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Člověk v tísni Člověk v tísni o. p. s. 

ČR  Česká republika 

ČSU  Český statistický úřad 

Darmoděj  Darmoděj z. ú.  

Drom  Drom – romské středisko 

ESF  Evropský sociální fond 

Ester  ESTER z. s.  

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí  

NZDM   nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

ORP   obec s rozšířenou působností 

OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

SAS   sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

SKP Boétheia  Boétheia – společenství křesťanské pomoci  

SR  programy sociální rehabilitace  

TP – KT  terénní program – komunitní tým 

TP   terénní programy  

VOŠ  vyšší odborná škola 

VŠ  vysoká škola 

ZA   zdravotní asistence  

Zahrada 2000 Sociálně rehabilitační centrum ZAHRADA 2000 o. s. Jeseník 
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Poděkování 

Děkujeme všem, kteří se na tomto průzkumu podíleli, od zástupců poskytovatelů, přes starosty 
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1. Shrnutí 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Jeseník (dále jen sociální odbor Jeseníku) ve spolupráci s 

Agenturou pro sociální ́ začleňování (dále jen ASZ) provedl v létě 2015 pilotní průzkum potřebnosti, 

dostupnosti a kvality sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně 

vyloučené. Průzkum metodicky vedly a na realizaci se podílely Ing. Inka Píbilová, MAS a Mgr. Johana 

Růžková. Tato zpráva je hlavním výstupem průzkumu. Upřesňuje metodiku, hlavní zjištění, závěry a 

doporučení pro případný návazný průzkum v budoucnosti. Dokument byl připraven na základě diskuse 

se zástupci města Jeseník, Agentury pro sociální ́ začleňování a poskytovateli sociálních služeb na 

Jesenicku.   

Níže jsou uvedeny hlavní závěry. 

Sociální služby je třeba posílit pro různé skupiny obyvatel  

 

Z různých zdrojů lze soudit, že počet sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením 

je na Jesenicku v řádu tisíců. Jejich počet roste, a to napříč různými skupinami obyvatel. Přitom pro část 

z nich jsou sociální služby zřejmě nedostupné, a to z důvodu omezené mobility a nedostatečných kapacit 

poskytovatelů. Vzhledem ke vzájemné provázanosti problémů, kterým sociálně vyloučení obyvatelé čelí 

(předluženost, nezaměstnanost, ztráta bydlení apod.), je třeba s nimi v rámci sociálních služeb 

systematicky a dlouhodobě pracovat. Na Jesenicku celkově chybí zejména finančně dostupné azylové 

a sociální bydlení pro různé skupiny osob, posilování finanční gramotnosti napříč populací, komplexní 

bezplatné dluhové poradenství, dále sociální práce s dětmi a mládeží, s rodinami, se seniory a duševně 

nemocnými, a to zejména v oblasti prevence sociálního vyloučení. Nutné je též srozumitelně informovat 

občany o sociálních službách.  

 

Zaměření a styl poskytovatelů sociálních služeb se liší, existují rizika ovlivňující kvalitu  

 

Závěry ohledně kvality a efektivnosti práce vychází z malého vzorku respondentů (27 klientů napříč 

poskytovateli), proto mají omezenou vypovídající hodnotu. Každý poskytovatel má určité silné stránky 

a oblasti, které potřebuje posílit. Je tedy prostor učit se od sebe navzájem. Přístupy organizací ke klientům 

se liší – od spíše paternalistického k partnerskému přístupu, každopádně u dotazovaných došlo téměř 

vždy ke zlepšení životní situace. Zdá se, že celkové kapacity poskytovatelů jsou nedostatečné, proto je 

náročné oslovování nových potenciálních klientů, zejména tzv. skrytě sociálně vyloučených. Poskytovatelé 

zřejmě nové klienty z kapacitních důvodů neodmítají, ale sami někdy přetíženost deklarují. Nadměrný 

počet klientů na sociálního pracovníka tak může negativně ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb. Otázkou 

však je dlouhodobá závislost na poskytovateli, pokud na sebe přebírá část zodpovědností. Kvalitu 

poskytovaných sociálních služeb ovlivňuje kvalifikace a zkušenosti sociálních pracovníků, ale i vhodné 

vzdělávání, motivace, finanční ohodnocení a styl vedení. Častá mobilita zaměstnanců, související 

s končícími projekty, ale i stylem řízení organizací, negativně ovlivňuje kvalitu služeb i paměť organizace. 

K průzkumům a evaluacím viz kapitola 4.4.  

 

Spolupráci poskytovatelů a obcí je vhodné systematizovat a zaměřit na aktuální otázky 

 

Spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb na řešení situace konkrétního klienta je méně častá a 

zakládá se spíše na osobních vazbách, což ohrožuje udržitelnost. Aktivně se koordinuje s ostatními 

zejména Zahrada 2000, jinak je koordinace omezená, což může ovlivňovat kvalitu služeb. Předávání 

klientů se liší podle organizace a potřeb klienta. Spolupráce s obcemi se liší podle obce a poskytovatele. 

Potřebnost sociálních služeb řeší „Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících“ spíše obecně, 

navíc na jeho realizaci nejsou dostatečné zdroje. Obce proto požadavky na sociální služby řeší buď v 

rámci vlastních kapacit, či s neziskovými / příspěvkovými organizacemi. Obcím často chybí dostatečné, 

srozumitelné informace o poskytovaných službách a dále možnost ovlivňovat jejich kvalitu. Vzniká tak jistá 

neochota spolupracovat, zejména pokud nemají přímou pozitivní zkušenost s poskytovanými službami. Je 

třeba koordinace s Olomouckým krajem a zároveň obcí s poskytovateli, a to na úrovni uživatelské, ale i 

osvětové a koncepční. Mezioborová pracovní skupina poskytovatelů služeb pro klienty s duševním 

onemocněním se jeví jako funkční model i pro jiné cílové skupiny.  
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Níže jsou uvedena hlavní doporučení, vytvořená na základě závěrů z průzkumu. 

 

– Doporučení A: Zavést bezplatnou dluhovou poradnu 

Adresát: ORP Jeseník ve spolupráci s obcemi, poskytovateli sociálních služeb a ASZ 

Předlužení je jedním z nejpalčivějších problémů, kteří současní klienti řeší, navíc má vliv na případnou 

ztrátu bydlení. Část dlužníků je přitom náročné identifikovat (např. dle vzezření či typu bydlení), protože 

jde i o střední příjmovou třídu. Své problémy skrývají před okolím a nevyhledají pomoc včas. Je možné, že 

mají též obavu využívat tutéž službu, která poskytuje podporu neskrytě vyloučeným. Všichni poskytovatelé 

se shodují, že schází dostatečně fundovaný odborník, který by zdarma pomáhal řešit finanční otázky 

dlužníků, včetně těchto skrytě sociálně vyloučených osob. Mohl by sídlit např. v Jeseníku, ale měl by být 

schopen i terénní práce ve spolupráci s poskytovateli. Zároveň je třeba posílit prevenci, tedy vzdělávání 

veřejnosti ve finanční gramotnosti, a to ve spolupráci s dluhovou poradnou a poskytovateli.  

 

– Doporučení B: Zavést systém azylového a sociálního bydlení 

Adresát: Obce ve spolupráci s ORP Jeseník, poskytovateli sociálních služeb a ASZ 

Dostupné bydlení bylo po zadlužení zmíněno jako klíčový problém, který řeší sociálně vyloučené osoby. 

nebo který občany do této skupiny uvrhuje. S výjimkou Zlatých Hor, případně Javorníku nemají obce 

dostatek vlastních sociálních bytů a dalších ubytovacích kapacit. Mnoha lidem ohroženým sociálním 

vyloučením schází mezistupeň mezi azylovým bydlením a komerčními podnájmy. Někteří poskytovatelé 

(Ester, Zahrada 2000) tento problém řeší vlastními silami, schází ale systémová podpora a řešení na 

úrovni regionu a mikroregionů. Azylové bydlení tak sociální vyčlenění spíše podporuje v případech, kdy jej 

klienti využívají dlouhodobě. Doporučuje se tedy ve spolupráci s odborníky (např. Platformou pro sociální 

bydlení) zpracování analýzy potřebnosti, dostupnosti a možných přístupů k řešení sociálního bydlení na 

Jesenicku. Následně lze vytvořit systém sociálního bydlení, a to v souladu s nově připravovaným 

zákonem.  

 

– Doporučení C: Srozumitelně informovat občany o dostupných sociálních službách  

Adresát: Poskytovatelé ve spolupráci s ORP Jeseník, obcemi a ASZ 

Zatímco v současnosti se využívají letáky konkrétních poskytovatelů, kampaně a reference od obcí či 

jiných klientů. Je třeba pravidelný osobní kontakt poskytovatelů se zastupiteli i pracovníky sociálních 

odborů obcemi a zároveň aktivní vyhledávání potenciálních klientů (formou tzv. depistáže), a to v souladu 

s kapacitami poskytovatelů. Dále je třeba poskytnout specifické, srozumitelné informace pro jednotlivé 

aktéry (obce, potenciální klienty, školy, nemocnice aj.). Ideální je forma letáku A4, popř. A3 s výčtem 

různých životních situace a odkazů na jednotlivé pracovníky všech dostupných poskytovatelů sociálních 

služeb. Tento leták může být vložen do místních novin a zpravodajů, vystaven na obecních nástěnkách, u 

lékařů, v obchodech, distribuován na týdnu sociálních služeb apod.  

.  

– Doporučení D:  Optimalizovat síť terénních sociálních služeb 

Adresát: ORP Jeseník ve spolupráci s obcemi Jesenicka a Olomouckým krajem  

Podle deklarovaného pokrytí území Jesenicka dochází k několika překryvům. Klienti si tak teoreticky 

mohou poskytovatele služby vybrat. Na druhou stranu však mají poskytovatelé napjaté kapacity, což může 

vést a v některých případech vede k přetížení pracovníků. Navíc jsou oblasti patrně zcela nepokryté. Proto 

je na místě zvážit lepší rozložení služeb a pokrytí území mezi poskytovateli.  

 

– Doporučení E: Dále posilovat spolupráci mezi poskytovateli 

Adresát: Poskytovatelé (a další aktéři v případě mezioborových pracovních skupin) 

Vzhledem k tomu, že terénní služby představují nejvýznamnější a nejhojnější nástroj sociální integrace, je 

žádoucí určitá forma jejich koordinace, například na úrovni case managementu. Dále je vhodné vzájemně 

se informovat o odborných kapacitách a spolupracovat v konkrétních případech klientů, na osvětě, tvorbě 

politik či na odborném vzdělávání (formou školení, pracovní skupiny, neformálního setkávání aj.). Lze 
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zvážit i vznik odborných pracovních skupin napříč aktéry po vzoru platformy pro řešení problémů osob s 

duševním onemocněním zaštiťované Zahradou 2000. 

 

– Doporučení F: Posílit spolupráci poskytovatelů s obcemi 

Adresát: Poskytovatelé ve spolupráci s ORP Jeseník, obcemi a ASZ 

Je žádoucí min. roční setkání starostů a zástupců poskytovatelů ohledně potřebnosti, dostupnosti, 

efektivnosti a dopadů sociálních služeb. Setkání by sloužila k výměně informací a řešení aktuálních 

otázek. Znamenala by posílení zodpovědnosti poskytovatelů vůči obcím a vice versa. Ideální je využít 

existujících setkání, např. v rámci mikroregionů. Souběžně je však nutná průběžná komunikace sociálních 

pracovníků se zástupci obcí, a to průběžně, nejen při identifikaci problémů či změnách v poskytování 

služeb. Zároveň je třeba zastupitelům srozumitelně komunikovat výsledky práce (ve srozumitelných 

výročních zprávách), poslání, možnosti a etická i zákonná omezení sociálních služeb. 

 

– Doporučení G:  Zvážit zavedení terénních sociálních pracovníků v obcích 

Adresát: Obce ve spolupráci s ORP Jeseník, ASZ, popř. Olomouckým krajem 

Spolupráci a informovanost občanů může zefektivnit též terénní sociální pracovník po vzoru Mikulovic. 

Zájem o takovou pozici již vyjádřilo několik starostů Zlatohorska, ale též starosta Javorníka. Současní 

sociální pracovníci obcí ví o sociálně vyloučených osobách, ale v rámci svých pracovních povinností 

nepracují v terénu. Proto je nemohou aktivně oslovit. Rovněž znají poskytovatele služeb. Lokální terénní 

pracovník by měl ideálně pocházet z řad obyvatel regionu. Zjišťoval by potřebnost, poskytoval informace a 

kontakty na poskytovatele sociálních služeb či příslušné zaměstnance obce a shrnující informace by 

podával obcím. Důležitý je výběr vhodného pracovníka, jeho vedení a jasná role, která by neměla být 

represivní, ale naopak nápomocná a edukativní. 

 

Doporučení k průběžnému hodnocení sociálních služeb 

Adresát: ORP Jeseník ve spolupráci s obcemi, ASZ, popř. Olomouckým krajem 

Vliv dosavadních průzkumů a evaluací na další plánování organizací není jasný. Sdílení těchto 

dokumentů mezi poskytovateli a obcemi může přispět k dalšímu rozvoji kvality služeb a k vyvarování 

se chyb v budoucnosti. Mohou být též podkladem pro budoucí průzkum potřebnosti, dostupnosti a 

kvality sociálních služeb na Jesenicku. V takovém případě je však žádoucí dohoda o kritériích kvality 

sociálních služeb na úrovni kraje a ORP, aby bylo možné průzkumy potřeb a evaluace adekvátně 

přizpůsobit. 

Očekává se, že ORP Jesenicko bude provádět průzkum potřebnosti, dostupnosti a kvality sociálních 

služeb na Jesenicku každoročně, aby mohlo na základě nich lépe plánovat síť služeb, koordinovat 

aktéry i poskytovat účelně dotace. Smyslem průzkumu je však také zplnomocnění obcí. Zastupitelé 

(starostové) by proto měli být zapojeni do zadání (zaměření) průzkumu v roce 2016 a jeho 

vyhodnocení (diskuse o předběžných závěrech a doporučeních). Tazatelé – pracovníci sociálních 

odborů obcí (či případně terénní sociální pracovníci) osobně poznají potřeby sociálně vyloučených 

osob a budou na ně moci lépe reagovat. Dle vyjádření tazatelů je tento osobní kontakt také velmi 

motivační, a to jak pro (potenciální) klienty, tak pro tazatele.  

Oproti pilotnímu průzkumu je třeba zúžit počet průzkumných otázek, využít v maximální možné míře 

krajského benchmarkingu, průzkumů, evaluací a dalších analýz, zajistit dostatečné kapacity tazatelů, 

podpořit poskytnutí kontaktů ze strany vybraných poskytovatelů a také průzkum vhodně načasovat 

(min. 3 měsíce, mimo období letních prázdnin). Rovněž je třeba v každém roce přesně určit, k čemu 

bude průzkum sloužit, včetně např. revize komunitního plánu. Podle náročnosti je pak vhodné stanovit 

příslušné kapacity a rozpočet. 
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2. O pilotním průzkumu 

2.1. Účel, cíle a zaměření 

Účelem průzkumu bylo zlepšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a sociálně vyloučené na Jesenicku. Konkrétním cílem pak bylo zplnomocnění místních 

aktérů, aby byli schopni posílit kvalitu a dostupnost těchto služeb na Jesenicku na základě společně 

vytvořeného a ověřeného systému hodnocení.  

Město Jeseník zahrnulo do průzkumu po konzultaci s ASZ primárně 14 obcí (dle zastoupení různých 

sociálně vyloučených osob, šíře služeb a počtu poskytovatelů) a zároveň zapojilo starosty všech obcí.  

Obec Počet obyvatel  
k 1. 1. 2015 

Zahrnutí do pilotního průzkumu 

J
e

s
e

n
ic

k
o
 

Jeseník 11 524 Ano, sociální odbor, 12 sociálně vyloučených osob 

Bělá pod Pradědem 1 830 Ne, pouze starosta skrze mikroregion 

Česká Ves 
2 423 Ano, ovšem kontakty na sociálně vyloučené osoby neposkytnuty, 

starosta skrze mikroregion 

Lipová – Lázně 2 294 Ano, 2 sociálně vyloučené osoby 

Ostružná 169 Ne, pouze starosta skrze mikroregion 

Ž
u

lo
v
s
k
o
 

Žulová 
1 243 Ano, ovšem kontakty na sociálně vyloučené osoby neposkytnuty, 

starosta skrze mikroregion 

Černá Voda 578 Ano, 1 sociálně vyloučená osoba, starosta skrze mikroregion 

Kobylá nad Vidnávkou 414 Ne, pouze starosta skrze mikroregion 

Skorošice 747 Ne, pouze starosta skrze mikroregion 

Stará Červená Voda 654 Ne, pouze starosta skrze mikroregion 

Vápenná 
1 349 Ano, ovšem kontakty na sociálně vyloučené osoby neposkytnuty, 

zapojen starosta skrze mikroregion? 

Velká Kraš 770 Ano, 1 sociálně vyloučená osoba, starosta skrze mikroregion 

Vidnava 1 295 Ano, 3 sociálně vyloučené osoby, starosta skrze mikroregion 

J
a

v
o

rn
ic

k
o
 

Javorník 2 863 Ano, 3 sociálně vyloučené osoby, starosta skrze mikroregion 

Bernartice 918 Ano, 1 sociálně vyloučená osoba, starosta skrze mikroregion 

Bílá Voda 
327 Ano, ovšem kontakty na sociálně vyloučené osoby neposkytnuty, 

starosta skrze mikroregion 

Uhelná 
476 Ano, ovšem kontakty na sociálně vyloučené osoby neposkytnuty, 

starosta skrze mikroregion 

Vlčice 413 Ne, starosta skrze mikroregion 

Z
la

to
h

o
rs

k
o
 

Zlaté Hory 
3 978 Ano, 4 sociálně vyloučené osoby, zapojen starosta skrze 

mikroregion 

Hradec – Nová Ves 373 Ne, pouze starosta skrze mikroregion 

Mikulovice 2 640 Ne, pouze starosta skrze mikroregion 

Písečná 
1 026 Ano, ovšem kontakty na sociálně vyloučené osoby neposkytnuty, 

zapojen starosta skrze mikroregion 

Supíkovice 703 Ne, pouze starosta skrze mikroregion 

Velké Kunětice 577 Ne, pouze starosta skrze mikroregion 

Tabulka č. 1: Přehled obcí zapojených do průzkumu 

Průzkum se zaměřil na osoby sociálně vyloučené, tedy na občany se ztíženým přístupem k institucím 

a službám (k institucionální pomoci), vyloučené ze společenských sítí a s nedostatkem vertikálních 

kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu, a dále na osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

Dle ASZ sociálně vyloučení lidé obvykle nestojí před jedním problémem, ale před jejich komplexem, 

přičemž mnohý z nich by i jednotlivě ohrožoval normální fungování člověka ve společnosti. S postupným 

propadem na dno přestává být zřejmé, co je původním důvodem propadu a co jeho následkem. 

Specifickou roli v sociálním vyloučení hraje etnicita, zejména etnicita přisouzená.  

Zkoumání potřebnosti seniorských služeb nebylo součástí průzkumu. Zdravotně postižené osoby 

a uživatelé nelegálních drog byly zahrnuti, pokud byli považováni dle výše uvedené definice za osoby 

sociálně vyloučené. 
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Sociální služby zohledněné v průzkumu zahrnovaly: 

● sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)  
● terénní programy (TP)  
● programy sociální rehabilitace (SR) (terénní forma) 
● zdravotní asistence (ZA) 
● nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM)  
● noclehárny a azylové bydlení (AB).   

2.2. Klíčoví aktéři a jejich role 

V průběhu průzkumu byli zapojeni tito klíčoví aktéři, kteří se sociálním vyloučením přímo potýkají. 

 Cílová skupina, tedy osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, a to bez 

ohledu na jejich etnicitu. Během terénního průzkumu bylo zapojeno 27 osob. 

 Samospráva – odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Jeseník se podílel na zadání, 

realizaci a připomínkování průzkumu. Hlavní představitelé obcí, kteří rozhodují (starostové, 

popř. jejich zástupci), byli zapojeni do příprav a vyhodnocení. Sociální pracovníci (ze 

sociálních odborů, příp. orgánu sociálně-právní ochrany dětí) se zúčastnili všech fází 

průzkumu včetně přípravy, sběr dat (jako tazatelé) a interpretace. Smyslem jejich intenzivního 

zapojení bylo vytvořit dostatečné interní evaluační kapacity a ideálně připravit samosprávu na 

převzetí koordinační role Agentury. 

 Poskytovatelé sociálních služeb dle registru MPSV a míry působení na Jesenicku: 

neziskové organizace Člověk v tísni o. p. s., Darmoděj z. ú., Drom – romské středisko (dále 

jen  Drom), ESTER z. s., Boétheia – společenství křesťanské pomoci (dále jen SKP Boétheia) 

a Sociálně rehabilitační centrum ZAHRADA 2000 o. s. Jeseník (dále jen Zahrada 2000). 

Organizace se zapojily do fáze přípravné, realizační (oslovování klientů pro rozhovory 

s tazateli a informovaný souhlas) i interpretační. Tak budou posíleny též jejich odborné 

a evaluační kapacity. Do sběru dat se dobrovolnicky zapojila i zástupkyně organizace 

Maltézská pomoc – dobrovolnické středisko. 

 Agentura pro sociální začleňování – lokální koordinátor celý průzkum koordinoval ve 

spolupráci s metodikem, rovněž vedl část rozhovorů a připravoval podklady pro výzkumnou 

zprávu ve spolupráci s poradenským týmem.  

S ohledem na načasování průzkumu a omezené kapacity nebyly do průzkumu zapojeny následující instituce: 

odbor prevence kriminality, školský odbor, úřad práce, školy a vzdělávací zařízení, zdravotnická zařízení, policie, 

soukromý sektor a též občané Jesenicka, kromě vybraných sociálně vyloučených osob, a též Ministerstvo práce 

a sociálních věcí (MPSV) ČR. 

2.3. Metodika 

Průzkum byl participativní. Účelem bylo jednak podpořit spolupráci měst, občanů, poskytovatelů a ASZ, dále 

umožnit tazatelům z řad zaměstnanců obcí bližší pochopení potřeb a mechanismů řešení sociálního vyloučení 

a rovněž i propojit sociálně vyloučené občany a obce.  

 

Kritéria vycházela ze standardů kvality sociálních služeb dle MPSV ČR
i
, ale i vlastní interpretace 

sociálních odborů měst Jeseník, Javorník a Zlaté Hory a dále poskytovatelů sociálních služeb a ASZ. 

Metodický přístup, kritéria a výzkumné otázky, postup a omezení jsou detailně rozepsány v příloze 5.1 

až 5.3.  

 

Na externí metodickou podporu, cestovní a další přímé náklady externích pracovnic, tedy dopravu, ubytování, 

stravné a odměnu, bylo vyhrazeno 49.950,- Kč včetně DPH. Metodika byla vytvořena s ohledem na tento 

omezený rozpočet. Stavěla ve velké míře na dostupných kapacitách obcí a na dobrovolnících. 
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3. Zjištění 

3.1. Potřebnost 

Vybrané klíčové populační a společné trendy na Jesenicku (ORP  Jeseník) jsou následující (ČSU
ii
): 

• Klesající počet obyvatel: ze 42 399 obyvatel v roce 2001 na 39 910 obyvatel v roce 2013, a to 

kvůli menšímu počtu přistěhovaných a většímu počtu odstěhovaných osob.  

• Stárnoucí obyvatelstvo: podíl seniorů, tedy osob ve věku 65 a více let, se zvýšil z 11,6 % na 

17,1 %, což je v souladu s celorepublikovým trendem.   

• Nadprůměrná míra nezaměstnanosti: kulminovala v letech 2004 (18,43 %) a 2010 (14.91 %), 

v roce 2013 byla na úrovni 13,33 %, tedy stále nad celostátním průměrem.  

• Méně pracovních příležitostí: Na jednoho volné místo připadá téměř 45 uchazečů (oproti 

14 v průměru ČR). Klesl počet podniků všech velikostí, nejvíce však klesal počet živnostníků. 

• Nízká kriminalita: Indikátor kriminality v okrese Jeseník, tedy celkový počet trestných činů 

na počet obyvatel, je 511.2, což je pod průměrem ČR (561.6).
iii
  

Počet a různorodost sociálně vyloučených osob roste  

Poskytovatelé, sociální pracovníci, ale i řada starostů se shodla na tom, že počet sociálně vyloučených 

osob či osob ohrožených roste a jejich struktura se mění. Zatímco dříve takto byli vnímáni především 

Romové, nyní dochází k propadu řady obyvatel z majoritní společnosti do chudoby a sociálního vyloučení. 

Jde např. o osoby se zdravotním postižením (včetně bývalých klientů Psychiatrické nemocnice Marianny 

Oranžské v Bílé Vodě), seniory, osamělé osoby apod. Byly zmíněny odlišnosti v potřebách různých skupin 

– např. rodiny, které měly dříve střední příjmy, řeší dluhovou past, ovšem ne nutně nedostatečnou výživu 

či bydlení. Odhad počtu osob dle jednotlivých obcí není k dispozici.  

 

Dle průzkumu mezi 27 současnými, bývalými a potenciálními klienty sociálních služeb vyloučením 

z 8 různých obcí Jesenicka jsou patrné následující konkrétní problémy, se kterými se potýkají a které se 

navzájem ovlivňují: předluženost, neadekvátní bydlení, rodinné problémy, dlouhodobá či periodická 

nezaměstnanost a postupně též sociální izolace (viz kompletní výsledky v příloze 5.8). 

 

Graf č. 1: Problémy zmíněné současnými, bývalými a potenciálními klienty sociálních služeb 
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Sociální odbor města Jeseník i poskytovatelé sociálních služeb potvrdili, že se jejich klienti potýkají s výše 

uvedenými problémy. DROM, romské středisko upozornilo též na nedostatečné informace obyvatel 

ohledně dostupné lékařské péče a negativní dopady souvisejících se změnou zdravotní pojišťovny 

(nedostupnost lékařů, a tedy nákladné dojíždění). Organizace Ester z.s. dále uvedla, že mezi klienty 

zaznamenala menší zájem o sociální poradenství, zato velký zájem o bydlení a práci.  

 

Obce jsou zřizovateli některých sociálních služeb. Navíc obce Jeseník, Mikulovice, Javorník a Zlaté Hory 

mají též svoje pracovníky, kteří ovšem v posledních dvou městech řeší širší agendu. Starostové či 

místostarostové obce vidí jako prioritu nejčastěji seniory, dále osoby se zdravotním postižením, ale též 

osoby sociálně vyloučené.  

 

Předluženost jako jeden z nejpalčivějších problémů 

 

V souvislosti s  předlužením bylo zdůrazněno, že se občané často snaží vyřešit situaci sami např. dalšími 

půjčkami. Na příbuzné, neziskové organizace či úřady se obrací pozdě, i když jsou o možnostech pomoci 

údajně informováni (např. ve zpravodaji města Javorník). Dle sociálních pracovníků preferují obracet se 

na pomoc mimo své bydliště. Někteří poskytovatelé i sociální pracovníci obcí proto doporučili podpořit 

bezplatnou dluhovou poradnu (dále viz dostupnost). Obce jsou však k tomuto požadavku rezervované.  

 

Koncentrovaná sociálně vyloučená oblast 

 

Různí aktéři též zmínili tzv, „business s chudobou“, a to v souvislosti s bydlením a dále lichvářskými 

půjčkami. Je kritizováno využívání zejména doplatku na bydlení, popř. i jiných dávek k úhradě 

přemrštěných cen za ubytování v ubytovnách či bytech. To údajně vede ke koncentraci sociálně slabých 

a ke konfliktům s okolím (např. Javorník, Uhelná, Bílá Voda). Situaci by dle názoru respondentů mohly 

řešit mimo jiné obecní byty a specifická zařízení (např. pro seniory), jakož i vzájemná sousedská výpomoc 

či terénní sociální pracovník (dle příkladu Mikulovic).  

 

Výše uvedená zjištění potvrzuje i analýza společnosti GAC s.r.o. z roku 2015
iv
, dle které lze považovat 

Jesenicko za „koncentrovanou sociálně vyloučenou lokalitu“. Uvádí, že je „možné identifikovat osoby, 

které jsou ohrožené sociálním vyloučením, nicméně jejich situace není natolik kritická, aby bylo možné 

označit za sociálně vyloučenou celou obec i s ohledem na to, že jsou tito lidé dislokováni v budovách, 

které sousedí s domy, kde bydlí lidé, kteří sociálně vyloučení nejsou. Jesenicko je strukturálně 

a infrastrukturně hůře vybaveno než jiné regiony a míra chudoby je zde daleko vyšší. Zároveň hraje v 

tomto ohledu roli, že na Jesenicku je více osob ohrožených sociálním vyloučením z majoritní populace, 

Neromů, což v některých případech ztěžuje jejich identifikaci, protože v řadě případů se komunikačním 

partnerům asociuje koncept „sociální vyloučení“ a osoby romského etnika.“ 

 

3.2. Dostupnost 

 

Nízkoprahovost a skutečná dostupnost služeb 

 

Následující tabulka znázorňuje dostupnost vybraných sociálních služeb na Jesenicku deklarovanou 

poskytovateli zařazenými do průzkumu. Neboť organizace neposkytly kontakty na potenciální respondenty 

průzkumu ve všech lokalitách a obce neměly vždy přesné informace o poskytovaných sociálních 

službách, nebylo možné skutečnou dostupnost služeb klientům ověřit. 

 

Tabulka zohledňuje aktuální deklarovaný stav, kdy dosud málo „obsloužené“ Zlatohorsko nově pokrývají 

terénní služby organizací Darmoděj a Člověk v tísni a dále též mobilní tým Zahrady 2000. Naopak terénní 

program SKP Boetheia byl ukončen v červnu 2015, přičemž většinu pracovníků absorbovali ostatní 

poskytovatelé. Sociální služby (poradenství) poskytují i Jeseník, Javorník a Zlaté hory. 
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Legenda: 
SAS = sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 
TP = terénní program 
SR = sociální rehabilitace 
AB = azylové bydlení (dům/byt) 
 

NZDM = nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež 
ZA = zdravotní asistence 
TP – KT = terénní program – komunitní 
tým 
ASZ= Agentura pro sociální začleňování 
  

 

Tabulka č. 2: Dostupnost terénních sociálních služeb na Jesenicku dle poskytovatelů 

 
 
Příslušné sociální služby jsou ze zákona nízkoprahové, terénní sociální služby lze např. využívat 

anonymně. Reálnou dostupnost sociálních (ale i zdravotních a jiných) služeb ovlivňuje dopravní 

obslužnost obcí. Kromě organizací Darmoděj a Zahrada 2000 terénní pracovníci nedisponují služebními 

automobily, které by je mohly efektivněji dopravovat mezi klienty oproti linkovým autobusům. Jízdní kola 

jsou považována spíše za méně bezpečná. Některé okrajové části obcí či samoty dle údajů různých 

aktérů nejsou pokryty. 

  

Obec 
/poskytovatel 

Ester Darmoděj Drom 
Zahrada 

2000 
Člověk v 

Tísni 
Boé-
theia 

Služba SAS TP SR AB SAS TP SR NZDM ZA TP - 
KT 

SR SAS TP AB 

J
e

s
e

n
ic

k
o
 

Jeseník     ANO ANO  ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Bělá pod 
Pradědem 

    ANO ANO    ANO  ANO ANO  

Česká Ves     ANO ANO    ANO  ANO ANO  

Lipová – 
Lázně 

    ANO ANO    ANO  ANO ANO  

Ostružná     ANO ANO    ANO  ANO ANO  

Ž
u

lo
v
s
k
o
 

Žulová ANO ANO   ANO ANO   ANO      

Černá Voda ANO ANO   ANO ANO         

Kobylá nad 
Vidnávkou 

ANO ANO   ANO ANO  ANO ANO      

Skorošice ANO ANO   ANO ANO         

Stará Červená 
Voda 

ANO ANO   ANO ANO         

Vápenná ANO ANO   ANO ANO   ANO      

Velká Kraš ANO ANO  ? ANO ANO   ANO      

Vidnava ANO ANO   ANO ANO   ANO      

J
a

v
o

rn
ic

k
o
 

Javorník ANO ANO ANO ANO ANO ANO   ANO      

Bernartice ANO ANO   ANO ANO   ANO      

Bílá Voda ANO ANO  ANO ANO ANO   ANO      

Uhelná ANO ANO  ANO ANO ANO   ANO      

Vlčice ANO ANO   ANO ANO   ANO      

Z
la

to
h

o
rs

k
o
 

Zlaté Hory     ANO ANO    ANO  ANO ANO  

Hradec – 
Nová Ves 

    ANO ANO    ANO  ANO ANO  

Mikulovice 
    ANO ANO    ANO  ANO/

ASZ 
ANO/
ASZ 

 

Písečná     ANO ANO    ANO  ANO ANO  

Supíkovice     ANO ANO    ANO  ANO ANO  

Velké Kunětice     ANO ANO    ANO  ANO ANO  
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„Pokud nejsme informováni 

o poskytovaných službách a cílové 

skupině, nemáme možnost ovlivnit 

tu kterou potřebu sociální služby ve 

městě, nemůžeme být schopni poté 

ani vyhodnocovat potřebu či kvalitu 

služby dané organizace.“ Starosta  

Překryv poskytovatelů – zbytečný či žádoucí? 

 

Dle tabulky výše poskytují nízkoprahové služby v jednom místě až 3 organizace. Dle sociálního odboru 

města Jeseník byl nadbytečný počet poskytovatelů, resp. terénních pracovníků zejména ve Vápenné. Ze 

strany jednoho poskytovatele zazněl názor, že není třeba, aby v jedné oblasti pracovalo několik 

poskytovatelů, zejména pokud všichni zajišťují širokou škálu sociálních služeb. Jiné hlasy však 

zdůrazňovaly, že různí poskytovatelé se zaměřují na různé typy klientů. Mají též jiný styl práce, který se 

může odrážet na kvalitě služeb, proto zazněly návrhy ponechat v  místě více poskytovatelů. 

 

Současné sociální služby využívají zejména dlouhodobí klienti poskytovatelů 

 

Z průzkumu mezi 27 klienty sociálních služeb vyplývá, že většina současných klientů využívá sociálních 

služeb dlouhodobě. Jak je patrno v podrobných výsledcích v příloze 5.8, jde o osoby různého původu, 

věku, pohlaví či vzdělání (mezi respondenty nebyli klienti s ukončenou vysokou školou). Někteří jsou 

z vícečetných rodin, jiní naopak osamělí. 

 

Informovanost a zájem občanů a obcí o sociální služby 

 

Podle sociálních pracovníků Jeseníku občané ví, kde získají informace o sociálních službách (na obecním 

úřadu, na úřadu práce, jsou též údajně distribuovány letáky). Proto si dle jejich názoru občané příslušnou 

službu vyhledají, pokud chtějí. Respondenti průzkumu u konkrétních případů svých známých uvedli, že 

důvodem nevyužití sociálních služeb je spíše neochota problém řešit (5 případů), ovšem byla zmíněna též 

neznalost sociálních služeb (2), jakož i nedostupnost služby (1) a stud před ostatními (1). Poskytovatelé 

proto zdůrazňovali, že trvá i několik měsíců získat si důvěru lidí v nouzi a podpořit jejich zájem o sociální 

služby. To může být o to těžší, pokud se rodiny nově přistěhovaly a nemají v místě žádné vazby.  

 

V současnosti probíhá v Jeseníku každoročně Týden sociálních služeb, který má za cíl seznámit veřejnost 

s nabídkou sociálních služeb. Zahrada 2000 nyní vede destigmatizační kampaň (viz www.destigma.cz). 

Organizuje sousedská setkání, tvůrčí dílny, účastní se farmářských trhů apod. Ostatní poskytovatelé 

propagují své služby zejména formou vlastních letáků. Výroční zprávy poskytovatelů i weby obsahují 

pouze obecné informace o poskytnutých službách a financování. 

 

Informovanost obcí se značně liší. Někteří představitelé obcí se 

cítí být dostatečně informováni (např. Kobylá, Česká Ves, Bělá, 

Mikulovice, Vlčice aj.), jiným zcela chybí kontakty na 

poskytovatele či informace považují za nedostačující (např. 

Vápenná, Uhelná, Javorník, Skorošice aj.) Většina starostů obcí 

nebyla obeznámena s kontakty na veškeré poskytovatele a se 

všemi aktuálně poskytovanými službami v jejich obcích. 

Požadovali osobní kontakt a jasné informace, kdo, co a jak 

poskytuje, jaké jsou přínosy a kolik dané služby stojí. Zástupce jednoho z poskytovatelů se obával, že 

nízká informovanost souvisí s faktem, že starostové sociálním službám nevěří. Informovanost nemocnice, 

škol či policie není známa. 

 

Sociální odbor Jeseníku proto doporučil aktualizovat databázi poskytovatelů dle poskytovaných služeb, 

KISSoS - Krajský Informační Systém Sociálních Služeb Olomouckého kraje
v
. Kromě sociálních 

pracovníků Jeseníku však o tomto katalogu nikdo nevěděl. Pro sociálně vyloučené klienty je de facto 

nedostupný, neboť je pouze na internetu. Proto zazněl návrh zaktualizovat databázi všech služeb včetně 

všech kontaktů vytisknout a zpřístupnit lidem, kteří nevyužívají internet. Brožura či leták o sociálních 

službách by dle tohoto návrhu mohl být distribuovány do domácností, kaváren, k lékařům, úřadům, 

jednotlivým sociálním pracovníkům, do kaváren, ambulancí u lékařů apod. Zároveň zapojení starostové 

zdůraznili potřebu osobních setkání a sdílení informací s poskytovateli.  

 

  

http://www.destigma.cz/
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Nejvíce chybí dostupné bydlení 

 

Všichni aktéři se shodli, že nejvíce pociťují nedostatek dostupného bydlení pro různé skupiny obyvatel, 

tedy větší rodiny, ale i osamělé osoby. Sociální bydlení a sociální služby poskytuje v různé míře obce, 

ovšem až na Zlaté Hory, Bernartice a Žulovou je jejich kapacita podle názoru sociálních pracovníků 

nedostatečná. Např. Javorník má asi 138 bytů, které lze považovat za sociální, ovšem chybí zejména 

malometrážní byty. Menší vůle obcí pomoci je vnímána u občanů bez přístřeší, kteří pochází z jiného 

regionu. Poskytovatelé očekávají řešení v souvislosti s novým zákonem o sociálním bydlení 

 

Bytovou situaci v současné době řeší též neziskové organizace Ester (Javornicko, Žulovsko), SKP 

Boetheia (Jeseník), Diakonie ČCE (Dům na půli cesty v Jeseníku), Darmoděj (pouze v rámci doléčení 

drogově závislých), SOUŽITÍ 2005, o.p.s. (na Mikulovecku) a Zahrada 2000 (na Zlatohorsku v rámci tzv. 

chráněného bydlení). Jejich přístup se liší, viz 3 příklady níže.  

 

Ester poskytuje jistou formu prostupného bydlení – z azylových bytů s návaznými službami (SAS) údajně 

postupně vytváří standardní podnájmy u soukromých osob, které jsou ochotny ubytovat sociálně slabé, 

především Romy. Aktuálně Ester disponuje 75 lůžky (od roku 2016 pak plánuje 40 lůžek) a věří, že je 

schopna reagovat na aktuální požadavky, neboť dokáže flexibilně alokovat další byty jako azylové. 

Problém však vidí v nedostatku sociálních bytů na Javornicku a neochotě soukromých vlastníků přijmout 

Romy jako podnájemníky, azylové byty tak de facto standardní byty nahrazují. Situace kolem azylových 

bytů vyvolala v několika obcích tenze (Bílá Voda, Uhelná), neboť romské rodiny se soustředily do několika 

málo domů, které byly označeny za problematické.  

 

Chráněné bydlení, které poskytuje Zahrada 2000, je též většinou pronajímáno od soukromých vlastníků. 

Dle poskytovatele vlastníci preferují smluvní vztah s organizací, která se za klienty zaručí. Následně je 

Zahrada 2000 údajně schopna odpustit v případě potřeby kauci či nájem. Třetím stranám nejsou vždy 

jasné doplňkové sociální služby, které klienti v rámci chráněného bydlení dostávají. 

 

SKP Boetheia zajišťuje noclehárnu, azylový dům pro muže, ženy a osamělé rodiče s max. 3 dětmi. 

Vzhledem k absenci azylových bytů v Jeseníku  pro vícečetné rodiny bývají rodiče často rozděleni, což má 

dle sociálních pracovníků negativní vliv na soudržnost rodiny. Někteří klienti vidí jistým omezením též 

pravidla azylových domů, např. vlastní nádobí nebo zdravotní potvrzení, což je složité zařídit, pokud má 

rodina lékaře v jiném regionu. 

 

Nedostupné je též posilování finanční gramotnosti a komplexní dluhového poradenství  

 

Poskytovatelé zdůrazňují nutnost posilovat finanční gramotnost (tedy prevence) zároveň poskytovat 

bezplatné komplexního dluhového poradenství, které řeší rovněž insolvenci, exekuce či rodinné rozpočty. 

Potřebu dluhového poradenství Darmoděj identifikoval i u mladých lidí kolem 20 až 25 let, několik 

poskytovatelů též zdůraznilo rostoucí zadlužení střední sociální třídy.  

 

Někteří starostové uvedli, že problém s dluhy nevnímají jako významný, ovšem dle zkušenosti jiných 

starostů i sociálních pracovníků je problém skrytý. Dle jejich zkušeností se lidé na obce se zadlužením 

neobrací, protože se za svou situaci stydí. O jejich existenci však svědčí dle jednoho z poskytovatelů 

i nárůst komerčních oddlužovacích agentur. 

 

Dluhové poradenství dříve zajišťoval poradce v rámci ESF projektu Sociální integrace, nyní jej poskytují 

proškolení sociální pracovníci organizací Ester z.s., Zahrada 2000 o.s., Darmoděj z. ú. a Člověk v tísni 

o. p. s. Zazněl však názor, že jsou potenciální klienti o službě málo informováni. Služba je také často 

nedostupná, či nedostatečná v případě, kdy někteří terénní pracovníci nemají komu předávat klienty se 

složitějšími dluhovými problémy (např. insolvence). Podle jednoho poskytovatele je třeba, aby byla služba 

mobilní, neboť řada klientů by se do Jeseníku nedostavila. Naopak jiní zdůrazňují anonymitu větší obce, 

kde by mohl případný klient dluhovou poradnu bez obav navštívit. 
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„Skutečnost je taková, že na co se 

právě dávají dotace, taková služba 

se „poskytne“ bez ohledu na 

potřeby a strukturu obyvatel. 

Potřebnost a užitečnost jde 

stranou.“ Starosta 

Ostatní chybějící sociální služby  

 

Práce je pro řadu obyvatel na Jesenicku nedostupná, proto je dle řady respondentů pro osoby v nouzi 

těžší se vymanit ze své současné situace. Místa podporovaná Úřadem práce poskytují zaměstnání pouze 

po určitou dobu a následně dle informací od jednoho poskytovatele nejsou udržována. Obyvatelé dle 

tohoto respondenta vítají i takovou práci, ovšem ztrácí naději na dlouhodobé zaměstnání. Navíc místa 

plně hrazená Úřadem práce údajně nahrazují dotovaná místa pro osoby se ZTP. Několik aktérů tedy 

doporučilo posílit prostupné zaměstnávání (cvičná místa atd.).  

 

Dále byla zdůrazněna práce se školami, konkrétně posilování inkluze a tolerance mezi žáky i učiteli. Chybí 

též prevence záškoláctví, kriminality mládeže a drogová / alkoholová prevence – celkově tedy programy 

všeobecné i selektivní primární prevence. Darmoděj tyto službu dříve poskytoval, ale z finančních důvodů 

je omezil a předpokládá, že s dětmi se bude pracovat v rámci terénních programů či SAS. Ovšem 

v obcích chybí konkrétní alternativy trávení volného času, např. NZDM a dále cenově dostupné letní 

tábory. Zástupci Zlatých Hor upozornili, že je nutné zajistit vhodnou formu a pracovníky.  

 

Dle starostů je v řadě obcí též třeba péče o seniory v jejich domácím prostředí. Např. obyvatelé Hradce si 

údajně vypomohou mezi sousedy, v jiných lokalitách však taková pomoc chybí. Jednou byla zmíněna 

terénní práce s duševně nemocnými a pečovatelská služba v jejich domácnostech (na Zlatohorsku). 

 

3.3. Efektivita práce s uživateli sociálních služeb  

 

Vymezení cílových skupin a poskytování služeb dle odborného zaměření poskytovatelů 

 
Poskytovatelé mají vymezeny cílové skupiny dle zákona na svých webech (viz přehled poskytovatelů 

a služeb v příloze 5.5). Zahrada 2000 se soustředí na osoby s duševním onemocněním. Ester se 

soustředí jednak na sociálně vyloučené, specificky pak na Romy, ale i na majoritní populaci a též na 

duševně nemocné. Darmoděj původně pracoval zejména s uživateli nelegálních drog, ale organizace 

v posledních letech rozšířila své cílové skupiny též na sociálně vyloučené a osoby s duševním 

onemocněním. Naopak omezila NZDM. Ohledně obou organizací zazněla obava, zda jsou schopny zajistit 

dostatek odborníků zejména pro duševně nemocné, neboť obě dvě organizace zaznamenaly poměrně 

velkou mobilitu zaměstnanců. Z rozhovorů nevyplývá užší zaměření organizací Drom – romské středisko, 

Člověk v tísni a SKP Boétheia oproti definici ze zákona.  

Mezi starosty zazněla kritika, že neziskové organizace 

nedostatečně reagují na aktuální společenské trendy a spíše 

poskytují takové sociální služby, na které obdrží dotace. 

Samotní poskytovatelé uznávají, že jejich priority ovlivňují 

jednak dotace, jednak i vlastní strategická rozhodnutí (např. 

SKP Boétheia se rozhodlo soustředit se od léta 2015 na 

pobytové služby, a terénní program proto de facto předalo 

Člověku v tísni). Dle krajského benchmarkingu má každá ze zkoumaných organizací kromě Dromu i 

vlastní zdroje financování sociálních služeb, ty však tvoří méně jak 10 % nákladů (Zahrada 2000 - tržby 

z prodeje výrobků a služeb, Člověk v tísni - sbírky
vi
, SKP Boétheia - příspěvky klientů, Ester - příspěvky 

klientů a Darmoděj - dary či tržby z prodeje služeb). 

Noví klienti přichází zejména skrze reference, skrytě sociálně vyloučení jsou zřejmě opomíjeni 

 

Všichni poskytovatelé zmínili, že k nim přichází klienti na základě referencí od známých, obcí či dalších 

institucí (nemocnice, Úřad práce), případně od jiných neziskových organizací. Člověk v tísni, Darmoděj a 

Drom též zmínili šíření letáků, jejich účinnost však není přesně sledována. Dále všechny organizace, na 

které se tento průzkum zaměřil, kromě SKP Boétheia údajně aktivně vyhledávají nové klienty (formou tzv. 

depistáže).  
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„Mám obavu, že [starostové] chtějí 

spíš rozhodovat o tom, kdo si 

„zaslouží“ a „nezaslouží“ sociální 

službu – chce to tedy spíš edukaci 

obcí.“ Zástupce poskytovatele 

sociálních služeb  

Každá organizace ověřuje potřebnost služby, např. pracovnice Drom poukázala na konkrétní dotazník 

s tím, že je klient odkázán na jiné služby, pokud kritériím cílové skupiny nevyhovuje. Detailní mapování a 

následné stanovení tzv. zakázky popsal i Člověk v tísni. Dle zkušeností pracovníků této organizace trvá 

nějaký čas, než se klienti otevřeně baví o svých problémech. Většinou se pak dohodnou na více cílech 

spolupráce, resp. na více zakázkách, což podle nich svědčí o komplexnosti potřeb rodin. Nastavují si též 

konkrétní kroky a zodpovědnosti. Historii pracovníci ověřují v databázi klientů Člověka v tísni. To je 

důležité zejména v případě migrujících rodin. Také pracovníci Darmoděje zmínili, že definice zakázky 

může trvat několik měsíců. Vztah s klientem závislým na drogách začíná výměnou injekčních stříkaček, až 

po získání důvěry dochází k užší spolupráci. 

Současní klienti zapojení do průzkumu potvrdili výše uvedené zdroje informací o sociálních službách, 

přičemž depistáž uvedli jen v 1 případě. Ovšem značná část klientů si zdroj nepamatovala, viz graf níže.  

 

 

Graf č. 2: Zdroj informací o sociální službě klienta 

Údaje o počtu nových zakázek nejsou známy až na organizaci Člověk v tísni, která informovala o celkem 

85 nových klientech terénní práce (127 nových zakázek) 3 klientech SAS (4 nových zakázkách) od 

července do září 2015. Neboť poskytuje sociální služby kromě Mikulovic až od roku 2015, jsou všichni 

klienti de facto noví.   

Dle posledního krajského benchmarkingu  z roku 2014 zároveň poskytovatelé žádného klienta neodmítli 

z kapacitních důvodů. Tyto informace podala i organizace Drom, která v benchmarkingu není uvedena.  

Mezi současnými klienty zapojeným do průzkumu se objevil jeden případ, kdy organizace Darmoděj 

postupně přestala s klientem pracovat z kapacitních důvodů.  

Zároveň si však poskytovatelé byli vědomi svých kapacitních omezení. Považovali za složité vyhledání 

tzv. skrytě sociálně vyloučených, kteří nejsou rozeznatelní (barvou pleti, oblečením apod.) od zbytku 

populaci a kteří přitom mají problémy např. s předlužením. Tato situace nastává i v oblastech pokrytých 

více poskytovateli. Proto se poskytovatelé shodli, že všichni potřební nevyužívají sociálních služeb. 

Individuální plánování s klienty - role obcí a poskytovatelů 

 

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb
vii

 výslovně určuje, 

že zakázky jsou vytvářeny na základě osobních cílů, potřeb a 

schopností klienta. Poskytovatelé musí dodržovat mlčenlivost o 

klientech. Dle rozhovorů s klienty i s poskytovateli se nové 

zakázky definují důsledně pouze ve spolupráci 

s klientem. V některých případech byla iniciátorem kontaktu 
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„V rámci terénní práce se 

domníváme, že pracovníci Ester 

mnohdy suplují roli rodičů (u SAS), 

či řeší za své klienty jejich 

problémy, namísto vedení klientů 

k řešení těchto problémů.“ Starosta  

„Jsem zastáncem samostatného jednání 

lidí. Napíšu jim přesnou otázku (na co se 

na úřadu zeptat). Doporučím jim, ať si 

nechají napsat protokol, i když se leckdy 

bojí si o něj říci. Doprovodím je, jen když 

je to pravdu třeba, když mají (skutečně) 

strach.“ Pracovnice obce „Dávali mi svobodu rozhodovat se 

sám.“ Klient Zahrady 2000 

obec, ale do vlastní zakázky nezasahovala, v jiném případě se naopak zastupitelé dožadovali možnosti 

zakázku ovlivňovat. Obava ze zásahů ze strany obce byla mezi poskytovateli poměrně silná.  Několik 

zdrojů dále upozornilo na vzájemné podmiňování služeb (např. využití SAS a azylového bytu) ze strany 

jednoho poskytovatele, což není v souladu se zákonem a etickými standardy
viii

. 

Přístup ke klientům  

Poskytovatelé mají klíčového pracovníka, se kterým klienti řeší svou situaci. Odborníci jsou přizváni dle 

potřeby. Návštěvy klientů probíhají dle individuálních potřeb, nejčastěji několikrát do měsíce, v případě 

klientů Ester dokonce denně, pokud jde o komplikovanou situaci rodin s dětmi. Organizace údajně 

sestavují s klienty individuální plány, které jim poskytují včetně kontaktů (nebylo ověřováno).  

Z úvodního setkání s poskytovateli i z rozhovorů 

s pracovníky sociálních odborů obcí byl patrný důraz na 

zplnomocňování klientů, aby si věřili a postupně si 

dokázali pomoci sami. Tabulka níže shrnuje přístup 

poskytovatelů ke klientům dle rozhovorů s poskytovateli 

navzájem, s klienty a obcemi. Jak je patrno, relativně 

nejvíce klienty 

zplnomocňuje 

Zahrada 2000, která zdůrazňuje přístup orientovaný na řešení
1
.  

Naopak nejméně zplnomocňuje klienty dle názorů různých stran organizace Ester. Pracovníci často 

zastupují klienty, např. hromadně podávají žádosti o příspěvky. Důvodem je podle nich špatná dopravní 

obslužnost a relativní finanční náročnost dopravy na úřady. 

Rovněž údajně přímo zasahují do chodu domácnosti a dle 

dohody s klienty hospodaří s jejich financemi. Zástupci Ester 

přitom zdůrazňovali dlouhodobou spolupráci, která podle nich 

vede k pozitivním dopadům (např. oddlužení, spoření na kauci 

na byt). Vzhledem k omezené možnosti rozhodovat údajně 

někteří klienti o spolupráci nemají zájem. Podle názoru několika 

aktérů by klienti měli dostat šanci sami rozhodovat a vyřizovat si 

své záležitosti.  

Klienti jsou se službami spokojeni – nejtíživější problémy se daří řešit 

Tabulka níže zároveň ukazuje, že klienti jsou se službami až na výjimku spokojeni. Ve valné většině 

případů se jejich nejtíživější problém podařilo vyřešit (63 % dotazovaných), popřípadě se na něm dále 

pracuje, přičemž s průběhem jsou klienti spokojeni (26 %). Pouze ve 3 případech klienti na nejtíživějším 

problému již nepracují – buď nechtěli na jeho řešení dále pracovat, nebo jim to objektivní důvody 

neumožňují (např. z důvodu nízkého příjmu si klient údajně nemůže dovolit jiné bydlení než v azylovém 

domě). Podle pracovníků SKP Boétheia vnímají klienti některá rozhodnutí jako křivdu, neboť nechápou 

systém sociálních služeb či státních institucí a zároveň čelí kombinaci fyzických i psychických problémů. 

Proto dle jejich názoru nelze mít 100 % spokojené klienty. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Cílem procesu je zaangažovat klienta na činnosti vedoucí k řešení problému a zmobilizovat vnitřní síly klienta i 

potenciál jeho okolí k vyřešení problému. Viz str. 20 

https://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/2611_preview.pdf  

https://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/2611_preview.pdf
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Poskytovatel / 
přístup 

Ester Darmoděj Drom Zahrada 2000 
Člověk 
v Tísni 

Boétheia 

Šíře služeb 

Velká, často 
„balíček 

služeb“, např. 
azylové 

bydlení a SAS 

Velká, pro 
různé cílové 

skupiny 

Pouze 
zdravotně 
sociální 

Velká (sociální 
poradenství, 

práce, bydlení, 
volný čas), 

ovšem pouze 
pro osoby 

s duševním 
onemocněním 

Pouze 
terénní 

program 
a SAS 

Pouze 
noclehárna 
a azylové 
bydlení, 
sociální 

poradenství 

Poskytování 
(vyžádaných 
či nevyžáda-
ných) rad 
a řešení  

Pracovníci 
často 

navrhovali 
řešení, se 

kterým nebyl 
klient vždy 
ztotožněn 

Pracovníci 
často 

navrhovali 
řešení, v 1 

případě klient 
ukončil 

spolupráci, 
neboť nechtěl 
přijmou řešení, 

které bylo 
podmínkou pro 

pokračování 
služby. Dle 

jednoho klienta 
je pracovnice 

vstřícná, 
doporučení 

pomáhá 
realizovat 

Nedostatek 
informací 

Pracovníci 
navrhovali 

řešení méně 
často: „Ctíme 
přání klienta, 
pomáháme 

v krizi.“ Klienti 

potvrdili 
svobodu 
v hledání 
řešení a 

rozhodování: 
„Nikdy mi 

nenavrhovali 
něco, s čím 

bych 
nesouhlasila.“ 

Pracovníci 
často 

navrhovali 
řešení (není 
jasné, zda 
byly rady 

vyžádané či 
nevyžádané) 

Pracovníci 
často 

navrhovali 
řešení (není 

jasné, zda byly 
rady vyžádané 
či nevyžádané) 

Doprovody 
vs. 
zastupování 
klienta na 
úřadech 

Pracovníci 
často zastupují 
klienty, např. 
hromadně 
podávají 
žádosti o 
příspěvky.  

Klienti vyřizují 
záležitosti 

sami, ovšem 
dle potřeby jim 

pracovníci 
úřední 

dokumenty 
vysvětlí či se 

žádostmi 
pomohou. 

Nedostatek 
informací 

Klienty 
v případě 
potřeby 

doprovází, 
pomáhají 
připravit 
žádosti 

Pracovníci 
v případě 
potřeby 

doprovázeli 
pracovníka 

na úřad, 
pomohli 
sepsat 
žádosti 

Nedostatek 
informací 

Přístup  
(závěr dle 
výše 
uvedeného) 

Paternalistický 
Liší se případ 

od případu 

Nedostatek 
informací 

Partnerský, 
přístup 

orientovaný na 
řešení 

Partnerský 
Nedostatek 
informací 

Spokojenost 
klientů 
zapojených 
do průzkumu 
(pozor, jedná 
se o malý 
vzorek) 

Spokojeni, 
služba velmi či 
spíše pomohla, 

problém 
vyřešen 

Spokojeni - 
služba velmi 

pomohla až na 
1 případ, kdy 

byl klient 
nespokojen - 
služba zcela 

nepomohla, ve 
zbývajících 
případech 
problém 

vyřešen či se 
na něm dále 

pracuje 

Nedostatek 
informací 

Spokojeni, 
služba velmi 

pomohla, 
problém 

vyřešen či se 
na něm dále 

pracuje, 
někteří klienti 

výslovně uvedli  

Spokojeni, 
služba velmi 

pomohla, 
problém 
vyřešen 

Spokojeni, 
problém 

vyřešen, v 1 
případě se na 
jeho řešení již 
dále nepracuje 
(nízký příjem, 
tj. nemožnost 
získat vhodné 

bydlení)  

 

Tabulka č. 3: Srovnání přístupu a výsledků různých poskytovatelů sociálních služeb 
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„Situace se změnila k lepšímu. 

Máme 3+1. Děti mají svůj pokojík…. 

Víceméně si (už) poradím sama, 

spíš mi (pracovnice Ester občas) 

něco vysvětlí.“ Klientka Ester 

„Mám práci a uznání v rodině, že 

jsem něco dokázala.“ Klientka 

Zahrady 2000 

Příklady příběhů klientů jsou níže. 

Příklad klientky organizace Ester z.s.  

Klientku a jejího partnera trápila dlouhodobá nezaměstnanost, zadluženost a ztráta bydlení. Bydleli 

společně s dětmi a mnoha dalšími lidmi ve společném bytě. Od kamarádů se klientka dozvěděla, že Ester 

zprostředkovává bydlení. Sociální pracovnice doporučila jejímu partnerovi, aby se na možnosti zeptal. Po 

týdnu je z Ester po telefonu informovali, že pro oba partnery 

mají byt. Nejdříve pár využíval azylové bydlení a řádně platil 

nájem, poté tedy Ester zajistila pronájem. Též mají splátkový 

kalendář, aby mohli splatit dluh na elektřině; dluh se jim 

nezvyšuje. Sociální pracovnice do rodiny stále dochází 

několikrát týdně. Rodina se jí občas zeptá na vysvětlení 

k „papírům“. Jinak vše zvládá.  

Příklad klientky organizace Zahrada 2000 

Klientka řešila nezaměstnanost, problémy s alkoholem, nadměrné užívání drog, psychické týrání v rodině 

po ztrátě zaměstnání i hrozbu rozvodu. Během léčení v psychiatrické léčebně Bílá Voda se dozvěděla o 

službách organizací Darmoděj (doléčovací program) a Zahrada 2000. Nejvíce spolupracovala s organizací 

Zahrada 2000. Její sociální pracovnice jí pomohla nalézt 

zaměstnání, doporučila jí sociální rehabilitaci, rekvalifikační kurz 

a následné zaměstnání v organizaci Zahrada2000. Situace se 

určitě změnila – má práci i lepší vztahy s rodinou a sebeúctu.  

Ukončování spolupráce – informace o úspěšnosti nejsou až na výjimku dostupné  

Ukončování spolupráce je definováno ve výše citovaném zákoně. V rámci průzkumu byly identifikovány 

příklady ukončení z kapacitních důvodů poskytovatele. 

Zapojení poskytovatelé sociálních služeb se shodli na tom, že vhodným ukazatelem jejich práce by mohl 

být poměr úspěšně a neúspěšně ukončených zakázek. Ovšem zdůraznili, že je nutné odlišovat mezi 

úspěšnou zakázkou (např. podání odvolání) a pozitivním dopadem služby na klienta (rozhodnutí o nároku 

na invalidní důchod, tudíž pravidelný příjem klienta aj.). Údaje nakonec poskytla pouze organizace Člověk 

v tísni, která informovala o 90 % úspěšnosti (53 úspěšně ukončených zakázek z 59). Pracovnice 

Darmoděje poskytla odhad úspěšnost zakázek SAS, a to ve výši 60%. Drom neposkytl přesné údaje, ale 

popsal hlavní důvody neúspěšných zakázek, tedy stěhování mimo region či úmrtí klienta, anebo 

nedostatek finančních prostředků. Část klientů se dle zkušenosti pracovnice Drom nemůže dopravit se na 

vzdálenější úřady kvůli nedostatku peněz, resp. nevhodnému hospodaření s vlastními příjmy.  

K návazné spolupráci s klienty Zahrada 2000 poznamenala, že se daří klienty umisťovat do chráněného 

bydlení a na cvičná místa ve svých provozech, ale částečně též na trhu práce. V případě potřeby 

organizace nadále poskytuje sociální poradenství. 

 

3.4. Řízení organizací - personální a provozní  

 
Mobilita zaměstnanců a síře služeb 
 
Víceméně u všech poskytovatelů došlo v posledních 3 letech ke změně části personálu zajišťujícího 
terénní programy a SAS. Důvodem byla údajně změna financování, ale i styl řízení organizací. Tyto 
změny mohly mít dle názoru několika respondentů vliv na kvalitu poskytovaných služeb a důvěryhodnost 
organizace u klientů i mezi obcemi. V posledních letech rozšířily organizace Ester a Darmoděj své služby 
na nové cílové skupiny (duševně nemocné). V tomto ohledu zazněl názor, aby organizace získávaly 
peníze i s ohledem na udržitelnost, tj. aby nemusely po ukončení projektů zaměstnance propouštět, 
zejména pokud je služba nadále třeba. Důležitý je též další rozvoj a motivace zaměstnanců. 
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Podpora, supervize a vzdělávání pracovníků 
 
Všechny organizace zajišťují pro své pracovníky supervize, a to buď kvartálně či měsíčně. Dle pozorování 
zpracovatelek tohoto průzkumu však část pracovníků vykazovala částečné vyčerpání až vyhořelost. 
Sociální pracovníci se také musí povinně dále vzdělávat, a to interně, formou akreditovaných kurzů, či 
externě. Všechny konzultované organizace umožňují další vzdělávání, včetně studia na VOŠ či VŠ. 
Vlastní zdroje na vzdělávání zaměstnanců jsou však dle krajského benchmarkingu velmi omezené. 
Výjimkou je Člověk v tísni, který pracovníky systematicky vzdělává. Pracovníci též ocenili podporu vedení. 
 
Někteří konzultovaní pracovníci využívají v případě potřeby kolegy (a bývalé kolegy), popřípadě externí 
odborníky, např. psychologa. Konzultace s odbornými garanty či metodiky nebyla zmíněna. Odborníci na 
určitou oblast (dluhové poradenství, zdravotnictví) jsou otevřeni spolupráci s dalšími organizacemi. 
 
Interní komunikace o klientech 
 
Komunikace o klientech probíhá dle potřeby. Zahrada 2000 využívá case management (popsáno výše). 
Člověk v tísni pořádá týdenní porady nad případy klientů. V Darmoději fungují kvartálně tzv. odborné rady. 
 
Co jak kdo hodnotí a jaký to má přínos 
 
Dle sociálního odboru Jeseníku se hodnocení služeb liší dle požadavků instituce, která službu financuje. 
Na krajské úrovni byly vytvořeny indikátory kvality sociálních služeb (tzv. benchmarking), ty se však v praxi 
soustředí spíše na aktivity (počet kontaktů, intervencí) než na výsledky (počet úspěšných zakázek, 
spokojenost a emancipace klientů apod.). Poskytovatelé pravidelně dodávají informace, část z nich je 
však odhadována. Zástupci ORP Jeseník mají přístup k údajům od června 2015, poskytovatelé a 
veřejnost zatím ne. Poskytovatelé též od kraje nedostávají k poskytnutým datům zpětnou vazbu.  
 
Na úrovni Jesenicka (ORP Jeseník) se dosud rozhodovalo zejména o pokrytí neobsloužených oblastí. 
ORP Jeseník zatím používá pro výběr projektů tvrdá kritéria, jako např. rozpočet, či počet obsloužených 
lidí. Tato hodnotící kritéria ovlivňují, co organizace sledují a samy hodnotí. Zatím nebyla dohodnuta 
konkrétní kritéria kvality sociálních služeb, která jsou však dle zástupců města i poskytovatelů třeba. Tento 
průzkum by měl k nastavení hodnocení kvality přispět. Jeden poskytovatel navíc označil za 
administrativně velmi náročné podávat zprávy o činnosti separátně za každou službu na kraj, ministerstva, 
řídící orgány operačních plánů a popř. i na město. Doporučil proto sjednotit zprávy. Někteří pracovníci 
rovněž upozornili, že indikátory („normy“, tedy počet klientů na den, apod.) nastavené v projektech mohou 
vést k omezení času stráveném s klientem, a tudíž k nižší kvalitě služby. 
 
Co se týče samotných poskytovatelů, provádí všichni kromě Darmoděje průzkum spokojenosti mezi 
klienty, a to při ukončení zakázky a/nebo průběžně. Kromě národních výsledků průzkumu organizace 
Drom však žádný průzkum nebyl zveřejněn. Člověk v tísni rovněž provádí monitoring potřeb na 
Mikulovecku, přičemž poskytl příklad monitorovací zprávy z roku 2014. Zahrada 2000 uvedla, že dosud 
hodnotila vstupní a výstupní stav kompetencí klientů (bydlení, zaměstnání, zdravotní stav). Nyní pilotní 
zavádí nový způsob evaluace, kdy na vzorku 10 klientů sleduje jejich duševní stav, kvalitu života a 
ekonomickou úroveň, a to z pohledu klientů. U všech klientů vyhodnocuje jednak potřeby a pravidelně pak 
spokojenost se službami. Výstupy však nebyly v rámci tohoto průzkumu k dispozici. Vzhledem 
k nedostatku podkladů proto nelze vyhodnotit užitečnost a přínosnost jednotlivých průzkumu a evaluací. 
Dle názoru jednoho poskytovatele by měly být veškeré analýzy potřebnosti, průzkumy a evaluace 
soustředěny na sociálním odboru Jeseníku. 
 
Náklady na sociální služby a jiné klíčové údaje poskytovatelů 

 
Výroční zprávy zveřejněné na webech poskytovatelů obsahují spíše definici služeb (kromě organizace 
Člověk v tísni) a údaje na úrovni aktivit, spíše než zhodnocení a výsledky dle evaluací či jiných podkladů. 
Náklady na sociální služby nejsou přesně uvedeny. Dle sociálního odboru města Jeseník poskytovatelé 
zatím nejsou otevřeni sdílet všechny informace, včetně např. celkového rozpočtu či platu zaměstnanců. 
A to i přesto, že transparentnost / finanční řízení je jedním z indikátorů standardů kvality sociálních služeb. 
 
Jak poskytovatelé prioritizují své služby v případě omezování rozpočtu 
 
Poskytování služeb se řídí financemi vázanými na projekty. Přesný způsob, jak poskytovatelé prioritizují 
své služby v případě omezování rozpočtu, se nepodařilo zjistit. Boetheia ukončila poskytování terénních 
služeb k červnu 2015 a dohodla se s organizací Člověk v tísni na poskytování služeb v daném regionu. 
Darmoděj prochází restrukturalizací, přičemž dochází od léta 2015 k rozšíření působnosti na celý region 
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Jesenicka a zároveň omezení chodu některých zařízení (NZDM). 
 
Shrnutí silných stránek a doporučení pro jednotlivé poskytovatele 
 
U jednotlivých organizací různí respondenti vyzdvihli následující silné stránky a doporučení: 
 

Poskytovatel  
Ester Darmoděj Drom Zahrada 2000 

Člověk 
v Tísni 

Boétheia 

Silné stránky, 
které zmínili 
různí 
respondenti 

 komplexnost 
služeb 

 řešení složitých 
případů  

 častý kontakt 
s klienty 

 vstřícnost 
pracovníků 

 rychlá pomoc 
s bydlením aj. 

 pokrytí celého 
regionu 

 kvalitní a 
spolehliví  
pracovníci 
(naopak 
v jednom 
případě 
zřejmě 
přepracování) 

 znalost místní 
sítě lékařů a 
postupů 
zdravotnic-
kých zařízení 

 dlouhodobě 
působící, 
zkušená 
pracovnice  

 komplexnost 
služeb  

 vlastní zdroje 

 profesionální 
pracovníci 

 partnerský, 
přijímající a 
laskavý 
přístup 

 propracovaná 
metodika 

 ochotný a 
profesionální 
personál 

 dobré jméno 

 fundraising 

 kvalitní 
pracovníci 

 partnerský, 
vstřícný 
přístup 

 rychlá pomoc 
s bydlením 

 

Doporučení, 
co změnit 

 posílit povědomí 
o službách mezi 
majoritou 

 zplnomocňovat 
rodiny (učit je 
hospodařit s  
penězi na 
vlastním účtu, 
respektovat 
přání klienta) 

 zajistit speci-
alizovanou 
zdravotní péči, 
která některým 
postiženým 
klientům chybí 

 vytvářet spíše 
jednotlivé 
azylové byty než 
domy 

 zvážit 
„přeplněnost“  
podporovaného 
bydlení 

 zvážit vlastní 
kapacity a 
udržitelnost 
při podávání 
projektových 
žádostí 

 zrevidovat 
náplň a 
priority 
jednotlivých 
služeb, 
zejména SAS 
(doučování) 

 hodnocení a 
rozvoj 
jednotlivých 
pracovníků 

 

 posílit 
povědomí o 
službě mezi 
obcemi 

 zvážit, zda 
poskytovat 
službu v 
obcích, kde 
existují další 
poskytovatelé 
s širšími 
službami 

 zajistit 
stabilnější 
personál 

 zajistit 
pevnější 
pravidla 
pobytu 

 zvážit 
„přeplněnost“ 
podporova-
ného bydlení 

 dostatečně 
důrazně řešit 
situace, kdy 
ostatní klienti 
narušují řád 

 v určitých 
případech 
pokud možno  
zjednodušení 
komunikace s 
klientem 

 

 neuvedeno  
 
(mimo 
Mikulovecko 
organizace 
působí jen od 
léta 2015) 

 řešit situace, 
kdy ostatní 
klienti 
narušují řád 

 zvážit 
prostory pro 
rodiny s dětmi 
a návaznou 
certifikaci 

Tabulka č. 4: Shrnutí silných stránek a doporučení pro jednotlivé poskytovatele 

3.5. Spolupráce poskytovatelů  

 

Souběh zakázek se řeší, existuje i case management / případové konference / trojstranné dohody 

 

Poskytovatelé se údajně většinou ptají klientů na souběh zakázek, tedy zda již klient neřeší stejnou 

záležitost s jinou organizací. Dle poskytovatelů k němu dochází, neboť klient může pracovat s více 

organizacemi, např. aby zjistil druhý názor, a přitom o tom druhé organizaci nemusí říci. Mezi 

dotazovanými klienty došlo k souběžné práci s více poskytovateli relativně často. Souběh u dotazovaných 

zjišťoval zejména Člověk v tísni a Darmoděj.  Případný souběh poskytovatelé řeší jednak s klientem, 

jednak se druhým zúčastněným poskytovatelem. Stalo se již, že jeden poskytovatel požadoval od druhého 

důvěrné informace, organizace je však odmítla bez souhlasu klienta poskytnout. Několik zdrojů rovněž 

upozornilo na tlak na klienty, aby souběžně nepracovali s více poskytovateli a aby se rozhodli, s kým 

chtějí svou situaci (komplexně) řešit. To je ovšem v rozporu se zákonem a etickými standardy
ix
. Tyto 

neshody se již řešily na komunitním plánování a v rámci Platformy terénních sociálních služeb
x
.  

 

Metodiku spolupráce na úrovni klienta vytvořil Člověk v tísni v rámci projektu Sociální integrace na 

Jesenicku
xi
. Tzv. case management, tedy vedení případu klienta byť i vícero poskytovatelů a služeb 



 
 

Participativní průzkum potřebnosti a kvality sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením  

a sociálně vyloučené na Jesenicku, 10/2015                18 

„Máme pocit, že komunitní plánování 

není k ničemu. Je to papírové. Schází 

nám propojení města s krajem. Je také 

chybou, že v krajském plánování 

financování sociálních služeb chybí 

zástupce města ... Bylo by potřeba, aby 

se umocnil vliv města na výkon 

sociálních služeb. Pokud město dá 

dohromady komunitní plán, mělo by být 

schopno ho prosazovat.“ Poskytovatelé 

sociálních služeb na úvodním setkání 

jedním klíčovým pracovníkem, probíhá v organizaci Zahrada 2000. Případové konference, kdy situaci 

jednoho klienta řeší poskytovatelé společně, v současnosti svolala u několika případů jednak Zahrada 

2000, jednak tuto praxi používá i OSPOD. Trojstranné dohody údajně dříve praktikovalo SKP Boétheia s 

organizací Darmoděj a s OSPOD, nyní takto spolupracuje Zahrada 2000 a Psychiatrická nemocnice 

Marianny Oranžské v Bílé Vodě, jinak je jejich využití spíše omezené. Mezi ostatními poskytovateli 

probíhají spíše neformální konzultace na základě osobních kontaktů. Dle jedné sociální pracovnice je 

nereálné získat souhlas klienta, pokud je dezorientovaný, což případný společný postup ztěžuje.  

 

Byl zmíněn jistý antagonismus mezi některými poskytovateli sociálních služeb, kteří pracují ve stejných 

obcích. Jeden respondent přímo zmínil „boj o klienty a dotace“ jako hlavní důvod. Přitom se všichni 

poskytovatelé shodli na tom, že je důležité sdílet, co již jednotlivé organizace řešily s konkrétním klientem.  

 

Předávání klientů se liší podle organizace a potřeb klienta 

 

V posledních letech poskytovatelé rozšířili své cílové skupiny, a to zejména o osoby s duševním 

onemocněním (Ester, Darmoděj), se kterými dříve pracovala Zahrada 2000. Proto tito poskytovatelé necítí 

nutnost klienty předávat. Naopak Člověk v tísni předává osoby s duševním onemocněním organizaci 

Zahrada 2000 a osoby drogově závislé organizaci Darmoděj. Také Zahrada 2000 předala Člověku v tísni 

několik klientů. Rovněž pokud sociálně-zdravotní pracovnice organizace Drom zjistí, že její nový klient 

není osoba ohroženou sociálním vyloučením, poskytne mu údajně jednorázovou radu a případně 

doporučí, na koho se dále obrátit (Darmoděj, Ester apod.). Samotnou pracovnici organizace Drom údajně 

nikdo nekontaktuje ohledně otázek týkajících se zdravotnictví.  

 

Z průzkumu vyplývá, že několik klientů organizací Ester a Darmoděj neumělo svůj problém vyřešit 

a nebylo odkázáno na jiné odborníky. Zahrada 2000 navrhla sdílet konkrétní informace o dostupných 

specialistech, kteří poskytují poradenství zdarma (kvalifikace, specializace, kontakty).  

 

3.6. Spolupráce mezi poskytovateli a obcemi  

 

Systémová (koncepční) spolupráce obcí a poskytovatelů je spíše formální 

 

Koncepční spolupráce probíhá v rámci komunitního plánování, na místních akčních skupinách (tzv. 

MAS), na pracovních skupinách ASZ. Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na 

Jesenicku pro roky 2014 až 2017
xii

 určuje klíčové priority. Jedna z 3 pracovních skupin, které se podílí na 

jeho realizaci, se zabývá právě sociálně vyloučenými osobami a osobami ohroženými sociálním 

vyloučením. Jejím cílem je jednak udržet stávající síť sociálních služeb, jednak zajistit terénní programy 

na území mikroregionu Zlatohorsko a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v mikroregionech 

Jesenicko a Zlatohorsko. Plánování a monitoring koordinuje sociální odbor Jeseníku. Zapojují se všichni 

výše uvedení poskytovatelé kromě organizace Drom a pracovníci sociálních odborů Jeseníku a Zlatých 

hor, zástupci jiných obcí chybí. Schůzky jsou nepravidelné.  

 

Komunitní plán je veskrze hodnocen pozitivně, ale podle 

poskytovatelů se prakticky nerealizuje, neb není dostatečně 

provázán s financováním. Dotace města Jeseník poskytují 

jen malou část zdrojů potřebných k udržení a rozvoji sítě 

služeb. Jeden poskytovatel proto navrhl záštitu a přímou 

spolupráci kraje, který poskytuje větší dotace oproti ORP 

Jeseník. Další doporučil, aby odbor jasně definoval svou roli 

v sociálních službách Jesenicka, aktivně komunikoval 

s obcemi, podporoval přijetí komunitního plánu ve všech 

obcích, vyhodnocoval jeho naplňování, koordinoval 

poskytovatele a zajišťoval soulad s krajskou sociální 

politikou (i společný monitoring). 
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„Obce chtějí znát vaše konkrétní aktivity, 

zastupitelé nerozumějí sociální hantýrce, chtějí 

zkrátka vědět, k čemu jim jste. Důležitá je 

dlouhodobost, aktivní vytváření oboustranného 

prostoru důvěry. I zdánlivě 'zbytečné' schůzky, 

které tento prostor vytvářejí.“ ASZ  

„Myslím, že (starostové) teprve hledají 

svou roli … Někteří chtějí přímo 

zasahovat, někteří se snaží problémům 

opravdu porozumět.“ Zástupce Agentury 

pro sociální začleňování 

„Neziskové organizace dostávají 

velké peníze. Pokud vykazují 

počet podpořených lidí, jaká je 

metodika výpočtu? Co se jim 

skutečně podařilo?.“ Starosta 

 

Poskytovatelé shodně oceňují působení ASZ, která 

svou autoritou podporuje spolupráci obcí 

a poskytovatelů. ASZ koordinuje konkrétní pracovní 

skupiny a účastní se i setkání starostů v rámci 

mikroregionů. Apeluje na trpělivost, dlouhodobost 

a též na vlastní aktivitu poskytovatelů.  

 

Obce zároveň formálně stanovují své požadavky ohledně sociálních služeb v komunitních plánech 

a strategických plánech rozvoje obcí. Starostové zdůraznili omezené prostředky, které mohou na 

sociální služby alokovat. I přesto jsou některé obce aktivní - spolufinancují sociální služby, podporují 

sociální podnikání, pořádají školení finanční gramotnosti či financují svého sociálního pracovníka 

(Mikulovice). Poskytovatelé by však uvítali větší podporu při realizaci sociálních služeb (například 

poskytnutí prostor pro kluby či  NZDM apod.). 

 

Vzájemná informovanost mezi obcemi a poskytovateli – schůzky a/či obecní terénní pracovník? 

 

Z průzkumu mezi starosty vyplývá, že většině obcí chybí kontakty 

na sociální pracovníky, konkrétní informace o rozsahu sociálních 

problémů z pohledu poskytovatelů a dále o rozsahu a kvalitě 

poskytovaných sociálních služeb. Nemají též přístup ke krajskému 

benchmarkingu sociálních služeb (kromě Jeseníku, který má 

přístup od roku 2015) a k databázi dosavadních analýz a evaluací 

(obce zřejmě analýzy v minulosti obdržely, ale preferují archiv na webu sociálního odboru Jesenicko). 

Některé obce si proto zpracovaly vlastní průzkumy potřeb občanů (např. v obci Uhelná
xiii

, v jejím 

průzkumu však sociální služby nejsou blíže vysvětleny). Až na organizace Člověk v tísni a Drom, které vidí 

prostor pro zlepšení, tvrdí zbývající poskytovatelé, že dávají obcím dostatek informací, pokud o ně obce 

stojí. Zároveň jsou názoru, že sdílení informací je rolí OSZ Jeseník a ASZ. Naopak starostové by uvítali 

přímý kontakt s poskytovateli. Zejména Darmoděj a Drom uvedli, že na takový kontakt nemají kapacity. 

 

Podle některých názorů se zastupitelé v celém systému 

sociálních služeb neorientují (typy a podmínky služeb, 

etika). Proto mají někdy „nereálné“ představy či 

požadavky (např. počet drogově závislých či počet 

začleněných rodin, což nelze s určitostí sdělit). 

Informovanost obcí a jejich občanů též komplikuje 

výměna zastupitelů a zaměstnanců obcí, resp. poskytovatelů. Dle průzkumu starostové akceptují 

důvěrnost informací a údajně nepožadují jména podpořených osob, což je obava poskytovatelů.  

 

Většina poskytovatelů i starostů by ocenila pravidelná setkání (např. jednou ročně na schůzi mikroregionu 

či v rámci týdne sociálních služeb) se zástupci poskytovatelů, obcí a sociálních odborů příslušných měst, 

která by sloužila k výměně informací a řešení klíčových otázek. Zároveň by starostové rádi dostávali 

výstupy práce poskytovatelů a sami se aktivně podíleli na rozvoji služeb.   

 

Starostové Zlatohorska rovněž navrhli zavést roli terénního pracovníka (např. 1 pracovník na 3 obce), 

který by rovněž zjišťoval potřebnost a dostupnost služeb a informace předával jak obci, tak občanům v 

nouzi. Klíčové je jak vzdělání, tak zkušenosti a kompetence takového pracovníka, jakož i jeho vysoký 

kredit mezi obyvateli obce. Dobrým modelem může být terénní pracovník Mikulovic. 

 

Spolupráce ohledně konkrétních sociálně vyloučených osob – důležitá je pozitivní zkušenost 

 

Ester, Člověk v tísni a Zahrada 2000 zjišťují aktuální potřeby a v případě potřeby pomáhají konkrétním 

osobám, ale vztahy udržují jen s některými obcemi. Darmoděj údajně oslovoval obce a poskytoval letáky, 

ale je v pravidelném kontaktu opět pouze s některými obcemi. Zahrada 2000 je v kontaktu s obcemi 

zejména ohledně práce mobilního týmu. Drom vzhledem k omezeným personálním kapacitám požadavky 

obcí nezjišťuje. Na aktuální potřeby dokáží dle sociálního odboru Jeseník neziskové organizace reagovat, 
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„Platforma terénních služeb je příliš 

široká, připadá mi smysluplnější vytvářet 

konkrétnější platformy, například dluhaři, 

sdílení komplikovaných případů... 

Jesenicko potřebuje intenzivní pozornost 

bydlení a zaměstnanosti – tyto skupiny 

bych viděl(a) jako smysluplné napříč 

poskytovateli, obcemi.“ Poskytovatel 

sociálních služeb 

ovšem pro výrazné změny musí nejdříve zajistit financování. 

 

Většina obcí je dle vyjádření sociálních pracovníků prosociální, např. je ochotna se dohodnout 

na splátkovém kalendáři či dokonce bezúročné půjčce, nebo má pracovníka, který funguje jako zvláštní 

příjemce u nesvéprávných osob. Některé obce (např. Mikulovic, Bernartice, Kobylá a Skorošice, Žulová) 

aktivně oslovují poskytovatele s prosbou o pomoc (např. drogově závislým, bezdomovcům, dlužníkům 

apod.). Probíhá též spolupráce poskytovatelů s policií (řešení agresivity), lékaři (očkování) či školami 

(přípravné třídy).  

 

Pro obce je důležité mít konkrétní dobrou zkušenost se sociální službou. Podle poskytovatelů může jít 

např. o vyřešení dluhů u nájemníků v obecných bytech, zajištění smysluplného trávení volného času 

v NZDM, řešení bezdomovectví apod.  

 

Proč některé obce nespolupracují 

 

Ze strany obcí panuje jistá nedůvěra, neboť způsoby a důvody poskytování služeb na jejich území 

poskytovatelé nedostatečně vysvětlují. Proto se jejich činnost v obci jeví jako nečitelná či neopodstatněná. 

Některé obce nespolupracují též z obavy ze zvýšení počtu „problémových“ osob. Poskytovatelé však 

oponují, že tyto klienti již na Jesenicku žijí, a protože jsou sociálně vyčleněni, snaží se jim pomoci.  

 

Spolupráce obcí a poskytovatelů na osvětě 

 

Poskytovatelé též upozornili, že zastupitelé ovlivňují celkový obraz klientů sociálních služeb v rámci celé 

obce. Pokud panují předsudky a špatná informovanost v rámci vedení obce, přenášejí se na obyvatele 

a to pak poškozuje klienty – dochází ke stigmatizaci. Naopak existuje případ, kdy pozitivní přístup 

zastupitele dokázal ovlivnit veřejné mínění. 

 

Poskytovatelé uvítali týden sociálních služeb, konaný na konci července 2015 pro širokou veřejnost. Akci 

koordinoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Jeseník a zapojili se do něj všichni poskytovatelé 

služeb, na který se tento průzkum zaměřil. Aktivity poskytovatelé hodnotili veskrze jako přínosné. Objevily 

se podněty ke včasnější a intenzivnější propagaci zejména těch akcí, které jsou přístupné široké 

veřejnosti. Někteří poskytovatelé doporučili v rámci tohoto týdne setkání starostů a poskytovatelů.  

 

Spolupráce poskytovatelů a Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 

 

Z průzkumu vyplynuly rozporuplné ohlasy specificky na spolupráci s OSPOD
2
. Některým poskytovatelům 

spolupráce vyhovuje, v jiných případech zazněly výtky, že OSPOD chtěl od poskytovatele vyvíjet jistý tlak 

na klienty nebo hrát významnější roli v řešení zanedbání dítěte. Dle jednoho respondenta je důvodem 

zřejmě snaha odboru, aby neziskové organizace jeho roli částečně zastoupily zejména v méně dopravně 

dostupných lokalitách.  

 

Mezioborové platformy ke koordinaci na úrovni uživatelů, osvěty i systémové 

 

Sami poskytovatelé a pracovníci nastolili na počátku 

průzkumu otázku, zda má smysl pokračovat v koordinaci 

Platformy terénních sociálních služeb. Platforma sloužila 

ke koordinaci projektu Sociální integrace na Jesenicku 

(2011- 2015) a reportování výstupů, ne nutně k výměně 

zkušeností a hodnocení kvality služeb. Kvalitativní analýzy 

dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu
xiv

 nehodnotily 

efektivnost a přínos platformy. Někteří poskytovatelé ji 

označují za funkční model, jiní nevidí v pokračování 

platformy význam, protože jednak nezahrnula všechny 

                                                           
2
 Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je opatrovníkem dítěte v soudních řízeních. Vyhledává ohrožené děti, 

je zodpovědný za preventivní opatření, zprostředkovává náhradní rodinnou péči a vypracovává pro soud posudky. 
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významné poskytovatele, jednak má příliš široký záběr napříč různými cílovými skupinami. Dále zazněl 

názor, že metodika vytvořená v rámci platformy se dále nepoužívá, to ovšem vyvrátili 2 poskytovatelé. 

Někteří pracovníci různých organizací nechtějí spolupracovat na uživatelské úrovni, neb existují obavy z 

„přebírání klientů“. Nějaká forma setkávání a sdílení je vítaná (např. dle oborů), ale s ohledem na 

omezené kapacity pracovníků. 

 

Poskytovatelé zároveň označili za velmi funkční současnou Pracovní skupinu poskytovatelů služeb 

pro klienty s duševním onemocněním. Založila a koordinuje ji od roku 2015 Zahrada 2000, o.s. Dále se 

do ní zapojují různí aktéři, především SKP Boétheia, Ester, z. s., Darmoděj, o. p. s. a Psychiatrická 

nemocnice Bílá Voda. Kromě úrovně uživatelské se zde řešil i mechanismus spolupráce a destigmatizace. 

Až na výjimky se daří využívat skupinu k opodstatněnému sdílení informací o klientech vedoucímu podle 

poskytovatelů ke zlepšení a zefektivnění služeb. Platforma pracuje nejen na úrovni uživatelské, ale 

i osvětové a koncepční. Spolupráci na všech těchto úrovních považují jak ASZ, tak i neziskové organizace 

za důležitou. 

4. Hlavní závěry a doporučení 

4.1. Potřebnost a dostupnost sociálních služeb  

Z různých zdrojů lze soudit, že počet sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením 

je na Jesenicku v řádu tisíců. Jejich počet roste, a to napříč různými skupinami obyvatel. Přitom pro část 

z nich jsou sociální služby zřejmě nedostupné. Jedním z problémů je vyhledávání a poskytování služeb 

lidem žijícím v odlehlých oblastech a osobám, a to z důvodu omezené mobility a nedostatečných kapacit 

poskytovatelů. Vzhledem ke vzájemné provázanosti problémů, kterým sociálně vyloučení obyvatelé čelí 

(předluženost, nezaměstnanost, ztráta bydlení apod.), je třeba s nimi v rámci sociálních služeb 

systematicky a dlouhodobě pracovat. Na Jesenicku celkově chybí zejména finančně dostupné azylové 

a sociální bydlení pro různé skupiny osob, posilování finanční gramotnosti napříč populací, komplexní 

bezplatné dluhové poradenství, dále sociální práce s dětmi a mládeží, s rodinami, se seniory a duševně 

nemocnými, a to zejména v oblasti prevence sociálního vyloučení. Nutné je též srozumitelně informovat 

občany o sociálních službách.  

 

– Doporučení A: Zavést bezplatnou dluhovou poradnu 

Adresát: ORP Jeseník ve spolupráci s obcemi, poskytovateli sociálních služeb a ASZ 

Předlužení je jedním z nejpalčivějších problémů, kteří současní klienti řeší, navíc má vliv na případnou 

ztrátu bydlení. Část dlužníků je přitom náročné identifikovat (např. dle vzezření či typu bydlení), protože 

jde i o střední příjmovou třídu. Své problémy skrývají před okolím a nevyhledají pomoc včas. Je možné, že 

mají též obavu využívat tutéž službu, která poskytuje podporu neskrytě vyloučeným. Všichni poskytovatelé 

se shodují, že schází dostatečně fundovaný odborník, který by zdarma pomáhal řešit finanční otázky 

dlužníků, včetně těchto skrytě sociálně vyloučených osob. Mohl by sídlit např. v Jeseníku, ale měl by být 

schopen i terénní práce ve spolupráci s poskytovateli. Zároveň je třeba posílit prevenci, tedy vzdělávání 

veřejnosti ve finanční gramotnosti, a to ve spolupráci s dluhovou poradnou a poskytovateli.  

 

– Doporučení B: Zavést systém azylového a sociálního bydlení 

Adresát: Obce ve spolupráci s ORP Jeseník, poskytovateli sociálních služeb a ASZ 

Dostupné bydlení bylo po zadlužení zmíněno jako klíčový problém, který řeší sociálně vyloučené osoby. 

S výjimkou Zlatých hor, případně Javorníku nemají obce dostatek vlastních sociálních bytů a dalších 

ubytovacích kapacit. Mnoha lidem ohroženým sociálním vyloučením schází mezistupeň mezi azylovým 

bydlením a komerčními podnájmy. Někteří poskytovatelé (Ester, Zahrada 2000) tento problém řeší 

vlastními silami, schází ale systémová podpora a řešení na úrovni regionu a mikroregionů. Azylové 

bydlení tak sociální vyčlenění spíše podporuje v případech, kdy jej klienti využívají dlouhodobě. 

Doporučuje se tedy ve spolupráci s odborníky (např. Platformou pro sociální bydlení) zpracování analýzy 

potřebnosti, dostupnosti a možných přístupů k řešení sociálního bydlení na Jesenicku. Následně lze 

vytvořit systém sociálního bydlení, a to v souladu s nově připravovaným zákonem.  



 
 

Participativní průzkum potřebnosti a kvality sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením  

a sociálně vyloučené na Jesenicku, 10/2015                22 

– Doporučení C: Srozumitelně informovat občany o dostupných sociálních službách  

Adresát: Poskytovatelé ve spolupráci s ORP Jeseník, obcemi a ASZ 

Zatímco v současnosti se využívají letáky konkrétních poskytovatelů, kampaně a reference od obcí či 

jiných klientů. Je třeba pravidelný osobní kontakt poskytovatelů se zastupiteli i pracovníky sociálních 

odborů obcemi a zároveň aktivní vyhledávání potenciálních klientů (formou tzv. depistáže), a to v souladu 

s kapacitami poskytovatelů. Dále je třeba poskytnout specifické, srozumitelné informace pro jednotlivé 

aktéry (obce, potenciální klienty, školy, nemocnice aj.). Ideální je forma letáku A4, popř. A3 s výčtem 

různých životních situace a odkazů na jednotlivé pracovníky všech dostupných poskytovatelů sociálních 

služeb. Tento leták může být vložen do místních novin a zpravodajů, vystaven na obecních nástěnkách, 

u lékařů, v obchodech, distribuován na týdnu sociálních služeb apod.  

.  

– Doporučení D: Optimalizovat síť terénních sociálních služeb 

Adresát: ORP Jeseník ve spolupráci s obcemi Jesenicka a Olomouckým krajem  

Podle deklarovaného pokrytí území Jesenicka dochází k několika překryvům. Klienti si tak teoreticky 

mohou poskytovatele služby vybrat. Na druhou stranu však mají poskytovatelé napjaté kapacity, což může 

vést a v některých případech vede k přetížení pracovníků. Navíc jsou oblasti patrně zcela nepokryté. Proto 

je na místě zvážit lepší rozložení služeb a pokrytí území mezi poskytovateli.  

4.2. Efektivnost práce s uživateli a řízení organizací 

Závěry ohledně kvality a efektivnosti práce vychází z malého vzorku respondentů (27 klientů napříč 

poskytovateli), proto mají omezenou vypovídající hodnotu. Každý poskytovatel má určité silné stránky 

a oblasti, které potřebuje posílit. Je tedy prostor učit se od sebe navzájem. Přístupy organizací ke klientům 

se liší – od spíše paternalistického k partnerskému přístupu, každopádně u dotazovaných došlo téměř 

vždy ke zlepšení životní situace. Zdá se, že celkové kapacity poskytovatelů jsou nedostatečné, proto je 

náročné oslovování nových potenciálních klientů, zejména tzv. skrytě sociálně vyloučených. Poskytovatelé 

zřejmě nové klienty z kapacitních důvodů neodmítají, ale sami někdy přetíženost deklarují. Nadměrný 

počet klientů na sociálního pracovníka tak může negativně ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb. Otázkou 

však je dlouhodobá závislost na poskytovateli, pokud na sebe přebírá část zodpovědností. Kvalitu 

poskytovaných sociálních služeb ovlivňuje kvalifikace a zkušenosti sociálních pracovníků, ale i vhodné 

vzdělávání, motivace, finanční ohodnocení a styl vedení. Častá mobilita zaměstnanců, související 

s končícími projekty, ale i stylem řízení organizací, negativně ovlivňuje kvalitu služeb i paměť organizace. 

K průzkumům a evaluacím viz kapitola 4.4.  

4.3. Spolupráce poskytovatelů a obcí  

Spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb na řešení situace konkrétního klienta je méně častá 

a zakládá se spíše na osobních vazbách, což ohrožuje udržitelnost. Aktivně se koordinuje s ostatními 

zejména Zahrada 2000, jinak je koordinace omezená, což může ovlivňovat kvalitu služeb. Předávání 

klientů se liší podle organizace a potřeb klienta. Spolupráce s obcemi se liší podle obce a poskytovatele. 

Potřebnost sociálních služeb řeší „Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících“ spíše obecně, 

navíc na jeho realizaci nejsou dostatečné zdroje. Obce proto požadavky na sociální služby řeší buď 

v rámci vlastních kapacit, či s neziskovými / příspěvkovými organizacemi. Obcím často chybí dostatečné, 

srozumitelné informace o poskytovaných službách a dále možnost ovlivňovat jejich kvalitu. Vzniká tak jistá 

neochota spolupracovat, zejména pokud nemají přímou pozitivní zkušenost s poskytovanými službami. Je 

třeba koordinace s Olomouckým krajem a zároveň obcí s poskytovateli, a to na úrovni uživatelské, ale 

i osvětové a koncepční. Mezioborová pracovní skupina poskytovatelů služeb pro klienty s duševním 

onemocněním se jeví jako funkční model i pro jiné cílové skupiny.  

 

– Doporučení E: Dále posilovat spolupráci mezi poskytovateli 

Adresát: Poskytovatelé (a další aktéři v případě mezioborových pracovních skupin) 

Vzhledem k tomu, že terénní služby představují nejvýznamnější a nejhojnější nástroj sociální integrace, je 

žádoucí určitá forma jejich koordinace, například na úrovni case managementu. Dále je vhodné vzájemně 

se informovat o odborných kapacitách a spolupracovat v konkrétních případech klientů, na osvětě, tvorbě 
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politik či na odborném vzdělávání (formou školení, pracovní skupiny, neformálního setkávání aj.). Lze 

zvážit i vznik odborných pracovních skupin napříč aktéry po vzoru platformy pro řešení problémů osob 

s duševním onemocněním zaštiťované Zahradou 2000. 

 

– Doporučení F: Posílit spolupráci poskytovatelů s obcemi 

Adresát: Poskytovatelé ve spolupráci s ORP Jeseník, obcemi a ASZ 

Je žádoucí min. roční setkání starostů a zástupců poskytovatelů ohledně potřebnosti, dostupnosti, 

efektivnosti a dopadů sociálních služeb. Setkání by sloužila k výměně informací a řešení aktuálních 

otázek. Znamenala by posílení zodpovědnosti poskytovatelů vůči obcím a vice versa. Ideální je využít 

existujících setkání, např. v rámci mikroregionů. Souběžně je však nutná průběžná komunikace sociálních 

pracovníků se zástupci obcí, a to průběžně, nejen při identifikaci problémů či změnách v poskytování 

služeb. Zároveň je třeba zastupitelům srozumitelně komunikovat výsledky práce (ve srozumitelných 

výročních zprávách), poslání, možnosti a etická i zákonná omezení sociálních služeb. 

 

– Doporučení G:  Zvážit zavedení terénních sociálních pracovníků v obcích 

Adresát: Obce ve spolupráci s ORP Jeseník, ASZ, popř. Olomouckým krajem 

Spolupráci a informovanost občanů může zefektivnit též terénní sociální pracovník po vzoru Mikulovic. 

Zájem o takovou pozici již vyjádřilo několik starostů Zlatohorska, ale též starosta Javorníka. Současní 

sociální pracovníci obcí ví o sociálně vyloučených osobách, ale v rámci svých pracovních povinností 

nepracují v terénu. Proto je nemohou aktivně oslovit. Rovněž znají poskytovatele služeb. Lokální terénní 

pracovník by měl ideálně pocházet z řad obyvatel regionu. Zjišťoval by potřebnost, poskytoval informace a 

kontakty na poskytovatele sociálních služeb či příslušné zaměstnance obce a shrnující informace by 

podával obcím. Důležitý je výběr vhodného pracovníka, jeho vedení a jasná role, která by neměla být 

represivní, ale naopak nápomocná a edukativní. 

4.4. Průběžné hodnocení sociálních služeb 

Tento dokument je výstupem z pilotního participativního průzkumu potřebnosti, dostupnosti a kvality 

sociálních služeb na Jesenicku. Ucelené hodnocení kvality a dopadů si vyžaduje větší kapacity 

a rozpočet. Souběžně poskytovatelé sociálních služeb provádí vlastní průzkumy. Analýzy potřeb 

a evaluace jsou však až na Zahradu 2000 poměrně nesystematické. Výstupy kromě organizace Drom 

poskytovatelé nezveřejňují, ač jsou služby placeny především z veřejných prostředků. Vliv průzkumů 

a evaluací na další plánování organizací tak není jasný. Sdílení těchto dokumentů mezi poskytovateli 

a obcemi může přispět k dalšímu rozvoji kvality služeb a k vyvarování se chyb v budoucnosti. Mohou 

být též podkladem pro budoucí průzkum potřebnosti, dostupnosti a kvality sociálních služeb 

na Jesenicku. V takovém případě je však žádoucí dohoda o kritériích kvality sociálních služeb na 

úrovni kraje a ORP, aby bylo možné průzkumy potřeb a evaluace adekvátně přizpůsobit. 

Očekává se, že ORP Jesenicko bude provádět průzkum potřebnosti, dostupnosti a kvality sociálních 

služeb na Jesenicku každoročně, aby mohlo na základě nich lépe plánovat síť služeb, koordinovat 

aktéry i poskytovat účelně dotace. Smyslem průzkumu je však také zplnomocnění obcí. Zastupitelé 

(starostové) by proto měli být zapojeni do zadání (zaměření) průzkumu v roce 2016 a jeho 

vyhodnocení (diskuse o předběžných závěrech a doporučeních). Tazatelé – pracovníci sociálních 

odborů obcí (či případně terénní sociální pracovníci) osobně poznají potřeby sociálně vyloučených 

osob a budou na ně moci lépe reagovat. Dle vyjádření tazatelů je tento osobní kontakt také velmi 

motivační, a to jak pro (potenciální) klienty, tak pro tazatele.  

Oproti pilotnímu průzkumu je třeba zúžit počet průzkumných otázek, využít v maximální možné míře 

krajského benchmarkingu, průzkumů, evaluací a dalších analýz, zajistit dostatečné kapacity tazatelů, 

podpořit poskytnutí kontaktů ze strany vybraných poskytovatelů a také průzkum vhodně načasovat 

(min. 3 měsíce, mimo období letních prázdnin). Rovněž je třeba v každém roce přesně určit, k čemu 

bude průzkum sloužit, včetně např. revize komunitního plánu. 
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5. Přílohy 

5.1. Metodický přístup  

Průzkum provedli během července až září 2015 přímo pracovníci sociálních odborů na Jesenicku, 

Agentury pro sociální ́ začleňování a též dobrovolnice Maltézské pomoci – dobrovolnického střediska 

za podpory externích pracovnic Inky Píbilové a Johany Růžkové.  

 

Průzkum byl tedy participativní. V maximální možné míře byly využívány existující systémy 

participace, zejména setkávání poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků sociálních odborů 

Jeseníku, Javorníku a Zlatých Hor. Smyslem bylo zapojit různé zainteresované strany, včetně 

poskytovatelů sociálních služeb a samosprávy, kromě terénní fáze i do přípravy průzkumu a zejména 

interpretace, tvorby závěrů, nastavení následného systému hodnocení a dalších doporučení. Podpoří 

se tak zavádění doporučení do praxe a  evaluační kapacity všech stran, které budou moci průběžně 

pracovat na zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb.  

 

Konkrétní kritéria a výzkumné otázky vytvořily zástupci města Jeseník, Agentury pro sociální ́

začleňování a poskytovatelů sociálních služeb na úvodním setkání dne 18. 6. 2015. Jako podklad 

přitom sloužily standardy kvality sociálních služeb dle MPSV ČR, které však byly dále prioritizovány 

a rozvíjeny dle zkušeností zúčastněných. Byla tak nastavena srozumitelná kritéria a parametry 

průzkumu, které považovaly zapojené strany za důležité. Každá otázka byla dá le ověřena z několika 

zdrojů (z dokumentace, z pohledu jednotlivých aktérů) a pomocí vícerých metodických nástrojů, čímž 

byla zajištěna triangulace. Zároveň byla požadována průkaznost dat, a to v míře dostupné na místě a 

v archivech zapojených aktérů (např. informace o zapojených klientech).  Závěry evaluace tak jsou 

více spolehlivé, měřitelné a ověřitelné.  

 

Metodologie je v souladu s mezinárodními evaluačními standardy a přístupy, zejména Etickým 

kodexem evaluátora České evaluační společnosti (ČES), jakož i Formálními standardy provádění 

evaluací ČES.  

5.2. Metodický postup a harmonogram 

 

Průzkum byl rozdělen do třech základních fází: přípravná, terénní a závěrečná. Během nich došlo 

postupně ke sběru, analýze, syntéze dat a sdílení hlavních závěrů a doporučení.  

 

 

Přípravná fáze  

1. 6. až 30. 6. 2015 

 

 

Terénní fáze  

30. 6. až 31. 7. 2015 

 

 

Závěrečná fáze  

1. 8. až 15. 10. 2015  

 

 Identifikace klíčových aktérů 

a jejich zapojení do průzkumu.   

 Úvodní setkání s klíčovými 

aktéry – specifikace sociálních 

služeb, cílové skupiny a výběr 

lokalit, tvorba otázek.  

 Elektronicky: dokončení cílů, 

indikátorů, nástrojů pro sběr 

dat, očekávané analýzy 

a interpretace, způsoby sdílení 

s jednotlivými aktéry. 

 Pilotáž dotazníků se sociálními 

odbory vybraných obcí 

a zaškolení 3 tazatelek. 

 Sběr dat tazateli a externími 

pracovnicemi (starostové, 

poskytovatelé, ASZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 Čištění dat, analýza, doplnění 

chybějících dat, intepretace, 

návrh zjištění a doporučení. 

 Závěrečné setkání s klíčovými 

aktéry: diskuse nad hlavními 

zjištěními, předběžnými závěry 

a doporučeními, zpětná vazba 

k průzkumu. 

 Vyhodnocení pilotáže a návrh 

systému průběžného 

hodnocení potřebnosti a 

kvality těchto služeb místními 

aktéry.  
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5.3. Metodická omezení  

Průzkum měl následující hlavní omezení: 

 

 Byla zachována důvěrnost dat klientů – jejich kontakty poskytovatelé sociálních služeb 

předali pro účely průzkumu jen na základě informovaného souhlasu klienta. Dle informací 

poskytovatelů několik desítek klientů odmítlo dát souhlas s provedením průzkumu. Někteří 

sice souhlas poskytli, po oslovení tazatelem jej však odvolali.  

 Omezený přístup k datům poskytovatelů sociálních služeb. Tazatelé ani externí 

zpracovatelky průzkumu neměli kompletní přístup k datům poskytovatelů, např. počtu 

klientů jednotlivých služeb v jednotlivých obcích, typu a délce spolupráce apod. Průzkum 

tedy vychází z dat poskytnutých poskytovateli pro účely krajského benchmarkingu 

sociálních služeb a pro účely tohoto průzkumu. Šíře dat jednotlivých poskytovatelů se lišila. 

 Omezený přístup k sekundárním datům. Většina sociodemografických analýz, které byly 

provedeny, nejsou veřejně k dispozici a tento průzkum z nich nemohl čerpat. Rovněž 

nejsou k dispozici ani řadě starostů. 

 Realizace průzkumu v době letních prázdnin a dovolených, a tudíž omezené kapacity 

tazatelů, tj. pracovníků sociálních odborů pověřených obcí a pracovníků Agentury pro 

sociální začleňování, i zapojených poskytovatelů sociálních služeb.  

 Nepřesná vyplnění dotazníků, způsobená zřejmě nedostatečným proškolením tazatelů 

(3 proškoleni přímo, všem byla k dispozici možnost konzultace po telefonu, což využili 

2 tazatelé). Pokud byla nejasně označena odpověď v dotazníku, byla vyřazena, ale 

dotazník jako takový byl ponechán. 

 Vzhledem k zúžené definici sociálních služeb a cílové skupiny a dále k nízkému vzorku 

šetření (27 sociálně vyloučených osob) není možné závěry pilotního průzkumu zobecňovat 

na širší skupinu osob či oblast.  
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5.4. Kritéria a výzkumné otázky 

Následující kritéria a předběžné průzkumné otázky vytvořili zástupci sociálního odboru města 

Jeseník, Agentury pro sociální začleňování a poskytovatelů sociálních služeb dne 18. 6. 2015.  

1. Potřebnost a dostupnost 
 
1.1. Které regiony a obce jsou pokryté sociálními službami? 
1.2. Jaké služby jsou poskytovány a v jaké míře? 
1.3. Jaký typ klientů je využívá? 
1.4. Jaký je rozdíl mezi deklarovanými a skutečně poskytovanými službami? Do jaké míry jsou 

terénní služby opravdu poskytovány v terénu? Pokud existují rozdíly, proč tomu tak je?  
1.5. Jaká je návaznost služeb? 
1.6. Jak se služby překrývají? 
1.7. Kde, komu a jaké sociální služby chybí (a jsou třeba)? Z jakých důvodů služby chybí?  

 
2. Informovanost a koordinace s obcemi 
 

2.1. Jak probíhá spolupráce s jednotlivými aktéry? 
2.2. Jak poskytovatelé spolupracují s obcemi na definici jejich požadavků? 
2.3. Jak jsou o sociálních službách informovány zodpovědné osoby/instituce/potenciální 

příjemci? 
2.4. Co vidí obce jako prioritní sociální problémy, jakých osob se týkají a jak je řeší? 
2.5. Nakolik stávající sociální služby řeší požadavky a potřeby obcí? 
2.6. Nakolik jsou poskytovatelé flexibilní k aktuálním společenským trendům? 
2.7. Jak komunikovat zastupitelům potřebnost (a též dostupnost a kvalitu) sociálních služeb?  

 
3. Kvalita a efektivita 
 

Úroveň uživatelská: 
3.1. Jak mají poskytovatelé vymezeny cílové skupiny? 
3.2. Pracují s vymezenou cílovou skupinou a poskytují služby dle svého odborného zaměření? 
3.3. Jak poskytovatelé získávají nové klienty?  
3.4. Jak při tom zohledňují své kapacity? 
3.5. Jakým způsobem se definují nové zakázky? Jakou roli hraje klient sám; jakou obce, 

poskytovatelé a další subjekty? Jak probíhá vytváření individuálního plánu?  
3.6. Nakolik organizace zjišťují, zda klient již nepracuje s jinou službou (na stejné zakázce)?  
3.7. Jaký je přístup poskytovatelů ke klientům? (vyvažování pomoci a kontroly; prevence a 

krizové intervence; spolupráce s opatrovníky klientů) 
3.8. Jak probíhá ukončování spolupráce?  
3.9. Jaký je poměr úspěšně a neúspěšně ukončených zakázek?   
3.10. Jaké jsou důvody selhávání? 
 
Spolupráce mezi poskytovateli: 
3.11. Jaké jsou mechanismy spolupráce mezi poskytovateli? (case management/případové 

konference)   
3.12. Má smysl pokračovat v Platformě terénních služeb? 

 
Řízení organizací: 
3.13. Jak poskytovatelé prioritizují, pokud musí omezovat finance? 
3.14. Jaká je interní podpora zaměstnanců poskytovatelů? Jak se nakládá s jejich osobním 

potenciálem? Jak probíhá supervize a vzdělávání pracovníků? 
3.15. Jak funguje interní komunikace o klientech? 
3.16. Co a jak poskytovatelé interně hodnotí (relevance, efektivnost, efektivita, dopady, 

udržitelnost)? Jak využívají výstupy z hodnocení? 
3.17. Jsou k dispozici buď odborní garanti/metodici, nebo dostatečně kvalifikovaní a průběžně se 

vzdělávající zaměstnanci? (např. u dluhového/právního poradenství)  
3.18. Pokud ne, předávají poskytovatelé klienty do kompetentních služeb? 
3.19. Jaké jsou další výsledky poskytovatelů?  

3.20. Jaké jsou náklady na sociální služby poskytovatelů? 
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5.5. Přehled sociálních služeb a kontaktů pro obce a klienty  

 
A. Terénní programy 

 

Pro koho: Terénní služby jsou poskytované osobám, které „vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy“. Jde o osoby žijící v nouzi, bez přístřeší, 

v sociálně vyloučených lokalitách, uživatele alkoholu a nelegálních drog a jiné. Každý má 

přístup ke službě bez rozdílu. 

 

Co klienti získají: 

Sociální pracovník poskytne klientům přímo doma či jinde dle možností a preferencí klienta 

jednak kontakt se společenským prostředím, jednak pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

 

Nejčastěji tato pomoc znamená: 

 pomoc v krizi, např. v rodině, mezi sousedy 

 navázání kontaktů s obcemi a dalšími institucemi, doprovod 

 pomoc s vyřízením nových dokladů 

 pomoc s žádostmi a odvoláními u řady institucí, např. správy sociálního zabezpečení 

či zdravotní pojišťovny 

 pomoc s žádostí o bydlení u obce či soukromého poskytovatele 

 pomoc s hledáním práce  

 pomoc s oddlužením, např. s jednáním ohledně exekuce 

 psychická a sociální podporu, terapii  

 zprostředkování navazující péče, např. léčbu závislosti 

 ale též např. výměnu injekčních stříkaček a jiné osobní záležitosti 

 

Klient spolupracuje dobrovolně a sociální pracovník respektuje jeho vůli. Služba je bezplatná. 

Může být poskytována anonymně. Cílem je snížit rizika pro dané osoby i jejich okolí. 

 

Kontakty: 

 

Člověk v tísni, o. p. s. 

Kancelář na Jesenicku není, web: http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace 

• Jan Fukala, Terénní pracovník, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na 

Jesenicku a Zlatohorsku, Tel:+420 777 787 973, jan.fukala@clovekvtisni.cz 

• Michaela Vrbová, Terénní pracovnice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

na Jesenicku a Zlatohorsku, Tel:+420 739 320 231, michaela.vrbova@clovevtisni.cz 

 

Darmoděj z. ú. 

Kontaktní adresa: Lipovská 98, 790 01 Jeseník, web: http://www.darmodej.cz/t-programy/    

• Soňa Rozborilová, Vedoucí programu, Tel: 775 039 589, k-centrum@darmodej.cz 

• Petra Svobodová, DiS., Sociální pracovnice a zástupkyně vedoucí, Tel: 775 236 593, 

svobodova@darmodej.cz 

• Bc. Jan Pospíšilík, DiS., Sociální pracovník, Tel: 774 742 451, 

pospisilik@darmodej.cz,  

http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace
http://www.darmodej.cz/t-programy/
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• Zuzana Lyachová, Pracovnice v sociálních službách, Tel: 774 742 443, 

lyachova@darmodej.cz 

• Josef Bechr, Pracovník v sociálních službách, Tel: 774439 041, bechr@darmodej.cz 

   

Ester z. s. 

Kontaktní adresa: Bílý Potok 152, 790 70 Javorník, web: http://www.esterzalesi.eu/socialni-

sluzby/terenni-programy   

• Eva Svobodová a Abraham Staněk, vedení organizace, Tel: 584 440 141, 584 

440 211, 584 440 519, E-mail: ester.zalesi@seznam.cz 

• Markéta Zindlerová - vedoucí terénního programu, tel.: 732 112 595, 

marketa.zindlerova@esterzalesi.eu 

• Jana Salvová, terénní pracovnice, tel. není veřejný, jana.salvova@esterzalesi.eu 

• Radka Procházková, terénní pracovnice, tel. není veřejný, 

radka.prochazkova@esterzalesi.eu 

 

Zahrada 2000 o. s.  

Terénní tým (komunitní péče) se věnuje osobám s duševním onemocněním v jejich 

domácím prostředí v rámci mikroregionu Jesenicka a Zlatohorska. Členy týmu jsou psychiatr, 

psycholog, sociální pracovník a tzv. peer konzultant. 

 

Kontaktní adresa: Terénní a kontaktní centrum Jeseník, Lipovská 1177, Jeseník (bývalá 

budova RWE) a Kontaktní pracoviště Zlaté Hory, Nerudova 405, 793 76 Zlaté Hory ( park 

sanatoria EDEL), web: http://www.zahrada2000.cz/socialni-sluzby/ 

• R. Němcová, DiS, vedoucí sociální pracovník, r.nemcova@zahrada2000.cz 

• Mgr. Lenka Sedláčková, vedoucí centra v Jeseníku, sociální pracovník, tel.: +420 

775 148 189, l.sedlackova@zahrada2000.cz 

 

 

  

http://www.esterzalesi.eu/socialni-sluzby/terenni-programy
http://www.esterzalesi.eu/socialni-sluzby/terenni-programy
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B. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM či klub) 

Pro koho:  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (tzv. NZDM či klub) jsou určena dětem a mládeži 

sociálně vyloučeným či ohroženým sociálním vyloučením (např. konflikty se společností, 

sociálně znevýhodňující prostředí, trestná činnost apod.). Kluby se snaží předejít či omezit 

jejich toulání, výtržnictví, delikvenci, pouličním party / gangy, závislosti či prostituci. 

 

Proč zakládat klub pro děti, když je v obci dostatek zájmových kroužků?  

Nabídka nízkoprahového zařízení je komplexnější. Reaguje na problémy složitější, než jen 

vyplnění volného času a rozvoj dovedností. Volnočasové aktivity jsou spíše prostředkem 

k navázání kontaktu s dětmi a dospívajícími, podstatou je odborná sociální práce zaměřená 

na zlepšení jejich životní situace a snížení rizika sociálně nežádoucích jevů. NZDM podléhají 

přísným předpisům, služby musí být bezplatné a mohou být poskytovány anonymně. 

 

Co klienti získají: 

Kluby poskytují klientům zejména: 

 zdravé trávení volného času s vrstevníky (např. zájmové dílny, besedy, výlety, 

sportovní akce) 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (například exkurze, pobytové 

výjezdy, návštěvy z institucí v klubu apod.) 

 sociálně terapeutické činnosti (sebepoznání, rozvoj sociálních dovedností aj.) 

 pomoc při zvládání obtížných životních situací (psychosociální podpora při řešení 

osobních problémů, vztahů s rodiči a vrstevníky aj.) 

 

Cílem je posílit pocit klientů, že někam patří a mají šanci ovlivnit svůj život. Dalším cílem je 

též zlepšit soužití s dalšími obyvateli obce.  

 

Kontakty: 

Darmoděj z. ú. 

Klubík je určen dětem od 6 do 15 let, klub pak mládeži od 15 do 26 let. Provoz každý den 

odpoledne kromě středy, kdy probíhá terénní program.  

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek, Dukelská 1047, Jeseník 790 01,  

web: http://www.darmodej.cz/nzdm/, 4.listek@darmodej.cz.  

• Beata Zvoníčková DiS., Vedoucí a sociální pracovník, Tel: 774 416 504, 

zvonickova@darmodej.cz 

• Pavel Rotter, Pracovník v sociálních službách, Tel: 774 742 341, nzdm@darmodej.cz    

• Michal Sedlák, Pracovník v sociálních službách, zodpovědný též za terénní program, 

Tel: 774 742 341, nzdm@darmodej.cz 

• Jiří Šindler, Pracovník v sociálních službách, Tel: 774 742 341, nzdm@darmodej.cz  

   

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek, Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá 

nad Vidnavkou (1. patro budovy Obecního úřadu). Prostory jsou v neděli uzavřeny. 

• Jan Šimek, Pracovník v sociálních službách, Tel: 608 734 663, nzdm@darmodej.cz 

 

 

 

  

http://www.darmodej.cz/nzdm/
mailto:4.listek@darmodej.cz
mailto:zvonickova@darmodej.cz
mailto:nzdm@darmodej.cz
mailto:nzdm@darmodej.cz
mailto:nzdm@darmodej.cz
mailto:nzdm@darmodej.cz
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C. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) 

 

Pro koho:  

Služba (používá se zkratka SAS) je určena pro sociálně znevýhodněné rodiny, které jsou 

velmi citlivé na ekonomické a sociální změny. Jde např. o  neúplné rodiny, rodiny s mnoha 

dětmi, rodiny menšinových etnik a další. Problémy těchto rodin jsou často mnohočetné, 

navzájem se ovlivňují a nelze je zjednodušit jen na jasně ohraničené příčiny a následky. 

Rodiny často bojují s chudobou, ztrátou bydlení, nízkými materiálními či hygienickými 

standardy, jsou zde zanedbávané či dokonce týrané děti (což řeší orgán sociálně-právní 

ochrany dětí - OSPOD), rodiče mají nižší vzdělání a omezené uplatnění na trhu práce atd. 

 

Co klienti získají: 

Dlouhodobou a intenzivní spolupráci na problému v přirozeném prostředí, tedy doma. Služba 

působí jak na rozvoj a bezpečí dětí, tak na dovednosti a řešení problémů rodičů a částečně 

i na vlivy prostředí, a to samostatně i souběžně, podle potřeb a přání rodiny (dobrovolnost). 

Může se jednat jak o zlepšení podmínek, které ohrožují setrvání dítěte v rodině či které 

umožní bezpečný návrat již odebraného dítěte zpět do rodinného prostředí. Může pomoci 

také např. při návratu jiného člena rodiny. 

 

Nejčastěji tato pomoc znamená: 

 výchovné, vzdělávací a tzv. aktivizační činnosti, např. zlepšení rodičovských 

dovedností, bezpečného prostředí pro vývoj dítěte, pomoc se závislostí na alkoholu či 

drogách apod. 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tedy navázání kontaktů 

s obcemi a dalšími institucemi, doprovod apod.  

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, např. pomoc s žádostmi a odvoláními u řady institucí, pomoc s hledáním 

práce, oddlužením, či bydlením 

 psychická a sociální podporu, terapii  

 

Služba je bezplatná. Cílem je snížit počet dětí umístěných mimo vlastní rodinu. Důležitá je 

spolupráce s dalšími sociálními službami. 

 

Jak se služba liší od OSPOD? 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD, neboli „sociálka“) příslušného obecního 

a krajského úřadu vyhledává ohrožené děti, je zodpovědný za preventivní opatření 

v rodinách, zprostředkovává náhradní rodinnou péči a vypracovává pro soud posudky 

a doporučení. Je opatrovníkem dítěte v rozhodování o péči o děti, o výživném apod.  

 

Zatímco rozsah služeb a spolupráci v rámci SAS si určuje rodina, OSPOD vystupuje úředně 

v zájmu týraných, zanedbávaných či zneužívaných dětí a opatření si může vynutit též 

soudně. V prevenci je klíčová spolupráce SAS a OSPOD. 

 

  



 
 

Participativní průzkum potřebnosti a kvality sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením  

a sociálně vyloučené na Jesenicku, 10/2015         31        31 

Kontakty: 

 

Člověk v tísni, o. p. s. 

Kancelář na Jesenicku není, web: http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace 

• Jan Fukala, Terénní pracovník, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na 

Jesenicku a Zlatohorsku, Tel:+420 777 787 973, jan.fukala@clovekvtisni.cz 

• Michaela Vrbová, Terénní pracovnice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

na Jesenicku a Zlatohorsku, Tel:+420 739 320 231, michaela.vrbova@clovevtisni.cz 

 

Darmoděj z. ú. 

Kontaktní adresa: Vápenná 118, 790 64 Vápenná, web: http://www.darmodej.cz/s-a-sluzby/     

• Mgr. Jarmila Šimčíková, Vedoucí a sociální pracovnice – SAS, kontaktní osoba pro 

obce: Stará Červená Voda, Velké Kunětice, Supíkovice, Hradec – Nová Ves, 

Písečná, Mikulovice, Zlaté Hory, Tel: 608 760 169  simcikova@darmodej.cz  

• Mgr. Andrea Kováříková, Zástupce vedoucího a sociální pracovnice – SAS, kontaktní 

osoba pro obce: Bílá Voda, Javorník, Uhelná, Bernartice, Vlčice, Skorošice, Kobylá 

nad Vidnavkou, Žulová, Černá Voda, Vápenná, Tel: 774 742 446, 

kovarikova@darmodej.cz  

• Mgr. Pavla Stoklasová, Sociální pracovnice – SAS, kontaktní osoba pro obce: Velká 

Kraš, Vidnava, Česká Ves, Jeseník, Lipová – lázně, Ostružná, Bělá pod Pradědem 

Tel: 775 551 567, stoklasova@darmodej.cz  

• Vít Laštovica, Pracovník v sociálních službách – SAS, Tel: 733 640 896, 

vlastovica@darmodej.cz 

• Lenka Divinová, Pracovnice v sociálních službách – SAS, Tel: 774 742 301, 

divinova@darmodej.cz 

•  Blanka Vaňková, Pracovnice v sociálních službách – SAS, Tel: 775 551 568, 

vankova@darmodej.cz 

  

Ester z. s. 

Kontaktní místa v Javorníku: 1) Polská 492, 2) Školní ulice 73, Kavárna Hawai, 3) Uhelná 68 

web: http://www.esterzalesi.eu/socialni-sluzby/sluzby-pro-rodiny-s-detmi 

• Markéta Zindlerová - vedoucí služeb v KC Hawai, zodpovědná i za Polskou 492, tel.: 

732 112 595, marketa.zindlerova@esterzalesi.eu 

• Markéta Krejčová, Vedoucí služeb -  KC Uhelná, tel.: 732 237 229, 776 774 202, 

marketa.krejcova@esterzalesi.eu  

• Eva Svobodová a Abraham Staněk, vedení organizace, Tel: 584 440 141, 584 

440 211, 584 440 519, E-mail: ester.zalesi@seznam.cz  
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D. Sociální rehabilitace 

 

Pro koho: 

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti osob. Je určena osobám sociálně vyloučeným či ohroženým 

sociálním vyloučením. Poskytovatelé blíže stanoví, pro koho jsou jejich služby určeny. V ČR 

jde převážně o osoby se zdravotním postižením, může však jít též o seniory, osamělé rodiče 

s dětmi aj. Typicky řeší dlouhodobou nezaměstnanosti, předlužení či potenciální ztrátu 

bydlení. 

 

Co klienti získají: 

 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, např. v rehabilitačních 

dílnách apod. 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, např. pomoc ve styku s úřady apod. 

 u pobytové formy též ubytování, stravu a pomoc při osobní hygieně 

 

Služba je poskytována v prostorách poskytovatele (ambulantně) či v terénu (doma u klienta 

či jinde v bezpečném prostředí). Je bezplatná a na dobrovolné bázi. Cílem je, aby lidé 

v nepříznivé sociální situaci zůstali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít 

běžným způsobem, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, 

přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti. 

 

Kontakty: 

 

Ester z.s. 

Cílová skupina: osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a osoby s duševním a/nebo 

mentálním postižením, bližší informace podá poskytovatel.  

Kontaktní místa: 1) Polská 492, 2) Školní 73 (Kavárna Hawai) a 3) Uhelná 68, 790 70 

Javorník, web: http://www.esterzalesi.eu/socialni-sluzby/socialni-rehabilitace  

Soňa Vašutová, Vedoucí služby a kontaktní osoba v Polské ul., tel.: 584/454 934, e-mail: 

sona.vasutova@esterzalesi.eu 

• Markéta Krejčová, Sociální pracovníkve Školní a Uhelné ulici, tel.: 732 237 229, 

776 774 202, marketa.krejcova@esterzalesi.eu 

 

Zahrada 2000 o. s. 

Cílová skupina: osoby s duševním onemocněním 

Kontaktní adresa: Sociálně terapeutické centrum ZAHRADA2000, Na Mýtince 32, 790 01 

Jeseník  

Web: http://www.zahrada2000.cz/socialni-sluzby/4318-socialni-rehabilitace.html 

• A. Raifová, vedoucí služby sociální rehabilitace, tel. 584 401 195, 

a.raifova@zahrada2000.cz  
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E. Zdravotně-sociální pomocník 

 

Pro koho: 

Služba je určena osobám sociálně vyloučeným či ohroženým sociálním vyloučením. 

 

Co klienti získají: 

 Informace o péči o zdraví, např. vysvětlení významu preventivních prohlídek, 

očkování, dodržování zásad hygieny, životosprávy,  prevence nemocí a rizik, 

zdravotního pojištění (např. dopady změny pojišťovny na dostupnost zdravotní péče) 

apod. 

 Doprovod do zdravotnických zařízení, asistenci při objednání k vyšetření 

 Spolupráce s kurátory, orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zdravotními 

pojišťovnami a dalšími institucemi. 

 

Služba je poskytována bezplatně a na dobrovolné bázi. Cílem je zlepšit přístup obyvatel 

sociálně vyloučených lokalit k vlastnímu zdraví a přiblížit jim zdravotní služby.  

 

Kontakty: 

Drom, romské středisko 

Kancelář na Jesenicku není, web: http://www.drom.cz/cs/drom-romske-stredisko/socialni-

sluzby/zdravotne-socialni-pomoc  

• Mgr. Zuzana Marhoulová, vedoucí služby pro ČR, Tel.: 777 477 835, 

zuzana.marhoulova@drom.cz  

• zdravotně sociální pomocnice 

• Mgr. Taťána Kovalcová, pracovnice v sociálních službách pro Javornicko a Jeseník, 

tel.: 775 551 567, kovalcova.drom@seznam.cz  

 

  

http://www.drom.cz/cs/drom-romske-stredisko/socialni-sluzby/zdravotne-socialni-pomoc
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F. Azylové domy a noclehárny 

 

Pro koho: 

Noclehárna a Nízkoprahové denní centrum jsou určeny občanům starším 18 let, bez 

střechy nad hlavou, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Odmítnout lze klienta 

z kapacitních důvodů, v případě ohrožení pracovníků či ostatních klientů (alkohol, 

onemocnění, obtěžování), porušení provozního řádu či pokud má klient speciální potřeby 

(vozíčkář, nevidomý apod.).  

 

Azylový dům je určen občanům, kteří jsou zdravotně soběstační a ocitli se bez střechy nad 

hlavou, jsou v nepříznivé sociální situaci, která bývá zpravidla spojená se ztrátou domova, a 

chtějí tuto situaci řešit. Odmítnout lze klienta z kapacitních důvodů, pokud má akutní infekční 

onemocnění či vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, dále pokud závažným způsobem 

narušuje soužití v domě či byl vyloučen pro porušení Domovního řádu. 

 

Azylový dům pro muže i ženy je určen jednotlivcům nad 18 let, azylový dům pro rodiče 

s dětmi mohou využít nejen rodiče, ale i zákonní zástupci starší 18 let s dětmi a těhotné od 

2. trimestru těhotenství. 

 

Co klienti získají: 

V noclehárně lze pobývat pouze přes noc: 

 Nocleh (lze přijít až večer, odejít je třeba ráno, nelze si ponechat věci) 

 podmínky pro osobní hygienu  

 v případě zájmu také základní informace o sociálních službách, které by mohly 

pomoci s řešením nepříznivé situace (zprostředkování styku s úřady, terapie apod.) 

 

V nízkoprahovém denním centru: 

 stravu (lze využít pouze přes den, nelze si ponechat věci) 

 podmínky pro osobní hygienu  

 v případě zájmu také poradenství o sociálních službách, které by mohly pomoci 

s řešením nepříznivé situace (pomoc ve styku s úřady, možnosti řešení bydlení aj.) 

 

V  azylovém domě. 

 Celodenní bydlení, hygiena, možnost stravování  

 Intenzivní spolupráce se sociálním pracovníkem ohledně návratu do společnosti.  

 

Individuální podpora je poskytována po dobu nezbytně nutnou. Služby jsou zpoplatněny.  

 

Kontakty: 

 

Společenství křesťanské pomoci (SKP) Boétheia  

web: www.boetheia.eu  

 

Azylový dům pro muže i ženy (48 lůžek) a noclehárna pro muže (10 lůžek), O. Březiny 

228/28, 790 01 Jeseník 

 Bc. Zaoral Jan, ředitel a vedoucí služby, tel.: 584 412 669, ad.jesenik@seznam.cz  

http://www.boetheia.eu/
mailto:ad.jesenik@seznam.cz
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 Bc. Kamil Archel, sociální pracovník, kontaktní osoba, tel.: 584 412 669, 

archel@seznam.cz   

 

Azylový dům pro rodiče s dětmi ( 7 pokojů) a noclehárna pro ženy (4 lůžka), Seifertova 689, 

790 01 Jeseník 

 Bc. Wrožynová Yvona, vedoucí, sociální pracovník, tel.: 584 411 684   email: 

ad.wrozynova1@seznam.cz  

 Pracovníci v sociálních službách ( nepřetržitý provoz), tel.: 584 411 684, 737 

491 051, ad.ubytovna@seznam.cz  

 

G. Drogové (adiktologické) služby 

(kontaktní centrum a terénní služba) 

 

Pro koho:  

Sociální a adiktologické služby jsou určeny osobám ohroženým závislostí na nealkoholových 

návykových látkách, již závislým, problémovým uživatelům drog, ale také experimentátorům. 

Sekundární cílovou skupinou jsou rodinní příslušníci.  

 

Co klienti získají: 

 Individuální poradenství, pomoc v krizi, výměna injekčních stříkaček, testování HIV či 

žloutenky a jiné snižování rizik, zprostředkování léčby 

 Poradenství pro rodinné příslušníky 

 Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 

Služba je bezplatná a na dobrovolné bázi. Cílem je snižování důsledků rizikového chování u 

uživatelů drog, prostřednictvím sociálně – terapeutických a preventivních činností. 

 

Kontakty: 

 

Darmoděj z.ú. - Kontaktní centrum 

Služby jsou určeny osobám starším 15 let. Služba není určena příležitostným uživatelům 

marihuany. 

 

28. října 885/14, 790 01 Jeseník, web: http://www.darmodej.cz/k-centrum/  

 Bc. Kateřina Pavelková, Vedoucí sociální služby, sociální pracovník, Tel: 775 

693 124, k-centrum@darmodej.cz, pavelkova@darmodej.cz     

 Bc. Jan Pospíšilík, DiS., Zástupce vedoucího a sociální pracovník, Tel: 774 742 451, 

pospisilik@darmodej.cz,   

 Zuzana Lyachová, Pracovnice v sociálních službách, Tel: 774 742 443, 

lyachova@darmodej.cz  
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H. Asistenti při jednání s policií 

Tato služba není v regionu zastoupena. 

 

I. Sociální odbory jednotlivých obcí, které rovněž poskytují sociální služby: 

 

Pro koho: 

Služby jsou určeny obyvatelům (stálým i přechodným) spádového území pověřeného 

obecního úřadu, kteří se ocitli v sociální nouzi (nejsou schopni zabezpečovat své základní 

životní a sociální potřeby, včetně svých práv, výživy, domácnosti apod.) nebo potřebují řešit 

zajištění sociální služby. 

 

Co klienti získají: 

 Základní sociální poradenství v oblasti dávek, důchodů, ubytování, poskytování 

dalších služeb, rodinných záležitostí, dostupnosti zdravotního a sociálního 

zabezpečení apod. 

 

Kontakty: 

 

Jiří Kovalčík, Vedoucí soc. odboru Jeseník, tel.: 584 498 405, jiri.kovalcik@mujes.cz  

Bohumila Ptáčková, Sociální pracovník, Městský úřad Jeseník, tel.: 584 498 414, 

bohumila.ptackova@mujes.cz  

Alena Zondlaková, Sociální pracovnice, Městský úřad Zlaté Hory, tel.: 584 453 059, 

alena.zondlakova@zlatehory.cz  

Simona Stoupalová, Sociální pracovnice, Městský úřad Javorník, tel.: 584 458 789, 

socialni.stp@mujavornik.cz  

Alena Kalinová, Sociální pracovnice, Městský úřad Jeseník, tel.: 584 498 406, 

alena.kalinova@mujes.cz  

Věra Vymětalová, sociální pracovnice, Městský úřad Jeseník, tel. 584 498 421, 

vera.vymetalova@mujes.cz  

Soňa Landauerová, sociální pracovník, Městský úřad Jeseník, tel. 584 498 455, 

sona.landauerova@mujes.cz  

 

Zdroj: Zákon č. 108/2006 Sb., příručky pro obce Agentury pro sociální začleňování a weby 

organizací 
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Příklad členění z veřejného katalogu sociálních služeb  (http://katalog.kr-olomoucky.cz)  

 
 

  

http://katalog.kr-olomoucky.cz/


 
 

Participativní průzkum potřebnosti a kvality sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením  

a sociálně vyloučené na Jesenicku, 10/2015         38        38 

5.6. Standardy kvality sociálních služeb 

Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem 

závazným od 1.1.2007. Znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 

Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

 

1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 

Kritérium Zásadní 

a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované 

sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými 

základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně 

určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována 

ano 

b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly 

uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace 
ano 

c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh 

poskytování sociální služby a podle nich postupuje 
ano 

d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a 

negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby. 

Podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje. 

ne 

 

2. Ochrana práv osob 

Kritérium Zásadní 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž 

by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských 

práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto 

pravidel poskytovatel postupuje 

ano 

b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy 

by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně 

pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje 

ano 

c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle těchto 

pravidel poskytovatel postupuje 
ne 

 

3. Jednání se zájemcem o sociální službu 

Kritérium Zásadní 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce 

o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování 

sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje 

ano 

b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a 

osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat 

prostřednictvím sociální služby 

ano 

c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce 

o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel 

postupuje 

ne 
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4. Smlouva o poskytování sociální služby 

Kritérium Zásadní 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy 

o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, 

kterým je určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje 

ano 

b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby 

osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy 
ne 

c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem 

na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby 
ne 

 

5. Individuální plánování průběhu sociální služby 

Kritérium Zásadní 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální 

služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby; 

podle těchto pravidel poskytovatel postupuje 

ano 

b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem 

na osobní cíle a možnosti osoby 
ano 

c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle ano 

d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu určeného 

zaměstnance 
ano 

e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi 

zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám 
ne 

Plnění kritérií uvedených v písmenech d) a e) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou 

a nemá zaměstnance. 

 

6. Dokumentace o poskytování sociální služby 

Kritérium Zásadní 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zpracování, vedení a evidenci 

dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována, včetně pravidel pro 

nahlížení do dokumentace; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje 

ano 

b) Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých osob v případech, kdy to vyžaduje 

charakter sociální služby nebo na žádost osoby 
ne 

c) Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování dokumentace o osobě po ukončení 

poskytování sociální služby 
ne 

 

 

7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 

Kritérium Zásadní 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností 

osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, a to ve formě srozumitelné 

osobám; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje 

ano 

b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na 

koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem a o možnosti 
ano 
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zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž 

prokazatelně seznámeni zaměstnanci poskytovatele 

c) Poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje je písemně v přiměřené lhůtě ne 

d) Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením 

stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských 

práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti 

ne 

 

8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje 

Kritérium Zásadní 

a) Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby osoba 

mohla takové služby využívat 
ano 

b) Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle 

jejích individuálně určených potřeb 
ne 

c) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním 

prostředím; v případě konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální 

postoj 

ne 
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5.7. Dotazník pro stávající, minulé i potenciální klienty 

sociálních služeb 

Obec, kde se rozhovor uskutečnil:     Tazatel/ka: 
Organizace, která poskytla kontakt na klienta:    Datum rozhovoru: 
Typ služby, kterou klient dle poskytovatele využíval:    
Stávající (S) / ukončen úspěšně (U) / ukončen neúspěšně (N): 
 
Jak oslovovat klienty, na které poskytl kontakt poskytovatel: 

Respondenty nejdříve oslovil poskytovatel. Po udělení souhlasu s účastí na průzkumu jejich jména a 
kontakty obdržel tazatel. Ten si s ním nyní domluví konkrétní termín a místo rozhovoru. Je důležité, 
aby si klient mohl vybrat čas a místo rozhovoru. Je například pravděpodobné, že bude preferovat 
rozhovor doma či jinde v bezpečném prostředí oproti úřadu. Dále je vhodné zmínit jméno pracovníka, 
který klienta o průzkumu informoval a poskytl tazateli kontaktní údaje klienta – takto by měla být 
vytvořena atmosféra důvěry. 
 
Pokud je to možné, mohou poskytovatelé služeb domluvit přímo termíny setkání. Vlastního rozhovoru 
se však nemohou pracovníci poskytovatele zúčastnit, neboť by jejich přítomnost mohla ovlivnit 
odpovědi jejich klientů, zejména potenciální kritiku. 
 
Jak oslovovat další respondenty: 

Pokud bude v konkrétní obci provedeno méně než 6 rozhovorů (resp. méně jak 8 rozhovorů 
v Jeseníku a Javorníku), má tazatel 2 možnosti, jak vyhledat respondenty, aby měl celkem min. 6 
(resp. 8) rozhovorů za 1 obec: 

 Vytipuje si lokalitu, která se jeví jako sociálně vyloučená, a osloví obyvatele s žádostí o 
rozhovor. V dané rodině provede rozhovor ideálně s tou dospělou osobou (nad 18 let), která 
měla naposledy narozeniny. Tím omezíme zkreslení vzorku, kdy budou odpovídat „nejvíce 
ochotní“ respondenti. 

 Požádá klienty, se kterými již provedl rozhovor, o tip na další osoby, které řeší sociální 
problémy a kteří by mohli potřebovat odbornou pomoc (sociální službu).  

V obou případech musí takto identifikovaný klient souhlasit s rozhovorem.  
 
Úvodní komunikace pro respondenty:  
(tyto body je nutné zopakovat respondentům též na počátku rozhovoru, nelze se spoléhat, že 
informace již mají) 

 
Vážená paní, vážený pane, 
 
 Dostali jsme na Vás kontakt od …..(jméno)… s tím, že souhlasíte se zařazením do průzkumu 
sociálních služeb měst Jeseník, Javorník a Zlaté hory. Je to tak? 
 

Rádi bychom Vás požádali o asi půlhodinový rozhovor. Cílem je zjistit, zda obyvatelé 
Jesenicka, kteří potřebují pomoci (např. s dluhy, nezaměstnaností, bydlením apod.) mají přístup k 
takovému typu služby, kterou potřebují. Dále nás zajímá, jak jsou aktuálně poskytované služby kvalitní 
– tedy zda skutečně pomáhají. 
 
 Rádi bychom Vás ujistili, že je průzkum anonymní – Vaše jméno nebude spojováno s Vašimi 
odpověďmi. Vaše odpovědi vyhodnotí externí průzkumníci. Nemusíte mít obavu, že by například nějak 
ovlivnily to, zda Vám napříště bude služba poskytnuta.  
 
 Výsledky průzkumu budou k dispozici na sociálním odboru města Jeseník (kontaktní osoba 
Jiří Kovalčík). V případě dotazů můžete zavolat též externí výzkumnici Ince Píbilové na tel. 
732437070. 
 
Otázky:  
Tazatel je předčítá v úplném znění, případně vysvětlí, zaznamenává co nejpřesněji odpověď, případně 
se doptá, pokud odpověď není jasná, ale nenapovídá – nedává možnosti odpovědí, pokud to výslovně 
není uvedeno!  
Pozor, poznámky psané kurzivou jsou pro tazatele, před klienty se nepředčítají 
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ÚVOD 
1) Odkud pocházíte? (vypište jméno obce) 
 
2) Kde jste žil/a v posledních 3 letech?  

Obec:    Typ bydlení: 

 Azylový byt / dům 

 Sociální byt 

 Pronájem 

 Vlastní byt / dům 

 Bez domova / provizorní přístřešek / noclehárna 

 U příbuzných 

 Jiné……. 
 
3) Každý se může dostat do situace, kdy řeší nějaké sociální problémy (dluhy, nezaměstnanost, 
bydlení, rodinné problémy, konflikty mezi lidmi, násilí, nadměrné užíváním alkoholu nebo nelegálních 
drog, konflikt se zákonem, nucená prostituce apod.). Znáte člověka, který by potřeboval odbornou 
pomoc při řešení těchto problémů, ale nevyužívá ji? 

 Ano   Ne (jděte na otázku č. 4) 
 

Pokud ano:  
3.1. Jaké problémy řeší? (vypište všechny hlavní problémy, lze i u více osob) 

 
  

3.2. Z jakých důvodů podle Vás odbornou pomoc nevyužívá (či nevyužívají, pokud jde o více 
osob)? 
 
 
4) Řešil/a jste sám/a v posledních 3 letech některé ze zmíněných sociálních problémů (dluhy, 
nezaměstnanost, bydlení, rodinné problémy, konflikty mezi lidmi, násilí, nadměrné užíváním alkoholu 
nebo nelegálních drog, konflikt se zákonem, nucená prostituce apod.). 

 Ano    Ne (Doptávejte se! Jinak poděkujte a ukončete rozhovor) 
 

Pokud ano:  
4.1. O jaké problémy šlo?  

 

 

 

 

 

 

4.2. Budu Vám nyní předčítat, s jakými problémy jste se mohl/a potýkat. Potvrďte mi prosím, 
že šlo o Váš případ.  (zaškrtněte všechny kladné odpovědi) 
 

 Nadměrné dluhy 

 Dlouhodobá či častá nezaměstnanost 

 Ztráta bydlení či nevhodné bydlení 

 Rodinné problémy (vážné neshody mezi partnery, potíže s dětmi jako záškoláctví aj.) 

 Domácí násilí 

 Konflikty mezi lidmi mimo rodinu 

 Nadměrné užívání alkoholu  

 Užívání nelegálních drog  

 Konflikt se zákonem 

 Jiné, vypište:  
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NEJTÍŽIVĚJŠÍ PROBLÉM 
 
5) 5.1. Který z těchto problémů považujete za nejtíživější? 
 
 
 

5.2. Z jakých důvodů podle Vás tento problém vznikl? 
 
 
6) Poskytl Vám někdo při řešení tohoto problému odbornou pomoc?  

 Ano   Ne (jděte na otázku č. 16 ) 
 
6.1. Pokud ano, kdo? (nezisková organizace, obec, či jiná instituce - vypište jméno instituce či 
konkrétní osoby, doptejte se na VŠECHNY organizace) 

 
 
 
Kódování pro tazatele – zaškrtněte vše dle odpovědi klienta 

 Darmoděj z.ú. 

 ESTER z.s.  

 Člověk v tísni o.p.s. 

 Sociálně rehabilitační centrum ZAHRADA 2000 o.s. Jeseník 

 DROM, romské středisko 

 Boétheia - společenství křesťanské pomoci 

 Obec, sociální či jiný odbor 

 OSPOD 

 Jiní, vypište:  

 Klient/ka neví 
 
7) Jak jste se o tomto odborníkovi dozvěděl/a? 
 
 
8) Soustřeďme se na odborníka, se kterým jste problém řešil/a nejvíce.  
 

8.1. Z jaké byl organizace? 
 

8.2. Jak jste situaci s tímto odborníkem řešili? 
 
 
 
 

8.3. Změnila se nějak Vaše situace?  
 
 
 
Kódování pro tazatele – zaškrtněte vše dle odpovědi klienta: 

 Terénní programy 

 SAS 

 NZDM 

 Azylové bydlení 

 Služby zdravotně-sociální asistence 

 Služby pro uživatele drog 

 Asistence při jednání s policií 

 Sociální rehabilitace  

 Jiné, vypište:  

 Žádná odpověď se netýká sociálních služeb – klient sociálních služeb nevyužil 
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9) Jak Vám tato služba dosud pomohla? (zaškrtněte) 

 Velmi pomohla  Spíše pomohla  Spíše nepomohla  Zcela nepomohla  Nevím 

 
10) Byl nakonec problém vyřešen? (zaškrtněte) 

 Ano  

 Ne, dále na něm pracujeme a s průběhem jsem spokojen/a 

 Ne, dále na něm pracujeme, ale s průběhem nejsem spokojen/a  

 Ne, ale již na něm nepracujeme, uveďte důvody: …………. 

 

 

11) S čím jste byl/a ve spolupráci s touto organizací (případně osobou)  spokojen/a? (jak často se 
potkávali, jak postupovali apod.) 

 
 
 
 
12) S čím jste (byl/a) nespokojen/a? Co byste uvítal/a, aby se dělo jinak?  
 
 
 
 
13) Poskytují (či poskytovali) Vám pracovníci této organizace přímé návody, jak vaši situaci řešit? 
(zaškrtněte)  

 Ano, vždy či často     Někdy      Ne    (jděte na otázku č. 14)    Nevím  (jděte na otázku 
č. 14) 

 
13. 1.Pokud ano / alespoň někdy, jak se Vám daří (či dařilo) tyto návrhy naplňovat?  
 

 
14) Ptali se pracovníci této organizace, zda na tom samém problému nespolupracujete i s jinou 
organizací? 

 Ano     Ne     Nevím  
 

15) Stalo se, že jste narazili na problém, který pracovník neuměl/a vyřešit?  
 Ano, vícekrát     Ano, jednou     Ne    (jděte na otázku č. 16)     Nevím  (jděte na otázku 

č. 16) 
 
15. 1. Pokud ano alespoň jednou, jak jste dále postupovali? 

 
 
 

Kódování pro tazatele – zaškrtněte vše dle odpovědi klienta 

 Pracovník zajistil pomoc v rámci své organizace 

 Pracovník zprostředkoval setkání s jinou organizací či odborníkem 

 Pracovník doporučil jinou, pro klienta dostupnou organizaci 

 Pracovník doporučil jinou, ovšem pro klienta nedostupnou organizaci 

 Pracovník nevěděl, na koho klienta odkázat  

 Jiné, vypište:  
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DALŠÍ PROBLÉMY / SLUŽBY 
Doptejte se, pouze pokud klient zmínil další problémy (otázka č. 4). či pokud tíživý problém s nikým 
neřešil (č.6). 
 
16) Víte o dostupných odbornících ve Vaší obci, kteří Vám mohou pomoci řešit tyto (ostatní) 
problémy?  

(tedy problémy s bydlením, dluhy atd., viz odpovědi v otázce 4, pokud klient dosud s nikým 
neřešil ani nejtíživější problém – viz otázka 6, vynechte slovo „ostatní“ ) 

 Ano    Ne (jděte na otázku č. 17) 
 

16. 1. Pokud ano, o jaké odborníky či organizace se jedná? 
 

Kódování pro tazatele – zaškrtněte vše dle odpovědi klienta 

 Darmoděj z.ú. 

 ESTER z.s.  

 Člověk v tísni o.p.s. 

 Sociálně rehabilitační centrum ZAHRADA 2000 o.s. Jeseník 

 DROM, romské středisko 

 Boétheia - společenství křesťanské pomoci 

 Obec 

 Jiní, vypište:  

 Klient/ka neví (jděte na otázku 17) 
 

16. 2. Využil/a jste služeb tohoto odborníka či těchto odborníků? 
 

 Ano   (pokračujte  otázkou 16. 4.) 
 Ne  (pokračujte  otázkou 16. 3.) 

 
16. 3. Z jakých důvodů jste těchto služeb nevyužil/a? (pokračujte  otázkou 17) 
 
 
16. 4. Jak Vám tito odborníci či organizace konkrétně pomohli? 
Organizace (vypište):  Popište, co přesně pomohlo a jaký byl výsledek:  

    
1.   
 
 
2.   
 
 
  
 
16.5. Jak byste tuto pomoc ohodnotil/a na škále Velmi pomohla - Spíše pomohla - Spíše 
nepomohla - Zcela nepomohla? 

  Organizace (vypište, odpověď zaškrtněte):      
 Velmi pomohla  Spíše pomohla  Spíše nepomohla  Zcela nepomohla  Nevím 
 Velmi pomohla  Spíše pomohla  Spíše nepomohla  Zcela nepomohla  Nevím 
 Velmi pomohla  Spíše pomohla  Spíše nepomohla  Zcela nepomohla  Nevím 

 
16. 6. Je něco, co byste doporučili dělat jinak? 
Organizace (vypište):  Popište doporučení:      
1.   
 
2.   
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CO CHYBÍ 
17) Máte tedy nějaké problémy, se kterými potřebujete odborně pomoci, ale nevíte, na koho se 
obrátit?   

 Ano  Ne (jděte na otázku č. 18) 
 

17. 1. Pokud ano, o jaký problém jde? 
  

Kódování pro tazatele – zaškrtněte vše dle odpovědi klienta 

 Nadměrné dluhy 

 Dlouhodobá či častá nezaměstnanost 

 Ztráta bydlení či nevhodné bydlení 

 Rodinné problémy (vážné neshody mezi partnery, potíže s dětmi jako záškoláctví aj.) 

 Domácí násilí 

 Konflikty mezi lidmi mimo rodinu 

 Nadměrné užívání alkoholu  

 Užívání nelegálních drog  

 Konflikt se zákonem 

 Jiné, vypište:  
 

17. 2. Pokud v dané obci pracuje některá z organizací, které tyto problémy pomáhají řešit, 
předejte kontakty na všechny dostupné organizace (poskytovatele sociálních služeb i obce)! 

 
ZÁVĚREM NĚKOLIK INFORMACÍ O VÁS 
Tyto informace nám slouží k vyhodnocení, mezi jakými skupinami lidí průzkum proběhl. Pokud si to 
nepřejete, na konkrétní otázky nemusíte odpovídat.  
 
18) Jste:   Žena  Muž 

19) Váš věk: 18 – 24 a více 

20) Vaše nejvyšší ukončené vzdělání: 

 Základní 

 Středoškolské s výučním listem (bez maturity)  

 Středoškolské s maturitou 

 Vysokoškolské 
21) V současnosti: 

 Studujete 

 Jste zaměstnaný/á 

 Podnikáte 

 Jste nezaměstnaný/á 

 Jiné (na rodičovské dovolené apod.), vypište…………………..  
22) Počet členů Vaší domácnosti: 
23) Z toho počet nezaopatřených dětí (do 18 let): 

24) Čistý měsíční příjem Vaší domácnosti:  do 10 000 Kč  
10 001 až 20 0000 Kč 
20 001 až 30 0000 Kč 
30 001 a více  

25) ZÁVĚR 
26) Máte nějaké připomínky  tomuto rozhovoru či je něco, co byste chtěl/a sdělit a na co jsme se 
neptali? 
 
 

Děkujeme za Vaše názory. Společně s desítkami dalších odpovědi je shrneme do zprávy, která bude 
k dispozici nejpozději v říjnu 2015 u pana Jiřího Kovalčíka ze sociálního odboru Jeseník nebo na 

Vašem sociálním odboru. 
Protože je průzkum anonymní, nemůžeme předat Vaše kontakty v případě, že byste potřeboval/a 
konkrétní pomoc. Je na Vás, abyste se s případným problémem obrátila na konkrétní organizaci 

či na obec. Kontakty poskytneme. 
POSTŘEHY TAZATELE: 
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5.8. Souhrnné výsledky z rozhovorů s klienty 

Celkem bylo zapojeno 27 respondentů. V případě, že nebyla správně vyplněna konkrétní odpověď, 
byla tato odpověď vyřazena a zahrnuta mezi odpovědi „neuvedeno“. Dotazník jako takový nebyl 
vyřazen.  
 
ÚVOD 
 
1) Místo, odkud klient/ka pochází 

 

 
2) Typ bydlení, v němž klient/ka žil/a v posledních třech letech 

 

V případě „jiné“ byl uveden dům s pečovatelskou službou či pobytová služba. Součet je vyšší než 

počet respondentů, neboť 1 respondent mohl uvést více odpovědí. 
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3) Zná respondent/ka jinou osobu, která by potřebovala odbornou pomoc při řešení sociálních 

problémů, ale nevyužívá j 

 
 
Nejčastějším problémem bylo nadměrné užívání alkoholu (5), nadměrné dluhy / ztráta bydlení / 

užívání nelegálních drog (3), dlouhodobá či častá nezaměstnanost (2) a jiné (domácí násilí, 

diskriminace na základě barvy pleti, „kriminální minulost“, špatné návyky“ či neznalost systému 

dávek). 

V případě, že respondent/ka znal/a jinou osobu, která by potřebovala odbornou pomoc při řešení 
sociálních problémů, ale nevyužívá ji, pak je hlavním důvodem neochota problém řešit (5), neznalost 
sociálních služeb (2), nedostupnost služby (1), stud – osoba nechce, aby se o situaci dozvěděli jiní, a 
žije v beznaději (1). V ostatních případech nebyl důvod uveden. 
 
SOCIÁLNÍ PROBLÉMY RESPONDENTA  
 
Otázky 4 a 5 a 17) Typ problémů, který respondent/ka v posledních třech letech řešil/a: 
(otázka 4: Řešil/a jste sám/a v posledních 3 letech některé ze zmíněných sociálních problémů (dluhy, 
nezaměstnanost, bydlení, rodinné problémy, konflikty mezi lidmi, násilí, nadměrné užíváním alkoholu 
nebo nelegálních drog, konflikt se zákonem, nucená prostituce apod.))Někteří respondenti i přes 
výzvu, aby uvedli jeden konkrétní největší problém, uvedli problémů více, proto součet nejtíživějších 
problémů neodpovídá počtu respondentů. 
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NEJTÍŽIVĚJŠÍ PROBLÉM 
 
 
6) Byla respondentovi/respondentce poskytnuta ohledně nejtíživějšího problému odborná pomoc? 

 

 
6.1.) Která instituce či organizace respondentovi/respondentce poskytla pomoc 
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Součet je vyšší než počet respondentů, neboť 1 respondent mohl uvést více odpovědí 
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7) Jak se klient/ka o odborníkovi dozvěděl/a 

 
 
8) Která služba byla respondentovi/respondentce poskytnuta? 

 
Popis řešení situace s odborníkem, se kterým respondent/ka nejpalčivější problém řešil/a nejvíce, 
neuvádíme z důvodu nízkého počtu respondentů a ohrožení anonymity klientů.  
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9) Jak respondentovi/respondentce služba týkající se nejpalčivějšího problému pomohla 
 

 
Vzhledem k nízkému počtu respondentů se neuvádí výsledky jednotlivých organizací. 
 
10) Byl nakonec problém vyřešen?  

 
 

11/12) S čím byl/a respondent ve spolupráci s touto organizací spokojen/a a naopak nespokojen/a? 
 
Popis opět neuvádíme z důvodu nízkého počtu respondentů a ohrožení anonymity klientů. Hlavní 
body však byly triangulovány s vyjádřeními dalších aktérů a jsou uvedeny zde: Tabulka č. 4: Shrnutí 
silných stránek a doporučení pro jednotlivé poskytovatele.  
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13) Poskytují (či poskytovali) klientům pracovníci této organizace přímé návody, jak situaci 
respondenta/ky řešit? 
 

 
Pouze klienti organizace Zahrada 2000 neuvedli ani v 1 případě, že jim jsou poskytovány přímé 
návody vždy nebo často. Odpovědi klientů ostatních poskytovatelů se významně nelišily. 
 
14) Ptali se pracovníci organizace, zda na tom samém problému nespolupracujete i s jinou 
organizací?  
 

 
15) Objevil se ve spolupráci problém, který pracovník organizace neuměl vyřešit?  

 

 
 
Tato situace se objevila ve 3 případech - u různých organizací. Člověk v tísni o.p.s. odkázal klienta na 
jiného odborníka, organizace Darmoděj o jiném odborníkovi nevěděla, v případě klienta SKP Boetheia 
situace dle názoru klienta neměla a nemá řešení. 
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DALŠÍ PROBLÉMY / SLUŽBY 
 
16) Ví respondent/ka o dostupných odbornících ve jeho/její obci, kteří mu/jí mohou pomoci řešit tyto 
(ostatní) problémy(tedy problémy s bydlením, dluhy atd., viz odpovědi v otázce 4, pokud klient dosud 
s nikým neřešil ani nejtíživější problém – viz otázka 6)? 
 

 
 
Níže je přehled poskytovatelů, o kterých je respondent/ka informován/a 
 

 
 
V 7 případech respondent služeb některého z výše uvedených poskytovatelů využil. Ve 2 případech 
služeb nevyužil – buď je respondent nepotřeboval (1) nebo nevěřil, že by mu organizace pomohla (1). 
 
Vzhledem k nekonzistenci odpovědí nebylo možné hodnotit služby těchto poskytovatelů. Sloupeček 
„Jiní“ zahrnuje následující: psychiatrická ambulance, rodinná poradna Jeseník, Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých, Pečovatelská služba – Charita Javorník, Domov Sněženka 
Jeseník 
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CO CHYBÍ 
 
17.1) Jaké má respondent/ka další problémy, které by potřeboval/a řešit, ale neví, na koho se obrátit 
 

 
 
Tazatelé v případě potřeby předali kontakty na všechny dostupné organizace (poskytovatele 
sociálních služeb). 
 
 
Jiné připomínky respondentů: 
 
Klient se obává, že poskytovatelé sociálních služeb přijdou o dotace z ESF, což může ovlivnit 
dostupnost služeb. 
 
Klientka navrhuje, aby informátorem o sociálních službách pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
byl přímo některý z klientů – jakýsi externí pracovník. 
 
 
Údaje o respondentovi či respondentce 
 
O1) Obec, kde se uskutečnilo dotazování 
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O2) Organizace, ktará poskytla kontakt na klienta 
 

 
V případě „jiné“ šlo buď o databázi sociálních odborů zapojených měst nebo o vyhledání respondenta 
tazatelem. 
 
O3) Typ služby, kterou klient dle poskytovatele využíval: 
 

 
V případě „jiné“ šlo o poradenství sociálního odboru města. Součet je vyšší než počet respondentů, 
neboť 1 respondent mohl uvést více odpovědí. 
 
O4) Klient poskytovatele sociálních služeb 
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V případě „jiné“ šlo o poradenství sociálního odboru města. 
 
O5) Pohlaví  

 
  
O6) Věk  

 
 
O7) Nejvyšší ukončené vzdělání  

 

žena muž neuvedeno 
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O8) V současnosti: 
 

 
O9) Počet členů domácnosti 
 

 
O10) Čistý měsíční příjem domácnosti 
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5.9. Návrh nového dotazníku pro klienty na rok 2016 

Obec, kde se rozhovor uskutečnil:     Tazatel/ka: 
Organizace, která poskytla kontakt na klienta:    Datum rozhovoru: 
 
Jak oslovovat klienty, na které poskytl kontakt poskytovatel: 

 
Respondenty nejdříve oslovil poskytovatel. Po udělení souhlasu s účastí na průzkumu jejich jména a 
kontakty obdržel tazatel. Ten si s ním nyní domluví konkrétní termín a místo rozhovoru. Je důležité, 
aby si klient mohl vybrat čas a místo rozhovoru. Je například pravděpodobné, že bude preferovat 
rozhovor doma či jinde v bezpečném prostředí oproti úřadu. Dále je vhodné zmínit jméno pracovníka, 
který klienta o průzkumu informoval a poskytl tazateli kontaktní údaje klienta – takto by měla být 
vytvořena atmosféra důvěry. 
 
Pokud je to možné, mohou poskytovatelé služeb domluvit přímo termíny setkání. Vlastního rozhovoru 
se však nemohou pracovníci poskytovatele zúčastnit, neboť by jejich přítomnost mohla ovlivnit 
odpovědi jejich klientů, zejména potenciální kritiku. 
 
Jak oslovovat další respondenty: 

 
Pokud bude v konkrétní obci provedeno méně než 6 rozhovorů (resp. méně jak 8 rozhovorů 
v Jeseníku a Javorníku), má tazatel 2 možnosti, jak vyhledat respondenty, aby měl celkem min. 6 
(resp. 8) rozhovorů za 1 obec: 

 Vytipuje si lokalitu, která se jeví jako sociálně vyloučená, a osloví obyvatele s žádostí 
o rozhovor. V dané rodině provede rozhovor ideálně s tou dospělou osobou (nad 18 let), která 
měla naposledy narozeniny. Tím omezíme zkreslení vzorku, kdy budou odpovídat „nejvíce 
ochotní“ respondenti. 

 Požádá klienty, se kterými již provedl rozhovor, o tip na další osoby, které řeší sociální 
problémy a kteří by mohli potřebovat odbornou pomoc (sociální službu).  

V obou případech musí takto identifikovaný klient souhlasit s rozhovorem.  
 
Úvodní komunikace pro respondenty:  
(tyto body je nutné zopakovat respondentům též na počátku rozhovoru, nelze se spoléhat, že 
informace již mají) 

 
Vážená paní, vážený pane, 
 
 Dostali jsme na Vás kontakt od …..(jméno)… s tím, že souhlasíte se zařazením do průzkumu 
sociálních služeb měst Jeseník, Javorník a Zlaté hory. Je to tak? 
 

Rádi bychom Vás požádali o asi půlhodinový rozhovor. Cílem je zjistit, zda obyvatelé 
Jesenicka, kteří potřebují pomoci (např. s dluhy, nezaměstnaností, bydlením apod.) mají přístup k 
takovému typu služby, kterou potřebují. Dále nás zajímá, jak jsou aktuálně poskytované služby kvalitní 
– tedy zda skutečně pomáhají. 
 
 Rádi bychom Vás ujistili, že je průzkum anonymní – Vaše jméno nebude spojováno s Vašimi 
odpověďmi. Vaše odpovědi vyhodnotí externí průzkumníci. Nemusíte mít obavu, že by například nějak 
ovlivnily to, zda Vám napříště bude služba poskytnuta.  
 
 Výsledky průzkumu budou k dispozici na sociálním odboru města Jeseník (kontaktní osoba 
Jiří Kovalčík). V případě dotazů můžete zavolat na …..(jméno, tel.)…. 
 
Otázky:  
Tazatel je předčítá v úplném znění, případně vysvětlí, zaznamenává co nejpřesněji odpověď, případně 
se doptá, pokud odpověď není jasná, ale nenapovídá – nedává možnosti odpovědí, pokud to výslovně 
není uvedeno!  
Pozor, poznámky psané kurzivou jsou pro tazatele, před klienty se nepředčítají 
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ÚVOD 
1) Odkud pocházíte? (vypište jméno obce) 
 
2) Kde jste žil/a v posledních 3 letech?  

Obec:    Typ bydlení: 

 Azylový byt / dům 

 Sociální byt 

 Pronájem 

 Vlastní byt / dům 

 Bez domova / provizorní přístřešek / noclehárna 

 U příbuzných 

 Jiné……. 
 
3) Každý se může dostat do situace, kdy řeší nějaké sociální problémy (dluhy, nezaměstnanost, 
bydlení, rodinné problémy, konflikty mezi lidmi, násilí, nadměrné užíváním alkoholu nebo nelegálních 
drog, konflikt se zákonem, nucená prostituce apod.). Znáte člověka, který by potřeboval odbornou 
pomoc při řešení těchto problémů, ale nevyužívá ji? 

 Ano   Ne (jděte na otázku č. 4) 
 

Pokud ano:  
3.1. Jaké problémy řeší? (vypište všechny hlavní problémy, lze i u více osob) 

 
  

3.2. Z jakých důvodů podle Vás odbornou pomoc nevyužívá (či nevyužívají, pokud jde o více 
osob)? 
 
 
4) Řešil/a jste sám/a v posledních 3 letech některé ze zmíněných sociálních problémů (dluhy, 
nezaměstnanost, bydlení, rodinné problémy, konflikty mezi lidmi, násilí, nadměrné užíváním alkoholu 
nebo nelegálních drog, konflikt se zákonem, nucená prostituce apod.). 

 Ano    Ne (Doptávejte se! Jinak poděkujte a ukončete rozhovor) 
 

Pokud ano:  
4.1. O jaké problémy šlo?  

 

 

 

 

 

 

4.2. Budu Vám nyní předčítat, s jakými problémy jste se mohl/a potýkat. Potvrďte mi prosím, 
že šlo o Váš případ.  (zaškrtněte všechny kladné odpovědi) 
 

 Nadměrné dluhy 

 Dlouhodobá či častá nezaměstnanost 

 Ztráta bydlení či nevhodné bydlení 

 Rodinné problémy (vážné neshody mezi partnery, potíže s dětmi jako záškoláctví aj.) 

 Domácí násilí 

 Konflikty mezi lidmi mimo rodinu 

 Nadměrné užívání alkoholu  

 Užívání nelegálních drog  

 Konflikt se zákonem 

 Jiné, vypište:  
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NEJTÍŽIVĚJŠÍ PROBLÉM 
 
5) 5.1. Který z těchto problémů považujete za nejtíživější? 
 
 
 

5.2. Z jakých důvodů podle Vás tento problém vznikl? 
 
 
6) Poskytl Vám někdo při řešení tohoto problému odbornou pomoc?  

 Ano   Ne (jděte na otázku č. 16 ) 
 
6.1. Pokud ano, kdo? (nezisková organizace, obec, či jiná instituce - vypište jméno instituce či 
konkrétní osoby, doptejte se na VŠECHNY organizace) 

 
 
 
Kódování pro tazatele – zaškrtněte vše dle odpovědi klienta 

 Darmoděj z.ú. 

 ESTER z.s.  

 Člověk v tísni o.p.s. 

 Sociálně rehabilitační centrum ZAHRADA 2000 o.s. Jeseník 

 DROM, romské středisko 

 Boétheia - společenství křesťanské pomoci 

 Obec, sociální či jiný odbor 

 OSPOD 

 Psychiatrická nemocnice Bílá Voda 

 Ambulantní psycholog/psychiatr 

 Jiní, vypište:  

 Klient/ka neví 
 
7) Jak jste se o tomto odborníkovi dozvěděl/a? 
 
 
8) Soustřeďme se na odborníka, se kterým jste problém řešil/a nejvíce.  
 

8.1. Z jaké byl organizace? 
 

8.2. Jak jste situaci s tímto odborníkem řešili? 
 
 
 
 

8.3. Změnila se nějak Vaše situace?  
 
 
Kódování pro tazatele – zaškrtněte vše dle odpovědi klienta: 

 Terénní programy 

 SAS 

 NZDM 

 Azylové bydlení 

 Služby zdravotně-sociální asistence 

 Služby pro uživatele drog 

 Asistence při jednání s policií 

 Sociální rehabilitace  

 Jiné, vypište:  

 Žádná odpověď se netýká sociálních služeb – klient sociálních služeb nevyužil 
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9) Jak Vám tato služba dosud pomohla? (zaškrtněte) 

 Velmi pomohla  Spíše pomohla  Spíše nepomohla  Zcela nepomohla  Nevím 

 
10) Byl nakonec problém vyřešen? (zaškrtněte) 

 Ano  

 Ne, dále na něm pracujeme a s průběhem jsem spokojen/a 

 Ne, dále na něm pracujeme, ale s průběhem nejsem spokojen/a  

 Ne, ale již na něm nepracujeme, uveďte důvody: …………. 

 

 

11) S čím jste byl/a ve spolupráci s touto organizací (případně osobou)  spokojen/a? (jak často se 
potkávali, jak postupovali apod.) 

 
 
 
 
12) S čím jste (byl/a) nespokojen/a? Co byste uvítal/a, aby se dělo jinak?  
 
 
 
 
13) Poskytují (či poskytovali) Vám pracovníci této organizace přímé návody, jak vaši situaci řešit? 
(zaškrtněte)  

 Ano, vždy či často     Někdy      Ne    (jděte na otázku č. 14)    Nevím  (jděte na otázku 
č. 14) 

 
13. 1.Pokud ano / alespoň někdy, jak se Vám daří (či dařilo) tyto návrhy naplňovat?  
 

 
14) Ptali se pracovníci této organizace, zda na tom samém problému nespolupracujete i s jinou 
organizací? 

 Ano     Ne     Nevím  
 

15) Stalo se, že jste narazili na problém, který pracovník neuměl/a vyřešit?  
 Ano, vícekrát     Ano, jednou     Ne    (jděte na otázku č. 16)     Nevím  (jděte na otázku 

č. 16) 
 
15. 1. Pokud ano alespoň jednou, jak jste dále postupovali? 

 
 
 

Kódování pro tazatele – zaškrtněte vše dle odpovědi klienta 

 Pracovník zajistil pomoc v rámci své organizace 

 Pracovník zprostředkoval setkání s jinou organizací či odborníkem 

 Pracovník doporučil jinou, pro klienta dostupnou organizaci 

 Pracovník doporučil jinou, ovšem pro klienta nedostupnou organizaci 

 Pracovník nevěděl, na koho klienta odkázat  

 Jiné, vypište:  
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DALŠÍ PROBLÉMY / SLUŽBY 
Doptejte se, pouze pokud klient zmínil další problémy (otázka č. 4). či pokud tíživý problém s nikým 
neřešil (č.6). 
 
16) Víte o dostupných odbornících ve Vaší obci, kteří Vám mohou pomoci řešit problémy tohoto 
typu?  

(tedy problémy s bydlením, dluhy atd., viz odpovědi v otázce 4) 
 Ano    Ne (jděte na otázku č. 17) 

 
16. 1. Pokud ano, o jaké odborníky či organizace se jedná? 

 
Kódování pro tazatele – zaškrtněte vše dle odpovědi klienta 

 Darmoděj z.ú. 

 ESTER z.s.  

 Člověk v tísni o.p.s. 

 Sociálně rehabilitační centrum ZAHRADA 2000 o.s. Jeseník 

 DROM, romské středisko 

 Boétheia - společenství křesťanské pomoci 

 Obec 

 Jiní, vypište:  

 Klient/ka neví (jděte na otázku 17) 
 

16. 2. Využil/a jste služeb tohoto odborníka či těchto odborníků? 
 

 Ano   (pokračujte  otázkou 16. 4.) 
 Ne  (pokračujte  otázkou 16. 3.) 

 
16. 3. Z jakých důvodů jste využil/a služeb právě té organizace, kterou jste uvedl/a, a ne 

některé jiné? 
  

 
 
 
 
CO CHYBÍ 
17) Máte tedy nějaké problémy, se kterými potřebujete odborně pomoci, ale nevíte, na koho se 
obrátit?   

 Ano  Ne (jděte na otázku č. 18) 
 

17. 1. Pokud ano, o jaký problém jde? 
 
  

Kódování pro tazatele – zaškrtněte vše dle odpovědi klienta 

 Nadměrné dluhy 

 Dlouhodobá či častá nezaměstnanost 

 Ztráta bydlení či nevhodné bydlení 

 Rodinné problémy (vážné neshody mezi partnery, potíže s dětmi jako záškoláctví aj.) 

 Domácí násilí 

 Konflikty mezi lidmi mimo rodinu 

 Nadměrné užívání alkoholu  

 Užívání nelegálních drog  

 Konflikt se zákonem 

 Jiné, vypište:  
 

17. 2. Pokud v dané obci pracuje některá z organizací, které tyto problémy pomáhají řešit, 
předejte kontakty na všechny dostupné organizace (poskytovatele sociálních služeb i obce)! 
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ZÁVĚREM NĚKOLIK INFORMACÍ O VÁS 
Tyto informace nám slouží k vyhodnocení, mezi jakými skupinami lidí průzkum proběhl. Pokud si to 
nepřejete, na konkrétní otázky nemusíte odpovídat.  
 
18) Jste:   Žena  Muž 

19) Váš věk: 18 – 24 a více 

20) Vaše nejvyšší ukončené vzdělání: 

 Základní 

 Středoškolské s výučním listem (bez maturity)  

 Středoškolské s maturitou 

 Vysokoškolské 
21) V současnosti: 

 Studujete 

 Jste zaměstnaný/á 

 Podnikáte 

 Jste nezaměstnaný/á 

 Jiné (na rodičovské dovolené apod.), vypište…………………..  
22) Počet členů Vaší domácnosti: 
23) Z toho počet nezaopatřených dětí (do 18 let): 

24) Čistý měsíční příjem Vaší domácnosti:  do 10 000 Kč  
10 001 až 20 0000 Kč 
20 001 až 30 0000 Kč 
30 001 a více  

ZÁVĚR 
25) Máte nějaké připomínky  tomuto rozhovoru či je něco, co byste chtěl/a sdělit a na co jsme se 
neptali? 
 
 

Děkujeme za Vaše názory. Společně s desítkami dalších odpovědi je shrneme do zprávy, která bude 
k dispozici nejpozději v říjnu 2015 u pana Jiřího Kovalčíka ze sociálního odboru Jeseník nebo na 

Vašem sociálním odboru. 
Protože je průzkum anonymní, nemůžeme předat Vaše kontakty v případě, že byste potřeboval/a 
konkrétní pomoc. Je na Vás, abyste se s případným problémem obrátila na konkrétní organizaci 

či na obec. Kontakty poskytneme. 
 
POSTŘEHY TAZATELE: 
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5.10. Srovnání indikátorů pro jednotlivé služby  

Níže je uveden výstup, který lze vytvořit z dostupných informací v krajském benchmarkingu 

(rok 2014). Poskytovatelé nedodali zbývající informace, příklad níže slouží spíše pro ilustraci. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 
 Ester z. s.  Darmoděj z. ú. 

Údaje za rok 2014 dle bechmarkingu Olomouckého kraje
3
   

Celkový počet zaměstnanců (bez DPČ) 23 14 

Počet sociálních pracovníků SAS (úvazky) 0,44 3,98 

Počet pracovníků v sociálních službách SAS (úvazky) 3,85 3,5 

Počet pracovníků v přímé péči celkem 4,29 7,48 

Ostatní pracovníci SAS – administrativa (úvazky) 0,7 0,86 

Okamžitá kapacita ambulantní formy SAS 5 uživatelů 3 uživatelé 

Okamžitá kapacita terénní formy SAS 5 uživatelů 4 uživatelé 

Počet klientů SAS 38 rodin 110 rodin 

Počet klientů na plný úvazek pracovníka v přímé péči* 8,9 14,7 

Počet intervencí SAS 2 510 6 692 

Počet kontaktů SAS 1 028 3 259 

Počet kontaktů na plný úvazek pracovníka v přímé péči* 240 436 

Počet hodin přímé péče  2 005 3 889 

Počet hodin přímé péče na plný úvazek pracovníka v přímé péči* 467 520 

Počet hodin přímé péče na 1 rodinu* 53 35 

Počet hodin strávených na cestě za uživatelem  1 085 2 220 

Počet odmítnutých klientů SAS (smluv) z kapacitních důvodů 0 0 

Náklady na SAS 1 588 900 Kč 2 608 099 Kč 

% osobní náklady 87 % 89 % 

Z toho na vzdělávání zaměstnanců SAS 9 048 Kč 0 Kč 

Náklady na obsloužení 1 rodiny 41 813 Kč 23 710 Kč 

Zdroje financí SAS MPSV, EU EU 

Doplňkové údaje k 31. 12. 2014 dle informací od poskytovatelů    

Celkový počet zakázek v daném roce nedodáno nedodáno 

Počet nových zakázek a % z celkového počtu zakázek nedodáno nedodáno 

Počet probíhajících zakázek nedodáno nedodáno 

Počet ukončených zakázek – úspěšných nedodáno nedodáno 

Počet ukončených zakázek – neúspěšných nedodáno nedodáno 

% nových zakázek z celkového počtu zakázek nedodáno nedodáno 

% úspěšných zakázek z celkového počtu ukončených zakázek nedodáno nedodáno 

Hlavní důvody pro neúspěšně dokončené zakázky  nedodáno nedodáno 

Oblast poskytování služby  Javornicko, 
Žulovsko 

Javornicko, 
Žulovsko 

                                                           
3
 Zdroj: Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje za rok 2014, indikátory označené * 

jsou výpočteny z ostatních uvedených údajů  
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5.11. Přehled rozhovorů a diskusí vedených externě  

Termín Instituce Místo Osoby 

 Agentura pro sociální 
začleňování 

Praha Karel Novák 

 Agentura pro sociální 
začleňování 

Praha Karel Novák 

18. 6. 2015 Soc. odbor Jesenik Jeseník Setkání s poskytovateli sociálních služeb 

23. 6. 2015 Soc. odbor Jesenik Jeseník Setkání s občany a poskytovateli 
sociálních služeb 

24. 6. 2015 Soc. odbor Jesenik Jeseník Setkání s poskytovateli sociálních služeb 

13. 7. 2015 Soc. odbor Jesenik Jeseník Jiří Kovalčík, Bohumila Ptáčková 

13. 7. 2015 Drom Jeseník Jeseník Taťána Kovalcová 

14. 7. 2015 Ester  Javorník Abrahám Staněk, Markéta Krejčová 

14. 7. 2015 Soc. odbor Javorník Javorník Simona Stoupalová 

14. 7. 2015 Klient  Javorník Anonymizováno (pilotáž  rozhovoru) 

14. 7. 2015 Člověk v tísni Jesenik  Michaela Vrbová 

15. 7. 2015 Darmoděj Jeseník Jarmila Klohnová (Služba následné 
péče), Jarmila Šimčíková, Pavla 
Stoklasová, Blanka Vaňková (SAS). 
Petra Svobodová (TP), Beata 
Zvoníčková (NZDM) 

15. 7. 2015 SKP Botheia Jeseník Bc. Jan Zaoral , Bc.Yvona Wrožynová 
DiS., Kamil Archel, Nawarová, Zvěřinová 

15. 7. 2015 Zahrada 2000 Jeseník Stanislav Turek, K. Brabcová 

15. 7. 2015 Soc. odbor Jesenik Jeseník Bohumila Ptáčková 

15. 7. 2015 Klient  Jeseník Anonymizováno (pilotáž  rozhovoru) 

15. 7. 2015 Člověk v tísni Jesenik  Jan Fukala 

16. 7. 2015 Soc. odbor Javorník Javorník Simona Stoupalová, Lenka Lučanová 
(hmotná nouze, mimořádná okamžitá 
pomoc) 

16. 7. 2015 Městský úřad Zlaté hory Setkání se starosty Zlatohorska 

16. 7. 2015 Soc. odbor Zlaté hory Zlaté hory Alena Zondláková 

16. 7. 20150 Klient Zlaté hory Anonymizováno (pilotáž  rozhovoru)  

16. 7. 2015 Agentura pro sociální 
začleňování 

Jeseník Břetislav Fiala 

30. 9. 2015 Soc. odbor Jesenik Jeseník Závěrečné setkání s poskytovateli 
sociálních služeb a pracovníky 
sociálních odborů k hlavním závěrům 
a doporučením z průzkumu 
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5.12. Přehled dokumentů / sekundárních zdrojů 

                                                           
i
 Standardy kvality sociálních služeb dle přílohy  č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího 
předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 
http://www.mpsv.cz/cs/5963  

ii
 ČSU, údaje nemusí být vždy srovnatelné vzhledem ke změně metodiky od roku 2001. https://www.cz

so.cz/documents/11276/17889046/717102.pdf/03ad05f2-071a-4481-b6fd-babc598f9eed?version=1.1    

iii
 Policie ČR, dle http://www.mapakriminality.cz/#  

iv
 Analýza sociálně vyloučených lokalit, GAC, květen 2015, 

http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/Analyza_socialne_vyloucenych_lokalit_GAC.pdf  

v
 Neveřejný KISSoS - Krajský Informační Systém Sociálních Služeb Olomouckého kraje je k dispozici 

zde: https://kissos.kr-olomoucky.cz/default2.aspx, veřejný katalog včetně vyhledávání je zde: 
http://katalog.kr-olomoucky.cz  

vi
 Výroční zprávy organizace Člověk v tísni https://www.clovekvtisni.cz/cs/vyrocni-zpravy  

vii
 Zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb. http://zakony.centrum.cz/zakon-o-socialnich-sluzbach   

viii
 Etický kodex sociálních pracovníků ČR, 

http://www.vkci.cz/soubory/prilohy/67_0_eticky%20kodex%20soc%20pracovniku.pdf  

ix
 Etický kodex sociálních pracovníků ČR, 

http://www.vkci.cz/soubory/prilohy/67_0_eticky%20kodex%20soc%20pracovniku.pdf  

x
 Závěrečná zpráva z projektu „Sociální integrace na Jesenicku“, 

http://www.jesenik.org/storage/Marakova/Aktivity%20realiz%C3%A1tor%C5%AF/SocialniIntegraceNa
Jesenicku_www.pdf  

xi
 Možnosti spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb a příklady dobré praxe 

(Standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb na území ORP Jeseník 
se zaměřením na Mikroregion Jesenicko) 
http://www.jesenik.org/storage/Marakova/Aktivity%20realiz%C3%A1tor%C5%AF/projekt3.pdf  

xii
 Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2014 až 2017, 

http://kpj.mujes.cz/dokumenty  

xiii
 Viz obec Uhelná, na otázku, zda sociální služby (DPS, apod.) pouze 5,2 % respondentů 

odpovědělo, že jsou spíše či zcela nedostatečné. Ovšem návratnost dotazníků byla nízká (13,9 %) a 
nebyla vysvětlena zkratka DPS, tedy dům s pečovatelskou službou. Celý průzkum je k dispozici zde: 
http://www.uhelna.cz/assets/File.ashx?id_org=17271&id_dokumenty=2559.  

xiv
 Vstupní kvalitativní analýza.pdf, Formativní (I. průběžná) kvalitativní analýza.pdf, Formativni (II. 

průběžná) kvalitativní analýza.pdf a Sumativní závěrečná kvalitativní analýza, 
http://www.jesenik.org/projekty-mesta/12-realizovane-aktivity-aneb-co-se-nam-jiz-podarilo.html  

http://www.mpsv.cz/cs/5963
https://www.czso.cz/documents/11276/17889046/717102.pdf/03ad05f2-071a-4481-b6fd-babc598f9eed?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/11276/17889046/717102.pdf/03ad05f2-071a-4481-b6fd-babc598f9eed?version=1.1
http://www.mapakriminality.cz/
http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/Analyza_socialne_vyloucenych_lokalit_GAC.pdf
https://kissos.kr-olomoucky.cz/default2.aspx
http://katalog.kr-olomoucky.cz/
https://www.clovekvtisni.cz/cs/vyrocni-zpravy
http://zakony.centrum.cz/zakon-o-socialnich-sluzbach
http://www.vkci.cz/soubory/prilohy/67_0_eticky%20kodex%20soc%20pracovniku.pdf
http://www.vkci.cz/soubory/prilohy/67_0_eticky%20kodex%20soc%20pracovniku.pdf
http://www.jesenik.org/storage/Marakova/Aktivity%20realiz%C3%A1tor%C5%AF/SocialniIntegraceNaJesenicku_www.pdf
http://www.jesenik.org/storage/Marakova/Aktivity%20realiz%C3%A1tor%C5%AF/SocialniIntegraceNaJesenicku_www.pdf
http://www.jesenik.org/storage/Marakova/Aktivity%20realiz%C3%A1tor%C5%AF/projekt3.pdf
http://kpj.mujes.cz/dokumenty
http://www.uhelna.cz/assets/File.ashx?id_org=17271&id_dokumenty=2559
http://www.jesenik.org/projekty-mesta/12-realizovane-aktivity-aneb-co-se-nam-jiz-podarilo.html

