automobily, přičemž obec zajišťuje také školení řidičů. Pronájem obecních
prostor zdarma, či za symbolickou cenu. Aktivní zapojení spolků při oslavách
Dne obce a jiných kulturních či sportovních akcích.

Priorita P1 Podpora činnosti spolků
Popis opatření
Realizátoři
Nová,
rozvojová,
stávající
Zahájení
realizace
Finanční zdroje
Finanční
náklady
Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Pravidelná podpora spolků, jako nedílné součásti života v
obci
Obec Kobeřice, jednotlivé spolky
Stávající
2019
Obec Kobeřice, dotace
668 000,- Kč
Občané se účastní aktivně spolkové činnosti
Počet spolků
Počet akcí
Počet účastníků akcí
Nezájem občanů o aktivity spolků
Příliš mnoho aktivit spolků
Dostatečná propagace

Monitorování a vyhodnocování plánu

Str. 32

Monitorování a vyhodnocování plánu
MONITOROVÁNÍ
Monitorování probíhá průběžně.
zda se plán daří realizovat
zda nevznikly nové potřeby, které by bylo zapotřebí zahrnout do plánu v rámci
jeho aktualizace
zda vznikly nějaké problémy, především v oblasti financování
zda se realizují aktivity zaměřené na informování a zapojení veřejnosti
Monitorování je rutinní sběr informací a jejich průběžná evidence. Monitoring
zjednodušeně

představuje

pravidelné

sledování

aktivit

s

využitím

kvantitativních a kvalitativních indikátorů.
V případě, že bude nezbytná aktualizace (např. aktivity, nerealizace aktivit
z objektivních důvodů apod.), svolá koordinátor na základě pokynu Řídící
skupiny setkání pracovních skupin.
VYHODNOCOVÁNÍ
Realizační tým organizuje pravidelně 1x ročně vyhodnocení, jehož
obsahem je například:
jak se daří naplňovat jednotlivé priority a opatření
jak účinné jsou aktivity pro plnění cílů projektu
jak užitečné jsou aktivity z hlediska dopadů a důsledků pro cílové skupiny
jak jsou aktivity udržitelné do budoucna, jaká je potřeba a vůle je udržet
a co je potřeba pro udržení udělat
zda se nezměnily podmínky natolik, že je třeba přehodnotit priority

Monitorování a vyhodnocování plánu
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Vyhodnocování se provádí technikami a metodami srovnávání, vysvětlení,
prognózování; průzkumy pomocí přímého pozorování (kontroly na místě)
a dotazováním.
Zpracování informací získaných v rámci monitoringu, které jsou následně
interpretovány a formulovány k doporučení pro zlepšení efektivnosti procesu
naplňování jednotlivých opatření strategií k rozvoji území v oblasti vzdělávání.
Hodnocení přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky.
Hodnotící kritéria pro evaluaci:
relevance – zhodnocení přiměřenosti s ohledem na danou problematiku
účinnosti – posuzující čeho dosáhneme hodnocením, jaké faktory pozitivních
nebo negativních výsledků a dopadů hodnocením dosáhneme
efektivita – jaké informace hodnocením získáme, zda jsou efekty hodnocení
přiměřené vstupním nákladům
užitečnost/udržitelnost – zhodnoceni přínosů a efektů v širším kontextu
nejen s předmětem hodnoceni a monitoringu, zároveň se jedná o motivační
efekty a faktory ovlivňující hodnocení

Evaluace

vyžaduje

předchozí

monitoring,

stanovení

jasného

účelu

hodnocení, relevantní nastavení a realizaci zpětné vazby.
Základní charakteristiky monitorování a evaluace (viz Metodický pokyn
pro evaluace v programovém období 2014–2020, MMR, verze 3, červenec
2014 – upraveno)

