
 

 
 
 
 
 
 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605 

 

 

 

Strategický plán sociálního začleňování 

Osoblažska 2020–2023 

 

  



  

2 

 

 

Dokument byl zpracován v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního 
začleňování“ č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.  

OBSAH 

Úvodní slovo - (zástupce obce) ........................................................................................................... 3 

ÚVODNÍ ČÁST .......................................................................................................................................... 4 

Úvod .................................................................................................................................................... 4 

Základní informace .............................................................................................................................. 5 

Agentura pro sociální začleňování ...................................................................................................... 6 

Historie spolupráce obcí Osoblažska s Agenturou pro sociální začleňování ....................................... 6 

Naplňování Strategického plánu sociálního začleňování 2015–2018 ................................................. 7 

Přehled schválených a realizovaných projektů SPSZ 2015–2018 ........................................................ 7 

Přehled realizovaných projektů OPZ (výzva č. 26, výzva č. 52) ....................................................... 7 

Přehled realizovaných projektů IROP .............................................................................................. 8 

Proces tvorby SPSZ .............................................................................................................................. 9 

Soulad se strategickými dokumenty ................................................................................................. 10 

ANALYTICKÁ ČÁST ................................................................................................................................. 11 

NÁVRHOVÁ ČÁST ................................................................................................................................... 11 

ZAMĚSTNANOST A EKONOMICKÝ ROZVOJ ....................................................................................... 11 

BYDLENÍ ............................................................................................................................................. 17 

PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ .......................................................... 21 

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST .......................................................................................................................... 31 

Strategický plán v době implementace ............................................................................................. 31 

Role ASZ v implementaci SPSZ .......................................................................................................... 31 

Role obcí Osoblažska v implementaci SPSZ ....................................................................................... 31 

Role lokálního partnerství ................................................................................................................. 32 

Seznam zkratek v SPSZ .......................................................................................................................... 33 

Seznam příloh ........................................................................................................................................ 34 

  



  

3 

 

 

Dokument byl zpracován v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního 
začleňování“ č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.  

Úvodní slovo - (zástupce obce) 

  



  

4 

 

 

Dokument byl zpracován v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního 
začleňování“ č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.  

ÚVODNÍ ČÁST 

Úvod 

Předkládaný dokument Strategický plán Osoblažska 2020–2023 (dále jen SPSZ) shrnuje změny ve 

Strategickém plánu Osoblažska 2015–2018 a zároveň aktualizuje definované priority a cíle pro řešení 

sociálního vyloučení v regionu v dalším období.  Materiál je tvořen úvodní, analytickou, návrhovou 

a implementační částí.  

Úvodní část popisuje základní informace týkající se držitelů strategií (obcí) a procesu vzniku SPSZ. 

Analytickou část tvoří podklady uvedené v Příloze č. 2 – Popis jednotlivých oblastí sociálního vyloučení 

na Osoblažsku a Příloze č. 4 – SWOT analýzy. Součástí této části je také Příloha č. 3 -  Vyhodnocení SPSZ 

2015–2018, která slouží jako podklad pro návrhy opatření tohoto SPSZ.   

Návrhovou část tvoří již samotné definice priorit, návrhů cílů a opatření v oblastech Zaměstnanost 

a ekonomický rozvoj, Bydlení a Prevence kriminality a sociálně-patologických jevů, včetně Analýzy rizik. 

Výstupní indikátory a rozpočty k navrhovaným specifickým cílům a opatřením jsou uvedeny v přílohách 

tohoto dokumentu (Příloha č. 5 a 6).  

Implementační část popisuje způsob realizace a implementace navrhovaných opatření v následujícím 

období. 
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Základní informace 

Osoblažsko, které patří do správní působnosti Krnova, tvoří výběžek českého území do území polského 

v severovýchodním cípu okresu Bruntál. Do mikroregionu Osoblažska je řazeno 10 obcí: Bohušov, Dívčí 

Hrad, Hlinka, Liptaň, Osoblaha, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Třemešná a Vysoká. 

Centrem celého mikroregionu je Osoblaha, která je obcí II. typu (s pověřeným obecním úřadem). 

Hustota zalidnění vzhledem k relativně příhodným přírodním podmínkám je extrémně 

nízká – 29 obyv./km2, což je méně než čtvrtinová hodnota hustoty zalidnění České republiky 

(130 obyv./km2). Tento plán však řeší pouze obce, které uzavřely Memorandum o spolupráci 

s Odborem pro sociální začleňování (Agenturou), a to obce Osoblaha, Dívčí Hrad, Slezské Pavlovice 

a Hlinka, dále jen Osoblažsko. To zaujímá rozlohu 45,54 km² a žije zde 1 820 obyvatel (stav 

k 31. 12. 2019). 

 

Obrázek 1 Vybrané obce Osoblažska (Zdroj: Mapy.cz) 

Pro Osoblažsko je charakteristická geografická odlehlost, špatná dopravní dostupnost, dlouhodobě 

vysoká nezaměstnanost a zadluženost. To má za následek zhoršení socio-ekonomické situace obyvatel. 

Dochází k odchodu vzdělaných a mladých lidí, z čehož plyne nízká úroveň vzdělání místních obyvatel 

a umělé stárnutí populace. 

Podrobnější informace, včetně popisu sociálního vyloučení v území, jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto 

dokumentu.  
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Agentura pro sociální začleňování 

Odbor pro sociální začleňování (dále jen Agentura) funguje od roku 2008. Do roku 2019 byla jedním 

z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Od 1.1.2020 přešla pod gesci Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR jako jeden z jeho odborů. Zajišťuje podporu obcím v  procesu sociální integrace tím, že jim 

pomáhá při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, 

při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na postupy 

těchto procesů. Posláním Agentury je propojovat klíčové aktéry na místní úrovni tak, aby 

spolupracovali při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení 

veřejné správy a neziskového sektoru. V současné chvíli Agentura spolupracuje se 159 obcemi z celé 

České republiky. Ředitelem Agentury (odboru) je PhDr. David Beňák, PhD., Dis. Více informací o ASZ je 

k dispozici na webových stránkách: http://www.socialni-zaclenovani.cz. 

Historie spolupráce obcí Osoblažska s Agenturou pro sociální začleňování1 

Osoblažsko vstoupilo do spolupráce s ASZ v první polovině roku 2013, v rámci 1. vlny náboru obcí. Na 

základě memoranda o spolupráci vzniklo tzv. Lokální partnerství pro socioekonomický rozvoj, rozdělené 

dle zaměření jeho členů do pracovních skupin bydlení, zaměstnanost a ekonomický rozvoj, prevence 

kriminality, vzdělávání a rozvoj sociálních služeb. Činnost Lokálního partnerství (dále jen LP) navázala 

jak na existující síť partnerů Střednědobého plánování sociálních služeb, tak i na v regionu diskutované 

záměry o potřebě rozvoje sociálního podnikání. Na popud LP byl také sestaven Plán prevence 

kriminality regionu Osoblažsko 2013–2016 a paralelně vznikal i stěžejní analytický materiál Situační 

analýza socioekonomického rozvoje Osoblažska. Jak už název zmíněného dokumentu napovídá, 

členové LP se rozhodli od začátku pojmout spolupráci s ASZ jako příležitost pro nastartování širšího 

společenského a ekonomického rozvoje regionu, který se již několik desetiletí potýká s výraznými 

strukturálními problémy, případně je celý považován za sociálně vyloučený. Na základě analýzy byly 

následně vypracovány klíčové strategické dokumenty Lokální strategie ekonomického a sociálního 

rozvoje a sociálního začleňování na Osoblažsku v letech 2014–2020 a o rok později (kdy Osoblažsko 

vstoupilo do tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám KPSLV) také Strategický 

plán sociálního začleňování Osoblažsko 2015–2018, obsahující konkrétní návrhy opatření a projektů 

připravených k realizaci. Osoblažsko fungovalo v režimu intenzivní podpory (KPSLV) do poloviny roku 

                                                           
 

1 Zdroj: Výzkumný tým Agentury pro sociální začleňování. Situační analýza Osoblažska: Analýza sociálního vyloučení na území 

vybraných obcí mikroregionu. 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/
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2016, následně se spolupráce rozvolnila a pokračovala již jen ve formě vzdálené dílčí podpory. Od 

konce června 2017 se pak koordinace činnosti LP omezila pouze na dílčí konzultace. Činnost lokálního 

partnerství následně převzala tzv. řídící skupina a vybrané pracovní skupiny v současné době fungují 

v rámci tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Za významné a dlouhodobé dopady 

společného úsilí členů Lokálního partnerství a Agentury pro sociální začleňování je možné považovat 

například vznik Osoblažského cechu a s tím související rozvoj sociálního podnikání v regionu, dále 

úspěšný projekt Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu 

práce, zaměřený na zaměstnávání znevýhodněných osob, zřízení pozice Asistentů prevence kriminality 

v obcích Dívčí Hrad, Hlinka a Osoblaha, rozvoj některých projektů na sociální služby, ale obecně 

i fungující síť partnerů a systematickou koordinaci jejich vzájemné činnosti. 

Naplňování Strategického plánu sociálního začleňování 2015–2018 

Pro stanovení návazných návrhů cílů a opatření pro období 2020–2023 bylo nejprve potřeba zhodnotit 

naplňování opatření SPSZ 2015–2018 a stanovit další případné potřebnosti jejich realizace. Toto 

zhodnocení proběhlo během jarního období 2020 a vzhledem k vyhlášení nouzového stavu bylo 

provedeno korespondenčně, a to oslovením příslušných realizátorů opatření a nositelů strategie. 

V průběhu vzniku tohoto SPSZ také probíhá evaluace naplňování a efektivity opatření SPSZ 2015-2018 

pro vybranou oblast zaměstnanosti – zpráva by měla být k dispozici v druhé polovině roku 2020. 

Vzhledem k tomu, že oblast Vzdělávání byla mezitím přesunuta do samostatného dokumentu Místní 

plán inkluze 2018–2021, vyhodnocení neproběhlo pro tuto oblast. V Příloze č. 3 jsou tedy zhodnoceny 

cíle a opatření pro jednotlivé oblasti: Bydlení, Zaměstnanost a ekonomický rozvoj, Prevence 

kriminality, a Rozvoj sociálních služeb. 

Přehled schválených a realizovaných projektů SPSZ 2015–2018 

Projektová opatření SPSZ 2015–2018 byla naplňována realizací projektů z Operačního programu 

Zaměstnanost a Integrovaného regionálního programu. 

Přehled realizovaných projektů OPZ (výzva č. 26, výzva č. 52) 

V rámci výzvy č. 26, která byla určena pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám, byly 

podány a následně podpořeny 4 projekty v celkové částce 25.712.924,46 Kč způsobilých výdajů. 

V rámci těchto projektu byla naplňována část opatření SPSZ 2015–2018.  V roce 2019 bylo možné na 

základě zpracovaného Tematického akčního plánu opět vstoupit do výzvy OPZ pro KPSVL. V lokalitě byl 

zpracován Tematický akční plán Osoblažska pro oblast zaměstnanosti a dluhové problematiky 2019–
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2022. Do výzvy byl následně podán jeden projekt. Ten byl podpořen ve výši 10.359.593 Kč celkových 

způsobilých výdajů a je realizován od 1. 1. 2020. 

Název projektu Realizátor 
Celkové způsobilé 

výdaje 

Termín 

realizace 

Síť nízkoprahových zařízení 

v Osoblažském regionu 
Althaia, o.p.s. 5.858.600 Kč 

1. 7. 2016–30. 

6. 2019 

Sociální služby v Osoblažském regionu Althaia, o.p.s. 5.165.978,50 Kč 
1. 7. 2016–30. 

6. 2019 

Komunitní práce 
Osoblažský 

cech, z.ú. 
6.542.407,50 Kč 

1. 1. 2017–31. 

12. 2019 

Sociální začleňování osob na Osoblažsku 

a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném 

trhu práce 

Osoblažský 

cech, z.ú. 
8.145.938,46 Kč 

1. 10. 2016–

30. 9. 2019 

Rozvoj pracovního a dluhového 

poradenství na Osoblažsku 

Osoblažský 

cech, z.ú. 
10.359.593,75 Kč 

1. 1. 2020–30. 

6. 2022 

Tabulka 1 Přehled finančního čerpání projektů KPSVL z Operačního programu Zaměstnanost v letech 

2015–2020 

Přehled realizovaných projektů IROP 

Do výzev IROP bylo předloženo 6 projektů v celkové výši 40.081.054,20 Kč celkových způsobilých 

výdajů. V době zpracování plánu byly schváleny 3 projekty ve výši 25.396.838,20 Kč.  

Do výzvy č. 80 – Sociální bydlení (SVL) II byly podány 2 projekty, které byly podpořeny.  Následně jeden 

z žadatelů odstoupl od realizace. 

Do výzvy č. 82 – Rozvoj sociálních služeb (SVL) II byl podán jeden projekt ve výši 7.046.014 KČ celkových 

způsobilých výdajů, který je aktuálně v realizaci.  

Do výzvy č. 90 – Sociální podnikání pro KPSVL byly podány 3 projekty v celkové částce 14.684.216 Kč 

způsobilých výdajů. Projekty v době zapracování plánu prochází hodnocením. 

 

Název projektu Realizátor 
Celkové způsobilé 

výdaje 
Termín realizace 

Sociální bydlení na Sádku SÁDEK projekt, z.s. 12.808.643 Kč do 30. 6. 2023 

Sociální byty – Dívčí Hrad Obec Dívčí Hrad 5.542.181,20 Kč 
Žadatel odstoupil od 

realizace 
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Centrum služeb v Hlince Althaia, o.p.s. 7.046.014 Kč do 31. 3. 2021 

Rostlinná extrakce Porta Ranger, z.ú. 4.894.540 Kč projekt v hodnocení 

Vyfukovací linka P&A Thrax 4.898.300 Kč projekt v hodnocení 

Jiskření forem pro 

plastovou výrobu 
JR Serwetnicki, s.r.o. 4.891.376 Kč Projekt v hodnocení 

Tabulka 2 Přehled finančního čerpání projektů KPSVL z Integrovaného regionálního operačního 

programu v letech 2015–2020 

V tabulce č. 3 je zachycen součet prostředků z ESIF v letech 2015–2020, včetně 3 projektů v hodnocení. 

 

Název operačního programu Celková využitá částka 

Operační program Zaměstnanost (OPZ) 
36.072.518,21 Kč 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

– včetně projektů v hodnocení 
40.081.054,20 Kč 

Celkem 76.153.572,41 Kč 

Tabulka 3 Přehled finančního čerpání projektů KPSVL v letech 2015–2020 

Proces tvorby SPSZ 

Předkládaný dokument slouží k vyhodnocení aktivit definovaných ve Strategickém plánu sociálního 

začleňování Osoblažska 2015–2018 a naplánování dalších cílů a opatření pro období 2020–2023. 

Vyhodnocení proběhlo v oblastech zaměstnanost a ekonomický rozvoj, bydlení, prevence kriminality 

a rozvoj sociálních služeb. Oblast vzdělávání je řešena samostatně, prostřednictvím Místního plánu 

inkluze Osoblažska 2017–2020. Návazný plán pak tvoří oblasti: zaměstnanost a ekonomický rozvoj, 

bydlení a prevence kriminality a sociálně patologických jevů. 

Proces tvorby SPSZ byl tvořen podle identického modelu jako předchozí strategie. To znamená, že 

činnost byla koordinována tzv. Lokálním partnerstvím, což je základní platforma spolupráce obcí, 

Agentury a dalších partnerů (vč. zástupců krajů) v rámci KPSVL a při přípravě a zavádění SPSZ. 

Vzhledem k situaci, kdy v době tvorby tohoto plánu jsme se potýkali s epidemii Covid 19 a s tím 

souvisejícími opatřeními, bylo nutné přistoupit k odlišnému způsobu práce. Pracovní skupiny 

Lokálního partnerství Osoblažska se nescházely prezenčně, celá činnost byla realizována 

prostřednictvím mailové a telefonické komunikace. V rámci té byly zpracovány aktuální SWOT analýzy 

k jednotlivým oblastem, ze kterých vyplynuly problémy, se kterými se lokalita aktuálně potýká, a byly 

sestaveny strategie intervence k řešení sociálního vyloučení v území. Zpracované SWOT analýzy jsou 

Přílohou č. 4 tohoto dokumentu.  
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Soulad se strategickými dokumenty 

SPSZ byl připravován v souladu s lokálními, regionálními i národními strategickými dokumenty. 

Na národní úrovni se jedná o: 

 Strategii sociálního začleňování 2014–2020,  

 Strategií boje proti sociálnímu vyloučení 2016–2020, 

 Strategií romské integrace 2015–2020, 

 Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020. 

Na regionální (krajské) úrovni je předložený dokument v plném souladu se: 

 Strategií integrace romské komunity Moravskoslezské kraje 2015–2020, 

 Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na roky 2015–2020, 

 Koncepcí prevence kriminality Moravskoslezského kraje 2017 – 2021. 

Na lokální úrovni se jedná o: 

 Tematický akční plán Osoblažska pro oblast zaměstnanosti a dluhové problematiky 2019–

2022, 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku 2019–2021, 

 Plán prevence kriminality regionu Osoblažsko 2017–2021. 

  

https://www.krnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=21937
https://www.krnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=21938
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ANALYTICKÁ ČÁST 

Kvantitativní analytická data k jednotlivým oblastem plánu, včetně popisu sociálního vyloučení v území 

jsou shrnutá v Příloze č. 1 a 2. SWOT analýzy jsou uvedeny v Příloze č. 4. 

NÁVRHOVÁ ČÁST 

ZAMĚSTNANOST A EKONOMICKÝ ROZVOJ 

Priorita 1.1 - Vyšší počet pracovních příležitostí v regionu 

Obecný cíl 1.1.1 - Zvýšit počet pracovních příležitostí v regionu pro široké spektrum cílových skupin 

Tento obecný cíl navazuje na stejný cíl z předchozího SPSZ a nadále zůstává přes realizaci řadu opatření 

v platnosti. 

Cíl směřuje k podpoře vzniku různorodých pracovních příležitostí tak, aby se zvyšovala zaměstnanost 

méně kvalifikovaných obyvatel regionu a nižšími kompetencemi pro uplatnění se na trhu práce, osob 

s omezením (zdravotním nebo sociálním) i osob s vyšší kvalifikací, které region stále opouští z důvodu 

lepšího uplatnění v jiných částech republiky. 

Opatření zaměřené na rozvoj sociálního podnikání podporuje vytvoření pracovních příležitostí pro 

osoby s překážkami pro uplatnění na volném trhu práce, ale současně i pracovní pozice pro vysoce 

kvalifikovaný management, který musí být schopen podnik efektivně řídit, věnovat se podpoře a rozvoji 

znevýhodněných zaměstnanců a zajistit konkurenceschopnost jeho produktů na trhu. 

Specifický cíl 1.1.1.1 - Rozvoj sociální ekonomiky 

Specifický cíl počítá s dalším rozvojem sociálního podnikání v regionu, které se ukázalo jako žádoucím 

nástrojem pro podporu zaměstnávání osob hůře uplatnitelných na trhu práce. Jedná se o podporu 

sociálních podniků, které získaly finanční podporu v předchozím plánovacím období, stejně jako 

o podporu dalších sociálních podniků do roku 2023. 

Oblast 1. Zaměstnanost a ekonomický rozvoj 

Priorita 1.1 Vyšší počet pracovních příležitostí v regionu  

Obecný cíl 1.1.1 
Zvýšit počet pracovních příležitostí v regionu pro široké spektrum 

cílových skupin 
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Specifický cíl 1.1.1.1 Rozvoj sociální ekonomiky  

Opatření: Termín: 
Zodpovědné 

subjekty: 
Výstupy: Zdroje: 

Realizace zpracovaných 

a podaných podnikatelských 

záměrů v oblasti sociálního 

podnikání 

2020– 

2022 
Žadatelé 

Realizované 

podnikatelské záměry; 

počet vytvořených 

pracovních míst 

Nevyžaduje 

náklady – 

financování 

zajištěno 

z předchozího 

období 

Identifikace perspektivních 

podnikatelských aktivit a oblastí   

2020– 

2023 

Potenciální 

žadatelé, PS 

Zaměstnanost 

Identifikované 

perspektivní oblasti 

Nevyžaduje 

náklady 

Zpracování podnikatelských plánů 
2020– 

2023 
Žadatelé Zpracované plány 

Granty, 

dotace, úvěry 

v programech 

EU, MSK; 

soukromé 

zdroje 

Identifikace možných zdrojů 

podpory a zpracování žádostí 

2020– 

2023 
Žadatelé; ASZ Zpracované žádosti 

Nevyžaduje 

náklady 

Realizace podnikatelských záměrů 
2020– 

2023 
Žadatelé 

Realizované 

(udržitelné) 

podnikatelské záměry 

počet vytvořených 

pracovních míst 

Granty, 

dotace, úvěry 

v programech 

EU, MSK; 

soukromé 

zdroje 

 

Specifický cíl 1.1.1.2 - Podpora lokálních zaměstnavatelů a podnikatelů 

Realizace tohoto specifického cíle se ukázala nadále žádoucí v obdobném rozsahu jako v předchozím 

SPSZ. Obsahem opatření je motivace a podpora regionálních podnikatelů a zaměstnavatelů ke 

vzájemné spolupráci, která může zvýšit efektivitu jejich podnikání. Budou nadále realizovány aktivity, 
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které budou zjišťovat potřeby podnikatelů v regionu, identifikovat vhodné oblasti pro spolupráci 

a koordinovaný postup (např. marketing, spolupráce při přípravě zaměstnanců) a nabízet podporu 

v některých specifických oblastech (administraci spolupracující sítě, zaměstnávání osob 

znevýhodněných na trhu práce včetně asistenci při vyhledání finanční podpory a odlehčení případné 

projektové administrativy, příprava budoucích zaměstnanců atp.). 

Oblast 1. Zaměstnanost a ekonomický rozvoj  

Priorita 1.1 Vyšší počet pracovních příležitostí v regionu  

Obecný cíl 1.1.1 
Zvýšit počet pracovních příležitostí v regionu pro široké spektrum 

cílových skupin 

Specifický cíl 1.1.1.2 Podpora lokálních zaměstnavatelů a podnikatelů   

Opatření: Termín: 
Zodpovědné 

subjekty: 
Výstupy: Zdroje: 

Identifikace potřeb podnikatelů 

v regionu 

2020– 

2023 
NNOs, obce 

Počet 

zaměstnavatelů 

Granty, dotace 

v programech 

EU, MSK 

Vytvoření koncepce podpory 

a principů činnosti spolupracující 

sítě 

2020– 

2023 
NNOs, obce, ASZ 

Vytvořená 

koncepce 

Granty, dotace 

v programech 

EU, MSK 

Zajištění kapacit pro realizaci 

podpory 

2020– 

2023 
NNOs, obce 

Počet 

podpořených 

osob  

Granty, dotace 

v programech 

EU, MSK 

Příprava projektových záměrů 

a vyhledávání zdrojů finanční 

podpory mimo sociální podnikání 

2020– 

2023 

Potenciální 

žadatelé, PS 

Zaměstnanost, ASZ 

počet 

vytvořených 

pracovních míst, 

počet 

spolupracujících 

podnikatelů 

Granty, dotace, 

v programech 

EU, MSK, 

soukromé 

zdroje 
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Priorita 1.2 - Připravení obyvatelé regionu k práci a podnikání 

Obecný cíl 1.2.1 - Zvýšit kompetence znevýhodněných osob pro uplatnění na trhu práce 

Důsledkem dlouhodobého ekonomického regresu regionu je zvyšující se počet osob, které jsou 

dlouhodobě nezaměstnané a ztrácejí tak odborné i všeobecné pracovní kompetence. Současně osoby, 

které dosáhly vyšší kvalifikace, region opouštějí, protože jej nepovažují za perspektivní. Pro mnoho 

rodin z regionu je možnost volby oboru studia a jejich kvalifikace omezená a závislá na nabídce 

nejbližšího vzdělávacího zařízení. Možnost výběru dalších oborů je pro ně z důvodu vzdálenosti či jiných 

nákladů finančně hůře dostupná. Kombinace těchto faktorů znamená značné obtíže zaměstnavatelů 

najít kvalifikované pracovníky na případně uvolněné pracovní pozice ve svých firmách. Tito 

zaměstnavatelé potom dále své podniky nerozvíjejí a spíš mají tendenci přesunout produkci na jiné 

místo, kde je potřebná pracovní síla dostupnější. Vzhledem k vysokým bariérám pro nezaměstnané 

osoby v regionu je obtížné uplatnit se na trhu práce i na existujících pracovních místech, je proto 

nezbytné poskytnout jim dostatečnou podporu ve formě pracovního poradenství a aktivit zaměřených 

na zvýšení kompetencí pro uplatnění se na trhu práce. 

Specifický cíl 1.2.1.1 - Komplexní systém pracovního poradenství a zvyšování pracovních dovedností 

Opatření je zaměřeno primárně na uchazeče o zaměstnání, kteří dlouhodobě nevykonávali jiné než 

dotované zaměstnání (VPP) a jejich připravenost samostatně se uplatnit na trhu práce je velmi nízká. 

V současnosti není dostatečně koordinováno poradenství poskytovatelů sociálních služeb a ÚP. 

Opatření předpokládá právě tuto spolupráci a koordinaci. Uchazečům o zaměstnání bude poskytována 

individuální podpora, která zahrne vytvoření individuálního plánu pracovní kariéry (včetně plánu 

zvyšování kvalifikace a adekvátní formy a intenzity podpory), zjištění individuálních pracovních 

schopností a ambicí uchazečů, podpory při vyhledávání pracovních míst a případný doprovod 

k zaměstnavateli. Opatření zahrnuje i kontaktování zaměstnavatelů, zjišťování jejich potřeb a následná 

příprava uchazečů na konkrétní pracovní pozice dle potřeb zaměstnavatelů. Optimálně bude možné 

poskytovat na nově zaměstnané pracovníky poskytovat mzdové příspěvky. Pro efektivní realizaci 

opatření jsou potřebné externí finanční zdroje na mzdové příspěvky, posílení individuální práce 

s uchazeči a práci se zaměstnavateli. 
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Oblast 1. Zaměstnanost a ekonomický rozvoj  

Priorita 1.2 Připravení obyvatelé regionu k práci a podnikání  

Obecný cíl 1.2.1 Realizovat efektivní systém přípravy na zaměstnání  

Specifický cíl 1.2.1.1 
Komplexní systém pracovního poradenství a zvyšování pracovních 

dovedností 

Opatření: Termín: 
Zodpovědné 

subjekty: 
Výstupy: Zdroje: 

Vytvoření kapacit pro realizaci 

aktivit (posílení sociální služby 

a/nebo pracovního poradenství)  

2020– 

2023 

Žadatelé projektů/ 

poskytovatelé s. s. 
Podpořený projekt 

Granty, 

dotace 

v programech 

EU, MSK 

Vytvoření spolupracující sítě (ÚP – 

poradenství – obce – vzdělávací 

instituce) 

2020– 

2023 

Žadatelé projektů/ 

poskytovatelé s. s. 

Síť spolupracujících 

organizací; počet 

zapojených 

subjektů 

Granty, 

dotace 

v programech 

EU, MSK 

Identifikace potenciálních 

účastníků a zahájení individuální 

podpory 

2020– 

2023 

Žadatelé projektů/ 

poskytovatelé s. s. 

Počet podpořených 

osob 

Granty, 

dotace 

v programech 

EU, MSK 

Identifikace potřeb 

zaměstnavatelů, vytvoření nabídky 

podpory pro zaměstnání osob 

z cílové skupiny 

2020– 

2023 

Žadatelé projektů/ 

poskytovatelé s. s. 

Počet zapojených 

zaměstnavatelů 

Granty, 

dotace 

v programech 

EU, MSK 

Příprava osob z CS na konkrétní 

pracovní pozici  

2020– 

2023 

Žadatelé projektů/ 

poskytovatelé s. s . 

Počet podpořených 

osob 

Granty, 

dotace, 

v programech 

EU, MSK 
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Analýza rizik – zaměstnanost a ekonomický rozvoj 

Název rizika Pravděpod. Závažnost Vyhodnocení Prevence 

Nezájem osob 

o poskytování podpory 

v rámci pracovního 

poradenství 

nízká vysoká malé riziko 

Již je v realizaci projekt, 

předchozí zkušenosti ukazují, 

že mezi CS je zájem o aktivity 

projektu 

Nedostatek financí 

k realizaci 

opatření/nevhodné zdroje 

či podmínky výzev 

střední vysoká střední riziko 

Některá opatření již mají 

financování zajištěno – 

v současnosti bude probíhat 

realizace; u dalších bude 

probíhat zajišťování informací 

o vhodných dotačních titulech 

skrze spolupráci s ASZ včetně 

projektového poradenství 

Nezájem subjektů 

o realizaci sociálního 

podnikání 

nízká vysoká malé riziko 

Tradice sociálního podnikání 

v regionu; zajištění 

konzultační podpory (ASZ 

a další); předběžné zjištění 

zájmu 

Špatně zpracované 

projekty pro sociální 

podnikání 

nízká vysoká malé riziko 

Návaznost na již úspěšně 

realizované projekty; kvalitní 

zpracovatelé žádostí 

v regionu; podpora 

projektových poradců ASZ 

Nezájem osob z CS 

o zaměstnání v sociálních 

podnicích 

nízká vysoká malé riziko 

Předběžně zjištěný zájem při 

realizaci stávajících sociálních 

podniků 
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BYDLENÍ 

Priorita 2.1 - Účinná bytová politika obcí 

Obecný cíl 2.1.1 - Zvýšit počty bytů v obcích a jejich diverzitu 

Opatření vedoucí ke splnění cíle jsou investičního charakteru a jejich realizace bude záviset na získání 

externích finančních zdrojů, ať už formou dotací, úvěru či využitím vlastních zdrojů investorů. Jedná se 

o rozšíření bytového fondu jak obecního, tak případně v soukromém sektoru. V obcích je potřeba 

rozšířit jak standardní nájemní bydlení, tak bydlení pro specifické cílové skupiny (nízkopříjmoví 

obyvatelé, senioři apod.) 

Specifický cíl 2.1.1.1 – Oprava nájemních bytů v obci Hlinka 

Opatření reaguje na potřebu obce zvýšit počet bytů především pro mladé lidi. Cílem je předcházet 

odchodům mladých lidí, případně napomoci jejich přistěhování do obce a zastavit tak negativní trend 

stárnutí populace.  

Oblast 2. Bydlení  

Priorita 2.1 Kvalitní a stabilní bydlení pro všechny obyvatele 

Obecný cíl 2.1.1 Zvýšit počty bytů v obcích a jejich diverzitu 

Specifický cíl 2.1.1.1 Oprava nájemních bytů v obci Hlinka 

Opatření: Termín: 
Zodpovědné 

subjekty: 
Výstupy: Zdroje: 

Přípravná fáze – provedení popisu 

rekonstrukce a vyčíslení rozpočtu, 

získání politické podpory, získání 

finančních prostředků 

2020– 

2023 
Obec Hlinka 

Připravený plán 

rekonstrukcí, včetně 

rozpočtové složky 

Granty, 

dotace, úvěry, 

v programech 

EU, MSK; 

vlastní zdroje 

Realizace rekonstrukce objektů č. 

p. 1 a č. p. 78 

2020– 

2023 
Obec Hlinka 

Počet 

rekonstruovaných 

bytů  

Granty, 

dotace, úvěry, 

v programech 

EU, MSK; 

vlastní zdroje 
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Specifický cíl 2.1.1.2 – Vznik sociálních bytů v obci Dívčí Hrad 

Realizací opatření dojde k výstavbě celkem 9 bytových jednotek v režimu sociálního bydlení. Doplní se 

tak nabídka nájemního bydlení v obci, když samotná obec disponuje celkem 67 byty v běžném 

nájemním režimu. Daná nezisková organizace pak nabídne byty sociální s cílem pomoci osobám 

ohroženým ztrátou běžného nájemního bydlení nejen v daném Dívčím Hradě, ale i v okolních obcích. 

Cílem je tak pomoci místním sociálně slabým obyvatelům, aby překlenuli složité životní období 

a zmírnit trend odchodu mimo region do měst, kde využívají pobytové služby. 

Oblast 2. Bydlení  

Priorita 2.1 Kvalitní a stabilní bydlení pro všechny obyvatele 

Obecný cíl 2.1.1 Zvýšit počty bytů v obcích a jejich diverzitu 

Specifický cíl 2.1.1.2 Vznik sociálních bytů v obci Dívčí Hrad 

Opatření: Termín: 
Zodpovědné 

subjekty: 
Výstupy: Zdroje: 

Výstavba 9 sociálních bytů v obci 

Dívčí Hrad 

2020– 

06/2023  
SÁDEK projekt, z. s. 

9 bytových jednotek 

v režimu soc. 

bydlení 

Granty, 

dotace, úvěry, 

v programech 

EU, MSK; 

vlastní zdroje 

 

Specifický cíl 2.1.1.3 - Zvýšení počtu bytů v obcích (sociální či dostupné bydlení, či jiná forma podpory) 

Jednotlivé obce si uvědomují, že je třeba nabídnout kvalitní bydlení všem věkovým a sociálním 

skupinám obyvatelstva. A zatímco nyní se obce zaměřovaly na rekonstrukce stávajícího bytového 

fondu, do budoucna se chtějí zaměřit na rekonstrukce stávajících bytů nebo výstavbu bytů nových 

v odpovídající velikosti, vybavení a zázemí pro různé věkové a sociální skupiny obyvatelstva. Obce tak 

mají za cíl budovat malometrážní byty pro osamělé seniory, větší startovací byty pro mladé rodiny, 

bezbariérové byty střední velikosti pro osoby se zdravotním postižením apod. 
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Oblast 2. Bydlení  

Priorita 2.1 Kvalitní a stabilní bydlení pro všechny obyvatele 

Obecný cíl 2.1.1 Zvýšit počty bytů v obcích a jejich diverzitu 

Specifický cíl 2.1.1.3 
Zvýšení počtu bytů v obcích (sociální či dostupné bydlení, či jiná forma 

podpory) 

Opatření: Termín: 
Zodpovědné 

subjekty: 
Výstupy: Zdroje: 

Analýza potřebnosti bytů (typ CS, 

vhodnost formy bydlení, požadavky 

na velikost bytů, umístění, 

dostupnost infrastruktury apod.) 

2020– 

2021 
Obce 

Zpracovaná analýza 

potřebnosti 
Vlastní zdroje 

Nalezení vhodných finančních 

prostředků (dotace, úvěry, 

investoři) 

2020– 

2021 
Obce, podpora ASZ 

Nalezeny vhodné 

finanční prostředky 

k realizaci 

Nevyžaduje 

náklady 

Zpracování projektových žádostí (či 

žádostí o úvěr, nebo smluv 

s investory) 

2021– 

2022 

Obce, žadatelé, 

podpora ASZ 

Zpracovaná 

projektová žádost 

Granty, 

dotace, úvěry, 

v programech 

EU, MSK, 

národní 

zdroje; vlastní 

zdroje 

Realizace výstavby či rekonstrukce 

bytů 
2023 

Žadatelé 

(realizátoři) 
Počet bytů 

Granty, 

dotace, úvěry, 

v programech 

EU, MSK, 

národní 

zdroje; vlastní 

zdroje 
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Analýza rizik - Bydlení     

Název rizika Pravděpod. Závažnost Vyhodnocení Prevence 

Špatně zpracovaná analýza 

potřebnosti vzniku dalších 

bytových jednotek 

nízká vysoká střední riziko 

Koordinace a spolupráce 

subjektů; podpora ASZ při 

tvorbě 

Špatně zpracované 

projekty pro vznik dalších 

bytových jednotek 

nízká vysoká střední riziko 
Zkušenosti s obdobnými 

projekty v regionu 

Nedostatek financí 

k realizaci 

opatření/nevhodné zdroje 

či podmínky výzev 

střední vysoká vysoké riziko 

Jeden projekt je již schválen, 

nyní proběhne realizace; 

Dále proběhne zajišťování 

informací o vhodných 

dotačních titulech skrze 

spolupráci s ASZ; projektové 

poradenství 
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PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Priorita 3.1 - Bezpečí obyvatel regionu 

Obecný cíl 3.1.1 - Snížit počet páchaných přestupků a trestných činů v regionu 

Počet trestných činů a přestupků zůstal v minulých letech stále vysoký vzhledem v situaci, kdy nejbližší 

policejní stanice je 23 km vzdálena a hlídková činnost policie tak nemůže být ideálně zajištěna. Byly 

identifikovány nejrizikovější lokality, jejichž monitoring by měl objem kriminality částečně snížit. 

Důležitým prvkem k naplnění cíle je zajistit pravidelnou hlídkovou činnost, koordinovat místní aktivity 

s činností PČR a s ohledem na rozsah zájmového teritoria (vedle intravilánu obcí je třeba zajistit 

i prevenci páchání krádeží a dalších přestupků mimo obce např. v obecních lesích, opuštěných 

objektech atp.) je nutné rozšířit systém technických opatření, která ztíží páchání trestné činnosti. 

Navržená opatření se tak vzájemně doplňují. 

Specifický cíl 3.1.1.1 - Zajištění kontroly rizikových míst a veřejného prostoru 

Cílem opatření je zajistit hlídkovou činnost a optimalizovat její výkon, aby byla vykonávána především 

v místech, která jsou vyhodnocena jako riziková. Opatření předpokládá koordinaci hlídkové činnosti 

Asistentů prevence kriminality s Policií ČR, seznam rizikových míst bude, opět ve spolupráci PČR , APK 

a představitelů obcí pravidelně aktualizován. 

Oblast 3 Prevence kriminality a sociálně-patologických jevů  

Priorita 3.1 Bezpečí obyvatel regionu 

Obecný cíl 3.1.1 Snížit počet páchaných přestupků a trestných činů v regionu 

Specifický cíl 3.1.1.1 Zajištění kontroly rizikových míst a veřejného prostoru 

Opatření: Termín: 
Zodpovědné 

subjekty: 
Výstupy: Zdroje: 

Pokračování realizace programu 

Asistentů prevence kriminality (4 

osoby ve třech obcích – Osoblaha, 

Hlinky, D. Hrad) 

2020– 

2023 

Starostové obcí, 

manažer prevence 

kriminality 

4 pokračující 

místa APK; 

vyhodnocení 

práce APK 

Dotace MV ČR, 

10% obecní 

rozpočty, 

příspěvek PČR – 

obec 
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Průběžná aktualizace seznamu 

rizikových oblastí a optimalizace 

hlídkové činnosti 

2020– 

2023 

Starostové obcí, 

manažer prevence 

kriminality, PČR, PS 

Prevence 

kriminality 

Aktualizovaný 

seznam lokalit; 

počet trestných 

činů a přestupků; 

pocit bezpečí 

obyvatel; 

Nevyžaduje 

náklady 

Spolupráce s PČR (koordinace, 

příspěvek na hlídkovou činnost) 

2020– 

2023 

Starostové obcí, 

manažer prevence 

kriminality, PČR, 

mentor 

Vyhodnocení 

spolupráce 

Nevyžaduje 

náklady 

 

Specifický cíl 3.1.1.2 - Využívání technických prostředků prevence kriminality 

Hlídková činnost a přítomnost APK a PČR ve veřejném prostoru je sice klíčovým nástrojem pro efektivní 

prevenci kriminality, ale vzhledem k omezeným kapacitám a rozlehlosti a členitosti teritoria může 

i použití technických prostředků ztěžujících páchání trestné činnosti být efektivní podporou. Použití 

technických prostředků musí být dobře plánováno, protože jejich instalace i údržba je finančně 

náročná, a proto musí být předem vyhodnocena jejich potenciální účinnost. V současnosti uvažujeme 

o využití prostředků monitorování podezřelých aktivit a omezení pohybu vozidel (dopravní značky 

a retardéry).  K finalizaci plánu použití bude využito konzultací s externím expertem. 

Oblast 3 Prevence kriminality a sociálně-patologických jevů  

Priorita 3.1 Bezpečí obyvatel regionu 

Obecný cíl 3.1.1 Snížit počet páchaných přestupků a trestných činů v regionu 

Specifický cíl 3.1.1.2 Využívání technických prostředků prevence kriminality 

Opatření: Termín: 
Zodpovědné 

subjekty: 
Výstupy: Zdroje: 

Realizace připraveného projektu 

kamerové systému v Osoblaze 
2020 

Manažer prevence 

kriminality, PČR 
Kamerový systém 

Vlastní zdroje, 

již v realizaci 
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Vyhodnocování efektivity 

kamerového systému v Osoblaze 

2020– 

2023 

Manažer prevence 

kriminality, PČR, PS 

prevence 

kriminality 

Prováděno 

průběžné 

hodnocení 

efektivity 

Vlastní zdroje 

Vytvořit seznam, popis (včetně 

vyhodnocení rizik, nároků na 

instalaci a provoz atp.) využitelných 

prostředků technické prevence 

2020– 

2023 

Starostové obcí, 

manažer prevence 

kriminality, PČR, PS 

prevence 

kriminality 

Vytvořený seznam 

prostředků; 

Projekt na 

vybudování 

kamerového 

systému,  

Nevyžaduje 

náklady 

Identifikace dalších míst vhodných 

pro technickou prevenci 

2020– 

2023 

Starostové obcí, 

manažer prevence 

kriminality, PČR, PS 

prevence 

kriminality 

Identifikované 

místa pro realizaci 

technické 

prevence 

Nevyžaduje 

náklady 

Návrh konkrétních prostředků 

technické prevence pro jednotlivá 

místa včetně technického řešení 

a údržby 

2020– 

2023 

Starostové obcí, 

manažer prevence 

kriminality 

Navržené 

prostředky 

technické 

prevence 

Nevyžaduje 

náklady 

Zavedení prostředků technické 

prevence 

2020– 

2023 

Starostové obcí, 

manažer prevence 

kriminality, PČR, PS 

prevence 

kriminality 

Zavedené 

prostředky 

Dotace MV ČR, 

MAS, vlastní 

zdroje 

 

Obecný cíl 3.1.2 - Zvýšit pocit bezpečí obyvatel obcí regionu 

Přes objektivně průměrnou míru kriminality v regionu je pocit bezpečí obyvatel (především seniorů 

a rodin s dětmi) velmi nízký. Jednou z cest k jeho zvýšení je lepší komunikace o této problematice 

s obyvateli, zjišťování jejich potřeb, zapojování do řešení problémů a posilování k vlastní iniciativě 

a aktivitě v oblasti řešení problematiky kriminality a sociální patologie v regionu. Dílčím cílem je zvýšení 

sociální kontroly v obcích regionu. Opatření se vzájemně posilují, ale realizace na sobě nejsou závislé. 
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Specifický cíl 3.1.2.1 - Komunikace s obyvateli regionu o problematice bezpečí 

Cílem opatření je nadále udržet a rozvíjet systém oboustranné komunikace mezi subjekty prevence 

a obyvateli regionu – předávání informací, zjišťování potřeb, společné vyhodnocování úspěšnosti 

preventivních aktivit. 

Oblast 3 Prevence kriminality a sociálně-patologických jevů  

Priorita 3.1 Bezpečí obyvatel regionu 

Obecný cíl 3.1.2 Zvýšit pocit bezpečí obyvatel obcí regionu 

Specifický cíl 3.1.2.1 
Komunikace s obyvateli regionu o problematice bezpečí a možnosti 

preventivních aktivit 

Opatření: Termín: 
Zodpovědné 

subjekty: 
Výstupy: Zdroje: 

Zjišťování pocitu bezpečí a potřeb 

v oblasti prevence kriminality 

a vyhodnocování úspěšnosti 

programů – fokusové skupiny 

s různými skupinami obyvatel, 

veřejná projednávání 

2020– 

2023 

Obce, manažer 

prevence 

kriminality, APK, 

PČR, mentor 

Realizované fokusové 

skupiny 

Obce, 

dotace MV  

Realizace osvětových a 

informačních programů pro 

obyvatele ve spolupráci s PČR 

a dalšími odborníky 

2020– 

2023 

Obce, manažer 

prevence 

kriminality, APK, 

PČR, mentor 

Realizované 

programy a besedy 

Obce, 

dotace MV 

Propagace práce APK a posilování 

jejich spolupráce s obyvateli  - 

posilování aktivního zapojení 

obyvatel do prevence a zvýšení 

sociální kontroly 

2020– 

2023 

Obce, manažer 

prevence 

kriminality, APK 

Kvalitativní popis 

spolupráce; počet 

článků v médiích, 

počet setkání s 

obyvateli 

Obce, 

dotace MV 

Realizace koordinačních schůzek ZŠ 

a manažera prevence kriminality 

(spolupráce s APK) 

2020– 

2023 

Obce, manažer 

prevence 

kriminality, APK 

Realizované 

koordinační schůzky 

Obce, 

dotace MV 
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Priorita 3. - Kvalita a dostupnost služeb vedoucích k sociálnímu začleňování  

Obecný cíl 3.2.1 - Zajistit dostupnost a kvalitu služeb sociální prevence 

Poskytování služeb sociální prevence je významné nejen pro zvýšení šance na vyřešení individuálních 

problémů a obtížných životních situací obyvatel regionu, ale je i předpokladem pro realizace aktivit 

a opatření formulovaných v dalších tematických oblastech této strategie. Tento typ sociálních služeb 

totiž umožňuje předávání informací, nabídku zapojení do široké škály nabízených programů a účinnou 

aktivizaci a podporu uživatelů služeb. Služby prevence na Osoblažsku v minulém období výrazně 

navýšily svoji kapacitu a prokázaly svou potřebnost. Strategický cíl směřuje v současném období 

k zajištění kontinuálního poskytování již existujících služeb (Odborné sociální poradenství, Sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) a jejich případnému 

rozšiřování (rozšiřování služby NZDM je již plánováno, vzhledem k tomu, že není dostupná ve všech 

obcích a současné kapacity a logistické zázemí nejsou dostatečné) na základě zjištěných potřeb. 

Významným opatřením je proto monitoring potřeb, předávání jeho výsledků pro potřeby 

střednědobého plánování sociálních služeb v regionu a formulace návrhů na úpravu kapacit služeb. 

Specifický cíl 3.2.1.1 - Poskytování existujících služeb vedoucích k sociálnímu začleňování a jejich rozvoj 

Opatření zahrnuje v současnosti poskytované služby a rovněž vybudování zázemí pro jejich 

poskytování. Uvedené sociální služby jsou poskytovány již ve všech spolupracujících obcích tedy 

v Osoblaze, Dívčím Hradu, Hlince a Slezských Pavlovicích. Na základě již zpracovaného projektu 

z předchozího období dojde nyní k realizaci vybudování zázemí pro službu NZDM v obci Hlinka. Dále 

dojde k vybudování Komunitního centra v obci Dívčí hrad, které poskytne zázemí službám OSP, SAS, 

NZDM a dalším komunitním aktivitám. 

 

Oblast 3 Prevence kriminality a sociálně-patologických jevů  

Priorita 3.2 Kvalita a dostupnost služeb vedoucích k sociálnímu začleňování 

Obecný cíl 3.2.1 Zajistit dostupnost a kvalitu služeb sociální prevence 

Specifický cíl 3.2.1.1 
Udržení existujících služeb vedoucích k sociálnímu začleňování a jejich 

rozvoj 

Opatření: Termín: 
Zodpovědné 

subjekty: 
Výstupy: Zdroje: 
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Poskytování odborného sociální 

poradenství 

2020– 

2023 
NNOs 

Počet 

podpořených 

osob 

Granty, dotace, 

v programech 

EU, MSK; 

vlastní zdroje 

Poskytování sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi 

2020– 

2023 
NNOs 

Počet 

podpořených 

osob 

Granty, dotace, 

v programech 

EU, MSK; 

vlastní zdroje 

Zajištění chodu nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež  

2020– 

2023 
NNOs 

Počet 

podpořených 

osob 

Granty, dotace, 

v programech 

EU, MSK; 

vlastní zdroje 

Vybudování adekvátních prostor 

pro NZDM v obci Hlinka 

2020– 

2021 
Žadatel 

Vybudované nové 

prostory pro 

NZDM 

IROP  

Vybudování komunitního centra 

Centrum HRAD v obci Dívčí Hrad 

2020– 

2023 
Obec Dívčí Hrad 

Vybudovaná 

budova se 

zázemím pro SAS, 

NZDM, OSP 

a skupinové akce. 

IROP, MAS 

 

Specifický cíl 3.2.1.2 - Monitoring potřeb a zpracování jeho výsledků 

Cílem opatření je systematizovat monitoring potřeb poskytování sociálních služeb prevence a získání 

podkladů pro další plánování rozvoje služeb a jejich kapacit. Přesná a interpretovaná data jsou nutná 

pro získání dalšího financování služeb. Opatření se týká všech sociálních služeb a všech jejich 

poskytovatelů, kteří budou sledovat vývoj počtu uživatelů, zaznamenávat počty odmítnutých zájemců 

o službu z kapacitních důvodů a budou vyhodnocovat, zda současná kapacita stačí na adekvátní 

podporu stávajících uživatelů, tedy zda je v konkrétních případech není potřebná intenzivnější 

spolupráce s uživatelem, na níž však chybí kapacita. Na základě těchto dat budou navrhovat konkrétní 

navýšení předmětné služby na optimální kapacitu. Výsledky monitoringu budou 1x za 3 měsíce 

předávat koordinátorovy střednědobého plánování sociálních služeb. 
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Oblast 3 Prevence kriminality a sociálně-patologických jevů  

Priorita 3.2 Kvalita a dostupnost služeb vedoucích k sociálnímu začleňování 

Obecný cíl 3.2.1 Zajistit dostupnost a kvalitu služeb sociální prevence 

Specifický cíl 3.2.1.2 Monitoring potřeb uživatelů služeb a zpracování jeho výsledků 

Opatření: Termín: 
Zodpovědné 

subjekty: 
Výstupy: Zdroje: 

Evaluace služeb: monitoring potřeb 

– počet uživatelů, počet 

odmítnutých zájemců, kapacita pro 

optimální spolupráci; zjišťování 

kvalitativních dopadů služeb 

2020– 

2023 

Poskytovatelé 

sociálních služeb, 

sociální pracovník 

obce, PS SPRSS; ASZ 

Průběžné 

monitorovací zprávy; 

evaluační/monitorov

ací zpráva ASZ 

Vlastní 

zdroje 

Návrhy na úpravy služeb 
2020– 

2023 

PS SPRSS, sociální 

pracovník obce; 

ASZ 

Revize SPRSS 
Vlastní 

zdroje 

 

Specifický cíl 3.2.1.3 - Posílení koordinační role sociálního pracovníka obce Osoblaha 

Obec Osoblaha je pověřeným obecním úřadem a její sociální pracovník tak zajišťuje celý správní obvod. 

Z titulu své funkce má přehled o potřebách obyvatel regionu v oblasti podpory při řešení jejich 

obtížných životních situací. Sociální pracovník obce bude identifikovat konkrétní potřebnost služeb, 

zprostředkovávat zájemcům tyto služby, monitorovat jejich plnění a rovněž účastnit se procesu 

střednědobého plánování sociálních služeb. Bude mít přístup k souhrnným zprávám o poskytování 

konkrétních sociálních služeb a definovat potřeby revize. V případě potřeby bude svolávat případové 

konference více aktérů řešení životních situací klientů. Vzhledem k rozsahu území a počtu osob, které 

potenciálně vyžadují podporu, a nutnosti zvyšovat efektivitu poskytovaných sociálních služeb je nutné 

mít tuto činnost nadále zajištěnu. 
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Oblast 3 Prevence kriminality a sociálně-patologických jevů  

Priorita 3.2 Kvalita a dostupnost služeb vedoucích k sociálnímu začleňování 

Obecný cíl 3.2.1 Zajistit dostupnost a kvalitu služeb sociální prevence 

Specifický cíl 3.2.1.3 
Zajištění sociální práce obce, case managementu a koordinační role 

sociálního pracovníka obce Osoblaha 

Opatření: Termín: 
Zodpovědné 

subjekty: 
Výstupy: Zdroje: 

Identifikace potřebnosti sociálních 

služeb, zprostředkování služeb 

zájemcům 

 

2020– 

2023 

Obce, sociální 

pracovník obce 

Identifikovaná 

potřebnost služby, 

zprostředkování 

intervence služeb 

Nevyžaduje 

náklady 

Monitoring plnění zakázky 
2020– 

2023 
Obce, podpora ASZ Evaluační zpráva 

Vlastní 

zdroje 

Formulace priorit pro SPRSS 
2020– 

2023 
Obce, NNOs Formulované priority 

Nevyžaduje 

náklady 

 

Specifický cíl 3.2.1.4 - Podpora zajištění prostředků pro financování sociálních služeb v regionu 

Po skončení financování sociálních služeb z prostředků ESF bude kladen velký důraz na odůvodněnost 

rozsahu služeb. Moravskoslezský kraj, který bude pro financování služeb klíčový a bude vyžadovat 

významný podíl obcí na financování služeb a bude podporovat jenom služby, které budou podloženy 

dobrou analýzou potřeb a efektivity. Tyto analytické podklady budou vytvářeny v procesu 

střednědobého plánování. Cílem tohoto opatření je monitorovat možnosti dalšího financování 

sociálních služeb a návazných činností a informovat o nich poskytovatele. Součástí je i monitoring 

vývoje politiky financování sociálních služeb na úrovni MSK a vyjednávání a zdůvodňování potřeby 

podpory služeb na Osoblažsku. 
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Oblast 3 Prevence kriminality a sociálně-patologických jevů  

Priorita 3.2 Kvalita a dostupnost služeb vedoucích k sociálnímu začleňování 

Obecný cíl 3.2.1 Zajistit dostupnost a kvalitu služeb sociální prevence 

Specifický cíl 3.2.1.4 Podpora zajištění prostředků pro financování služeb v regionu 

Opatření: Termín: 
Zodpovědné 

subjekty: 
Výstupy: Zdroje: 

Monitoring vývoje politiky MSK 

směrem k podpoře sociálních 

služeb a předávání informací 

poskytovatelům 

2020– 

2023 

Sociální pracovník 

obce, pracovní 

skupina SPRSS, ASZ 

Probíhá předávání 

informací 

Nevyžaduje 

náklady 

Předávání informací o specifických 

potřebách regionu a vyjednávání 

podpory na MSK 

2020– 

2023 

Starostové obcí, 

sociální pracovník 

obce, ASZ 

Probíhá předávání 

informací 

Nevyžaduje 

náklady 

Vyhledávání zdrojů dalšího 

financování a předávání informací 

poskytovatelům 

2020– 

2023 

Sociální pracovník 

obce, pracovní 

skupina SPRSS, ASZ 

Probíhá předávání 

informací 

Nevyžaduje 

náklady 

Podpora při přípravě žádostí 

o grantovou a dotační podporu 

2020– 

2023 

Projektový 

pracovník obce, 

pracovní skupina 

SPRSS, ASZ 

Poskytnutá podpora 

žadatelům 
ASZ 
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Analýza rizik – prevence kriminality 

Název rizika Pravděpod. Závažnost Vyhodnocení Prevence 

Nedostatek financí 

k pokrytí služeb prevence 
nízká vysoká střední riziko 

Organizace již v minulých 

letech prokázaly schopnost 

pokrýt služby finančně 

z různých zdrojů; zajištěno 

dále projektové poradenství 

s ASZ 

Nezískání financí 

k vybudování komunitního 

centra 

nízká  vysoká střední riziko 
Zkušení zpracovatelé 

projektu 

Nezájem klientů o služby 

sociální prevence 
nízká vysoká nízké riziko 

Služby v minulém období 

navýšily své kapacity 

z důvodu zájmu klientů 

a vyhodnocení jejich potřeb, 

které nadále trvají 

Nedostatek kvalitních 

sociálních pracovníků 

a dalších odborných 

pracovníků 

nízká vysoká střední riziko  

V regionu je nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků, 

nicméně v uvedených 

službách již jsou zaměstnáni 

stálí pracovníci 

  



  

31 

 

 

Dokument byl zpracován v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního 
začleňování“ č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.  

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 

Strategický plán v době implementace  

SPSZ je hlavním výsledkem fungování lokálního partnerství a spolupráce s ASZ. Je zpracován na období 

do roku 2023, tedy téměř pro stejné období, po jaké bude trvat vzdálená komplexní podpora lokality 

ASZ2.  

Předpokladem úspěšné realizace opatření a naplnění stanovených cílů SPSZ je řízení procesů, 

koordinace aktivit realizovaných zapojenými subjekty, monitoring těchto aktivit a jejich průběžná 

i Závěrečná evaluace. Průběžná evaluace pak poslouží jako efektivní vodítko při stanovení dalšího 

směřování a plánování aktivit na následující období.  

Role ASZ v implementaci SPSZ 

Obecně lze konstatovat, že role ASZ je v průběhu implementace SPSZ zejména projektově poradenská, 

koordinační, informační a vzdělávací. Implementační fáze pak lze podle druhu aktivit rozdělit na 2 části. 

V první fázi bude úsilí směřováno k intenzivní podpoře žadatelů při psaní projektových žádostí do 

KPSVL, k supervizi těchto žádostí a posuzování souladu těchto žádostí se SPSZ. Za účelem podpory 

a edukace žadatelů v lokalitě budou realizovány workshopy s projektovou tematikou.  

Ve druhé fázi bude žadatelům poskytována diverzifikovaná podpora, zaměřena zejména na 

poradenství při přípravě projektu k realizaci a během realizace. Zároveň bude probíhat edukace 

žadatelů v podobě zprostředkování informací z dotačního kalendáře (ESIF, IROP), představení výzev 

a jejich propagace v území. Součástí podpory bude snaha o uplatnění projektových záměrů, které se 

neprosadí v KPSVL.  

Role obcí Osoblažska v implementaci SPSZ 

                                                           
 

2 První etapa tzv. „intenzivní a komplexní podpory“ trvá cca 3 roky od podpisu Memoranda o spolupráci. Tato fáze spolupráce 

v obci Krnov již proběhla. V následující fázi pokračuje podpora ze strany ASZ ve formě tzv. „vzdálené komplexní podpory“, 
kdy je již realizace většiny aktivit přesunuta do kompetencí Manažera SZ a LP. 
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Obce, jakožto klíčoví aktéři a nositelé strategií již v začátku spolupráce s ASZ zřídily pozici Manažera 

SPSZ. Struktura jeho zapojení na implementaci SPSZ v obou fázích kopíruje roli konzultanta ASZ, avšak 

z hlediska potřeb obcí. Jeho hlavními úkoly jsou:  

• spolupracovat se zástupci ASZ,  

• monitorovat projektové aktivity,  

• organizovat setkání realizátorů projektů,  

• provádět servis pro město i LP,  

• monitorovat potřeby obce a partnerů v oblasti sociálního začleňování, 

• průběžně vytvářet podklady pro vyhodnocování efektivity realizovaných aktivit a následnou přípravu 

vhodných opatření pro následující období. 

Role lokálního partnerství  

Plénum LP je nejvyšším orgánem LP. Jeho členové jsou statutární zástupci zapojených aktérů (NNO, 

ÚP, MP, apod.), aktivně se zapojují do jednání Pléna. Koordinují postup v oblasti sociálního začleňování 

v lokalitě, určují směřování LP, schvalují vznik a složení PS a berou na vědomí výstupy z těchto skupin. 

Plénum LP má ve fázi vzdálené komplexní podpory rovněž funkci koordinační v rámci přípravy 

a monitoringu projektů. Hlavními úkoly pak jsou: 

- monitorovat stav příprav a realizace projektů, 

- vyhodnocovat soulad realizace projektů s cíli SPSZ a jejich naplňování, 

- doporučit případné změny koordinace projektů a také způsob realizace naplňování cílů ze 

SPSZ, 

- koordinovat sběr podkladů, podává návrhy k projednání v oblasti revize SPSZ. 
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Seznam zkratek v SPSZ 

ASZ   Agentura pro sociální začleňovaní 
CS   Cílová skupina 
ESIF   Evropské strukturální a investiční fondy 
EU  Evropská Unie 
IROP   Integrovaný regionální operační program 
KPSS   Komunitní plánovaní sociálních služeb 
KPSVL   Koordinovaný přistup k sociálně vyloučeným lokalitám 
LP   Lokální partnerství 
MěÚ   Městský úřad 
MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věci 
NNO   Nezisková organizace 
NZDM   Nízkoprahové zařízeni pro děti a mládež 
OPZ   Operační program zaměstnanost 
PČR   Policie České republiky 
PS   Pracovní skupina 
SA  Situační analýza 
SAS  Sociálně aktivizační služba 
SPSZ   Strategicky plán sociálního začleňovaní 
SVL   Sociálně vyloučená lokalita 
TAP  Tematický akční plán 
ÚP   Úřad práce 
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PŘÍLOHA Č. 1: POPIS ÚZEMÍ – REGION OSOBLAŽSKO1 

Sociální vyloučení v území 

Osoblažsko je periferním regionem v Moravskoslezském kraji u hranic s Polskem. Z celkem 14 obcí, jež 

tvoří Mikroregion Osoblažsko, spolupracují s ASZ čtyři obce: Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha, Slezské 

Pavlovice. Celé území se vyznačuje nadprůměrnou nezaměstnaností a nízkou úrovní vzdělanosti. Počet 

obyvatel v území dlouhodobě stagnuje. Klesá počet obyvatel v produktivním věku. Celkový přírůstek je 

značně ovlivněn migračními vlnami, zejména romského obyvatelstva. Ve specificky sociálně 

vyloučených lokalitách žije přibližně 300–400 osob. Nejpočetnější je lokalita na ulici Hlavní v Osoblaze, 

která je tvořena objekty soukromého majitele. 

 

Obrázek 1 Geografická poloha Osoblažska (Zdroj: mapy.cz) 

Osoblažsko či Osoblažský výběžek se nachází v severozápadní části Moravskoslezského kraje v těsném 

sousedství státní hranice s Polskem. Region leží na území bývalého okresu Bruntál a spadá do 

působnosti ORP Krnov, která je od Osoblahy vzdálena přibližně 34 km. Osoblaha je správním centrem 

pro šest sousedních obcí (Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Rusín, Osoblaha, Slezské Pavlovice) a rovněž 

centrem Mikroregionu Osoblažsko, který sdružuje 14 obcí. Pro spolupráci s ASZ se však v roce 2013 

                                                           
1 Tento dokument je výtahem z podkladu s názvem Situační analýza Osoblažska: Analýza sociálního vyloučení 
na území vybraných obcí regionu, květen 2019. Data ze zmíněné analýzy jsou revidovány a aktualizovány. 
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rozhodly pouze čtyři z nich (Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha a Slezské Pavlovice), a proto pojem Osoblažsko 

zahrnuje dále v textu pouze tyto vybrané obce. 

Historický kontext 

Před druhou světovou válkou bylo Osoblažsko osídleno převážně německým obyvatelstvem. Po válce 

nastal odsun sudetoněmeckého obyvatelstva a dosídlení regionu, které bylo tvořeno kromě obyvatel 

z vnitrozemí také pestrou směsicí národností. V době komunismu dominovalo na Osoblažsku 

průmyslové zemědělství, tedy rostlinná, živočišná výroba a zpracovatelský průmysl. 

V souvislosti s rozvojem zemědělství došlo k prudkému růstu počtu obyvatel. Lákadlem pro nově 

příchozí se stávaly náborové nebo pohraniční příspěvky, či nabídka levného a dostupného bydlení 

v bytech státního statku. Nicméně výhradně zemědělský charakter určil do budoucna jeden z hlavních 

místních problémů – nízkou vzdělanostní úroveň obyvatel. 

Po Sametové revoluci se hospodářství na Osoblažsku v podstatě rozpadlo. Majetek státních statků byl 

privatizován nebo pronajat, návazný zpracovatelský průmysl zaniknul, načež došlo i k úpadku živočišné 

výroby. Pozemky jsou dnes obhospodařovány několika desítkami soukromých zemědělců, kteří 

zaměstnávají hlavně rodinné příslušníky a spoléhají především na mechanizaci. Většina obyvatel 

pracujících v zemědělství tak přišla o jistotu stálého zaměstnání a došlo k výraznému růstu 

nezaměstnanosti, ze kterého se region doposud nevzpamatoval. Kromě zemědělského charakteru 

oblasti a nízké vzdělanosti brání úspěšné restrukturalizaci také periferní poloha regionu, nedostatečná 

infrastruktura, odliv produktivních ročníků, nebo, dle tvrzení některých aktérů i systém dotací, který 

nemotivuje zemědělce k jiné sofistikovanější produkci, než je komerční prvovýroba. 

Sociodemografická charakteristika 

Demografický vývoj v zapojených obcích nezaznamenal v období let 2013–2019 žádné dramatické 

výkyvy. Počet obyvatel v území se mění pouze nepatrně. 
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Rok/obec 

(k 31. 12.) 
Dívčí Hrad Hlinka Osoblaha 

Slezské 

Pavlovice 
Celkem 

2013 272 195 1 106 224 1 797 

2014 268 184 1 146 224 1 822 

2015 295 178 1 129 213 1 815 

2016 294 183 1 084 229 1 790 

2017 305 178 1 079 218 1 780 

2018 303 180 1 096 213 1 792 

2019 299 185 1 125 211 1 820 

Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel ve vybraných obcích Osoblažska (Zdroj: ČSÚ) 

Hlavním důvodem stagnace je nízký přirozený přírůstek obyvatelstva doprovázený stěhováním 

obyvatel v produktivním věku z regionu. Území naopak zaznamenalo i několik imigračních vln, včetně 

několika romských rodin (například v letech 2013 a 2014), díky čemuž se celkový přírůstek obyvatel ve 

vybraných letech dostal do kladných hodnot. 

Stav k 31. 12. 
Počet 

obyvatel 

Přirozený 

přírůstek 

Přírůstek 

migrační 

Celkový 

přírůstek 

2013 1 797 -21 -8 -29 

2014 1 822 -4 29 25 

2015 1 815 -16 9 -7 

2016 1 790 -8 -17 -25 

2017 1 780 -18 8 -10 

2018 1 792 -8 20 12 

2019 1 820 -9 37 28 

Celkem – -84 78 -6 

Tabulka 2 Pohyb obyvatelstva na Osoblažsku (Zdroj: ČSÚ) 

Závažným problémem je úbytek obyvatelstva v produktivním věku. V období 2013–2019 ubylo v této 

věkové kategorii 66 osob (pokles o 5 %). Zároveň narůstá počet obyvatel nad 65 let. Jejich počet ve 

sledovaném období vzrostl o 35 (nárůst o 9 %). Tento nárůst kopíruje obecný celorepublikový trend 

stárnutí obyvatelstva, a tedy i zvyšování průměrného věku, což klade zvýšené požadavky na sociální 

a zdravotní služby. Rovněž vzrostl počet dětí ve věku 0–14 let. Výrazně tato věková skupina vzrostla 

zejména v Osoblaze, pravděpodobně v souvislosti se stěhováním většího množství osob do bytových 
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domů na Hlavní ulici, a rovněž v Dívčím Hradu, kde nárůst souvisel s budováním nových obecních bytů 

mezi lety 2015–2017. 

Graf 1 Vývoj věkové struktury obyvatel na Osoblažsku (Zdroj: ČSÚ) 

Vzdělanostní struktura obyvatel 

Díky historickému vývoji, který byl na Osoblažsku ovlivňován zemědělským charakterem oblasti a její 

periferní polohou, souvisí zaměstnanost také se vzdělanostní strukturou obyvatel.  Následující tabulka 

uvádí údaje ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, avšak dle odhadů místních aktérů se tato situace 

výrazně nemění. 

Stupně vzdělání Osoblaha Dívčí Hrad Hlinka 
Slezské 

Pavlovice 

Bez vzdělání, základní vč. 

neukončeného 

275 66 63 74 

Vyučení a stř. oborné bez maturity 358 73 74 48 

Úplné střední s maturitou 151 41 11 10 

Vyšší odborné a nástavbové 19 2 2 1 

Vysokoškolské  41 4 4 1 

Nezjištěné vzdělání 30 411 4 13 

Celkem obyvatelstvo 15 let + 878 198 159 159 

Tabulka 3 Obyvatelstvo dle stupně vzdělání (Zdroj: vlastní zpracování, údaje z www.risy.cz) 
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Specificky sociálně vyloučené lokality 

Mimo celkově vysokou úroveň chudoby a sociálního vyloučení existují v regionu místa (jednotlivé domy 

či ulice), která jsou prostorově či symbolicky ještě více vyloučena, například kvůli své etnické struktuře, 

odlišnému způsobu života obyvatel nebo v souvislosti s vyšší mírou migrace. Zvýšená migrace v regionu 

byla ostatně jednou z hlavních příčin zahájení spolupráce s ASZ. Tato migrace souvisela zejména se 

vznikem vyloučené lokality na ulici Hlavní v Osoblaze, dotýkala se však i jiných míst v regionu, například 

obce Dívčí Hrad. 

 V současnosti se k prostorově vymezeným sociálně vyloučeným lokalitám řadí následující objekty: 

Obrázek 2 Umístění specificky sociálně vyloučených lokalit (Zdroj: mapy.cz) 

Č. Obec Lokalita Typ SVL 
Počet 

obyvatel 
Majitel Etnicita 

1 Osoblaha 
Ul. Hlavní č. p. 

125–132 
B2 200-300 Soukromý 

Převážně 

romská 

2 Hlinka 

Bytové domy 

č. p. 50, 52, 

62, 63 

B2 50-80 Obec 

Převážně 

majoritní 

populace 

3 Slezské Pavlovice 
Bytový dům č. 

p. 113 
B1a 4 rodiny Soukromý Romská 

Tabulka 4 – Popis specificky sociálně vyloučených lokalit (Zdroj: Situační analýza Osoblažska, 2019 
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PŘÍLOHA Č. 2: POPIS OBLASTÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA 

OSOBLAŽSKU1 

Osoblažsko patří mezi regiony s nejvyšším podílem nezaměstnaných osob v České republice. Ten je dán 

zemědělským charakterem oblasti a nedostatkem nových investorů.  Nadprůměrnou nezaměstnanost 

doprovází vysoký podíl příjemců pomoci v hmotné nouzi. Ta společně s nadměrnou zadlužeností 

obyvatel, příhraniční polohou regionu a odlehlostí služebny Policie ČR patří k faktorům zhoršující 

bezpečnostní situaci v regionu. Počet zaznamenaných trestných činů nicméně klesá. 

V území funguje obecně prospěšná společnost Osoblažský cech, která podporuje rozvoj sociálního 

podnikání. Od roku 2014 působí v oblasti čtyři asistenti prevence kriminality.  Dalším pozitivem je 

vysoký počet bytů ve vlastnictví obcí, který narůstá. Problémem je jejich podfinancovanost.  

Sociální podpora 

V období 2016–2019 byl na Osoblažsku zaznamenán nadprůměrný počet příjemců dávek hmotné 

nouze vzhledem k průměrům na krajské i celostátní úrovni. V roce 2019 pobíralo příspěvek na živobytí 

ve vybraných obcích Osoblažska průměrně 8 % obyvatel starších 15 let. V Moravskoslezském kraji 

přitom tato hodnota dosahoval pouze 1,6 % a v České republice 0,7 %. Obdobný rozdíl lze sledovat 

i v případě doplatku na bydlení.  

Rok / 

Obec 

2016 2018 2019 

PnŽ DnB PnŽ DnB PnŽ DnB 

Dívčí Hrad 13,4 7,5 8,3 3,9 7,3 3,8 

Hlinka 21,1 7,1 14,8 6,9 9,6 5,8 

Osoblaha 90,8 58,3 77,5 49,3 83,9 49,5 

Slezské 

Pavlovice 
22,3 16,9 18,3 11,3 15,3 10,4 

Celkem 147,7 89,8 118,8 71,3 116,1 69,6 

Podíl 

příjemců na 

počet 

obyvatel 

15+ (%) 

10,1 6,1 8,1 4,9 8,0 4,8 

Tabulka 1 Počty vyplacených dávek hmotné nouze (příspěvků na živobytí a doplatků na bydlení) 

v průměrném měsíci (Zdroj: MPSV) 

                                                           
1 Tento dokument je výtahem z podkladu s názvem Situační analýza Osoblažska: Analýza sociálního vyloučení 
na území vybraných obcí regionu, květen 2019. Data ze zmíněné analýzy jsou revidovány a aktualizovány. 
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Celkové počty příjemců dávek hmotné nouze tak zůstávaly poměrně vysoké i v letech hospodářského 

oživení, což ilustruje celkovou míru chudoby a vyloučení regionu. Ve městě Osoblaze se podíl příjemců 

dávek hmotné nouze v letech 2018 a 2019 dokonce zvýšil, přestože ve zbylých obcích i vyšších 

územních celcích byl zaznamenán klesající trend. K vyššímu počtu příjemců dávek přispívá i zemědělský 

charakter území, kvůli čemuž pravidelně klesají příjmy pracovníků v zemědělství v zimním období. 

Sociální služby 

Od roku 2008 funguje na Osoblažsku komunitní plánování sociálních služeb, od 2011 již s dotací z OP 

LZZ jako Střednědobé pánování rozvoje sociálních služeb Osoblažska. V současné době je v platnosti 

dokument s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku 2019–2021. Za účelem 

lepší informovanosti veřejnosti o nabídce služeb byl rovněž vytvořen Katalog sociálních a návazných 

služeb na Osoblažsku, který lze nalézt i na internetu ve formě e-katalogu. 

Na území regionu (mimo zkoumané obce také v Bohušově a Rusíně) působí šest registrovaných 

poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují celkem deset služeb. 

Poskytovatel sociálních služeb Typ poskytované sociální služby 

Althaia o.p.s. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Odborné sociální poradenství 

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková 

organizace 

Domov pro seniory 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Harmonie, příspěvková organizace Chráněné bydlení 

JINAK, o.p.s. 
Sociálně terapeutická dílna 

Podpora samostatného bydlení 

Slezská diakonie Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Charita Krnov Pečovatelská služba 

Tabulka 2 Přehled poskytovaných sociálních služeb na území Osoblažska (Zdroj: Situační analýza 

Osoblažska)  

Z hlediska cílové skupiny intervence ASZ jsou důležité zejména sociální služby Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež (NZDM), Sociálně aktivizační služby (SAS) a Odborné sociální poradenství (OSP) 

zaměřené na dluhy a finanční problematiku, kterým se zabývá nezisková organizace Althaia o.p.s. se 

sídlem v Osoblaze, a v menší míře také Slezská diakonie z Krnova v rámci svých služeb SAS. Služby SAS 

jsou poskytovány v terénu, Odborné sociální poradenství se poskytuje ve čtyřech pobočkách na území 

obcí Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha i Slezské Pavlovice obvykle dva dny v týdnu. Služba NZDM je 
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poskytována čtyři dny v týdnu v Klubu Osa v Osoblaze a Klubu Hlinka. Přehled o počtech klientů 

a nákladech na stěžejní služby z hlediska intervence ASZ nabízí následující tabulka: 

Typ služby 
Celkový počet uživatelů 

služby (2017) 

Náklady na službu 

(2017, v tis. Kč)  

Náklady na službu 

(2018, v tis. Kč) 

NZDM 179 2 930  3 078 

SAS 301 2 652 1 561 

OSP 119 1 392 2 786 

Tabulka 3 Počty uživatelů a náklady na vybrané sociální služby (Zdroj: Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb na Osoblažsku 2019–2021) 

Při aktualizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb proběhlo dotazníkové šetření zkoumající 

potřeby zadavatelů sociálních služeb (obcí). Z něj mimo jiné vyplývá, že obce vnímají jako problém 

vysokou nezaměstnanost a s ní spojenou zadluženost obyvatel, včetně osob v neproduktivním věku. 

Také upozorňují na nízkou informovanost o sociálních službách mezi obyvateli a vyjadřují zájem 

o odstranění chátrajících prázdných budov.2 

Zaměstnanost 

Osoblažský výběžek i celý bývalý okres Bruntál patří dlouhodobě mezi regiony s nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti v České republice. U Osoblažska je to způsobeno zejména zemědělským charakterem 

hospodářství zaměřeným na prvovýrobu, které nenabízí dostatek pracovního uplatnění. Míra 

nezaměstnanosti navíc závisí na sezónnosti; v zimním období je vzhledem k nedostatku práce 

v zemědělství nejvyšší. Dalšími důvody jsou špatná dopravní dostupnost a chybějící podnikatelská 

infrastruktura, které znesnadňují vstup nových investorů. Limitujícím faktorem je i nízká vzdělanost 

obyvatelstva, jež se vzhledem k odlivu kvalifikovaných pracovníků z regionu nelepší. Svou roli hraje 

také vysoký podíl osob v exekuci, pro něž je mnohdy finančně výhodnější pracovat nelegálně a být 

zároveň v evidenci Úřadu práce.  

V souvislosti s oživením českého hospodářství od roku 2014 došlo taktéž na Osoblažsku k poklesu 

nezaměstnanosti. Přesto je její míra oproti celostátnímu průměru (2,9 % v prosinci 2019; 3,6 % v květnu 

2020) výrazně vyšší. S nejvyšším podílem nezaměstnaných osob se potýká obec Slezské Pavlovice. 

  

                                                           
2 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku 2019–2021. 2019. 
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Obec / 

Období 

Dívčí Hrad Hlinka Osoblaha Slezské Pavlovice 

Počet osob (Podíl nezaměstnaných osob) 

12/2015 21 (11,1 %) 43 (32,1 %) 130 (17,0 %) 40 (30,3 %) 

12/2016 20 (9,8 %) 29 (22,5 %) 123 (16,7 %) 27 (21,1 %) 

12/2017 15 (7,5 %) 11 (8,7 %) 85 (11,9 %) 22 (16,3 %) 

12/2018 16 (7,9 %) 16 (12,3 %) 89 (11,8 %) 21 (14,6 %) 

12/2019 11 (4,9 %) 10 (8,1 %) 102 (13,7 %) 18 (14,0 %) 

05/2020 15 (7,5 %) 17 (13,6 %) 93 (12,8 %) 20 (16,1 %) 

Tabulka 4 Vývoj nezaměstnanosti na Osoblažsku (Zdroj: MPSV) 

Výrazně nadprůměrný je rovněž podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob, který se pohybuje okolo 

70 %. Nejčastěji se jedná o osoby s nízkým stupněm vzdělání.3 Jejich počet by byl pravděpodobně vyšší, 

kdyby obce nenabízely možnost veřejně prospěšných prací. V roce 2018 touto formou zaměstnávaly 

obce Dívčí Hrad, Hlinka a Osoblažsko 27–32 osob. Obce ovšem poukazují na neefektivitu tohoto 

nástroje způsobenou zejména nevhodně nastavenými či proměnlivými podmínkami ze strany Úřadu 

práce. 

Obec 

Délka evidence uchazeče o zaměstnání (k 31. 12.) 

5–12 měsíců 12–24 měsíců nad 24 měsíců 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Dívčí 

Hrad 
5 8 5 2 5 2 0 1 4 5 4 1 

Hlinka 8 7 5 6 8 11 1 1 7 6 5 2 

Osoblaha 22 21 15 16 26 30 17 14 41 38 25 16 

Slezské 

Pavlovice 
8 9 8 5 7 5 0 0 5 7 5 4 

Tabulka 5 Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti na Osoblažsku (Zdroj: Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb na Osoblažsku 2019–2021) 

Nedostatek vnějších impulzů hospodářského rozvoje přiměl místní aktéry k založení obecně prospěšné 

společnosti Osoblažský cech, která se od roku 2013 věnuje oblasti sociálního podnikání. V roce 2015 

byl založen sociální podnik Sladké Osoblažsko s.r.o. zaměřený na výrobu delikates z místní produkce. 

Podnik sídlí v obci Hlinka a zaměstnává dvě osoby z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. 

Druhým fungujícím podnikem jsou Osoblažské odpady s.r.o. založené v roce 2016, které se věnují 

                                                           
3 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku 2019–2021. 2019. 
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výkupu, zpracování a recyklaci odpadu. Tento podnik rovněž zaměstnává dvě osoby z dotčené cílové 

skupiny. Osoblažský cech stál mimo jiné u zrodu rychlého občerstvení v rámci turistického provozu 

tamní úzkorozchodné železnice. 

Mimo Osoblažský cech působí v regionu další sociální podniky, např. společnosti Vyrobeno ve Vsi 

(Slezské Pavlovice), Pemako (Osoblaha) a MI-PELET (Hlinka). Při financování sociálního podnikání hraje 

klíčovou roli Klastr sociálního podnikání SINEC a podpora Moravskoslezského kraje. 

Prevence kriminality 

Problematice bezpečnosti a prevenci kriminality se podrobně věnuje Plán prevence kriminality regionu 

Osoblažsko 2017–2021. Tento dokument považuje za nejvýraznější bezpečností problémy v území 

nekontrolovanou imigraci osob ohrožených sociálním vyloučením do bytů v soukromém vlastnictví, 

páchání trestné činnosti občany z příhraničního Polska a odlehlost služebny Policie ČR, se kterou souvisí 

nedostatečná hlídková činnost. K příčinám kriminality se také řadí nedostatek možností k trávení 

volného času mládeže, vysoká nezaměstnanost a zadlužení obyvatel.4 

Oblast Osoblažska spadá pod působnost Obvodního oddělení Policie ČR Města Albrechtice. V období 

2015–2019 bylo v tomto obvodním oddělení spácháno 839 trestných činů. Zejména se jednalo o fyzické 

útoky (126), řízení v opilosti (71), výrobu a distribuci drog (25) a vloupání do obydlí (21). Celková 

kriminalita vyjádřená indexem kriminality byla vzhledem ke krajské i celostátní hodnotě podprůměrná.  

 

                                                           
4 Plán prevence kriminality regionu Osoblažsko 2017–2021. 2017. 
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Obrázek 1 Index kriminality v Obvodním oddělení Policie ČR Města Albrechtice v období 2015-2019 

(Zdroj: mapakriminality.cz) 

Ve zkoumaných obcích dle Plánu kriminality klesal v letech 2013–2017 objem páchané trestné činnosti, 

což kopíruje trend pozorovaný na celostátní úrovni. Naopak byl zaznamenán nárůst počtu přestupků, 

který lze vysvětlit přítomností asistentů prevence kriminality. 

Rok: 2013 2014 2015 2016 2017 

Obec: TČ Přes. TČ Přes. TČ Přes. TČ Přes. TČ Přes. 

Dívčí 

Hrad 
3 10 5 18 5 20 7 13 6 20 

Hlinka 8 13 11 8 11 8 3 8 - 11 

Osoblaha 31 31 32 45 15 64 15 53 11 74 

Slezské 

Pavlovice 
6 5 7 5 5 5 2 7 3 - 

Celkem 48 59 55 76 36 97 27 81 20 105 

Tabulka 6 Vývoj počtu trestných činů a přestupků ve vybraných obcích Osoblažska (Zdroj: Situační 

analýza Osoblažska) 

Při přípravě Plánu prevence kriminality byly organizovány fokusní skupiny zkoumající názor obyvatel 

na bezpečnostní situaci. Z tohoto průzkumu mimo jiné vyplynulo, že obyvatelé vnímají zhoršení situace 

ve svém okolí od roku 2011, což dávají do souvislosti s příchodem osob romského etnika. K dalšímu 

zhoršení dle názoru obyvatel došlo po zrušení služebny Policie ČR v Osoblaze. Za výrazný problém 

považují krádeže v bytových domech a na zahradách, vloupání, výskyt agresivních skupin mladých lidí 

či neorganizované skupiny dětí a mladistvých nudících se na ulicích. 

Problematika veřejného pořádku je v Osoblaze regulována prostřednictvím nařízení a obecně 

závazných vyhlášek (zákaz podomního a pochůzkového prodeje, zákaz požívání alkoholu na vybraných 

veřejných prostranstvích, zákaz žebrání). Obec Dívčí Hrad reguluje noční klid prostřednictvím obecně 

závazné vyhlášky. 

Na území obcí Dívčí Hrad, Hlinka a Osoblaha působí od roku 2014 čtyři asistenti prevence kriminality, 

jejichž působnost spadá pod Obvodní oddělení Policie ČR Města Albrechtice. 

Bydlení 

Nejvýznamnějšími zprostředkovateli nájemního bydlení na Osoblažsku jsou obce. Nejvyšší 

procentuální podíl obecních bytů byl zaznamenán v Dívčím Hradě, kde počet obecních bytů v letech 

2013–2018 vzrostl z 36 na 67. V tomto období se rozšířil obecní bytový fond i ve městě Osoblaha. Obce 
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Hlinka a Dívčí Hrad plánují další navýšení svého bytového fondu. U části obecních bytů je dlouhodobým 

problémem jejich technický stav a podfinancování, což se mimo jiné projevuje zvýšenými náklady na 

energie. 

Obec 
Počet obecních 

bytů (2018) 

Počet volných bytů 

(2018) 

Podíl obecních bytů 

ze všech bytů v obci 

(2018) 

Výše nájemného 

(Kč/m2, 2018) 

Dívčí Hrad 67 2 74 % 

26, 31, 35 nebo 41 

(dle velikosti a typu 

vytápění) 

Hlinka 25 1 32 % 30 

Osoblaha 146 3 40 % 28 

Slezské Pavlovice 32 1 46 % Nezjištěno 

Tabulka 5 Souhrnné údaje o bytovém fondu vybraných obcí Osoblažska (Zdroj: Situační analýza 

Osoblažska) 

Mimo obec vlastní byty v Osoblaze další dva významní pronajímatelé, kteří disponují 107, respektive 

30 bytovými jednotkami. V nich žije převážná část obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Jedním 

z důvodů je, že soukromý pronajímatel na rozdíl od obce nepožaduje kauci a ubytovává romské rodiny 

ze širokého okolí. Obecní byty jsou naopak dlouhodobě obsazeny starousedlíky.  
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PŘÍLOHA Č. 3: VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 2015–2018 

BYDLENÍ 

Oblast 3. Bydlení      

Priorita 3.1 Účinná bytová politika obcí        

Obecný cíl 3.1.1 Zvýšit počty obecních bytů a jejich diverzitu     

Specifický cíl 3.1.1.1 Získání 28 prázdných bytových jednotek v soukromém vlastnictví do vlastnictví obce Dívčí Hrad     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Přípravná fáze – příprava 

záměru odkoupení, dohoda 

s majitelem, schválení 

zastupitelstvem obce a žádost o 

úvěr (zatím neúspěšná) 

Připravená 

dokumentace 
ANO  Naplánováno, úvěr získán NE 

Odkoupení objektu 
Počet bytových 

jednotek - 28 
ANO 

Odkoupeny celkem 4 domy 

s celkem 28 jednotkami 

Odkoupeny celkem 4 domy s celkem 

28 jednotkami 
NE 

Následná fáze – zpřesnění účelu 

objektu, projekt rekonstrukce, 

získání prostředků na 

rekonstrukci rekonstrukce 

objektu 

Koncepce 

bydlení 
ANO 

Nebyla zpracována 

koncepce bydlení, ale 

v rámci strategického plánu 

obce a získaných dotací 

byly interiéry bytů 

zrekonstruovány v letech 

2015 - 2016 a v letech 2018 

- 2019 domy zatepleny. 

Nebyla zpracována koncepce 

bydlení, ale v rámci strategického 

plánu obce a získaných dotací byly 

interiéry bytů zrekonstruovány 

v letech 2015 - 2016 a v letech 2018 - 

2019 domy zatepleny. 

NE 
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Oblast 3. Bydlení      

Priorita 3.1 Účinná bytová politika obcí        

Obecný cíl 3.1.1 Zvýšit počty obecních bytů a jejich diverzitu     

Specifický cíl 3.1.1.2 Získání do vlastnictví obce Hlinka 2 prázdné objekty pro vybudování 8 bytových jednotek     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Přípravná fáze – vytvoření 

záměru využití objektů, získání 

politické podpory, dohoda 

s majitelem o odkoupení, 

koncepce financování, získání 

finančních prostředků 

Koncepce 

bydlení, 

schválený záměr 

NE NE 
Soukromí majitelé bytové domy 

neodprodali. 
ANO 

Realizace dle výsledků 

přípravné fáze 
 NE NE  ANO 

 

 

Oblast 3. Bydlení      

Priorita 3.1 Účinná bytová politika obcí        

Obecný cíl 3.1.1 Zvýšit počty obecních bytů a jejich diverzitu     

Specifický cíl 3.1.1.3 Přebudování část bytů ve vlastnictví obce Osoblaha na malometrážní byty     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 
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Vypracování lokální strategie 

bydlení 

Koncepce 

bydlení 
NE NE 

Obec má svůj strategický rozvojový 

dokument, ve kterém řeší jednotlivé 

investiční i neinvestiční aktivity, 

které by se měly ve výhledu několika 

let realizovat. Jedním z bodů je také 

bytová politika, kde se obec 

zaměřuje na realizaci projektů 

v rámci rekonstrukcí bytových domů, 

tzn. rekonstrukci zdroje vytápění, 

rozvodů, zateplení budovy, výměny 

oken, dveří, vnitřního vybavení aj. 

Obci se podařilo takto 

prostřednictvím dotačních zdrojů 

zrekonstruovat 3 velké bytové domy 

a další velké rekonstrukce jsou 

naplánovány v průběhu dvou let. 

Dále jsou neustále byty postupně 

rekonstruovány vlastními silami tak, 

aby byly přizpůsobeny například 

seniorům s ohledem na 

bezbariérovost obzvláštně 

v koupelnách. Ale přímo vytvořený 

dokument Koncepce bydlení v obci 

není.  

NE 
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Oblast 3. Bydlení      

Priorita 3.1 Účinná bytová politika obcí        

Obecný cíl 3.1.1 Zvýšit počty obecních bytů a jejich diverzitu     

Specifický cíl 3.1.1.4 Vybudování bydlení pro „problémové“ nájemníky     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Vytvoření základního konceptu 

řešení - Osoblaha  

(cílová skupina, technické a 

architektonické řešení, 

organizační řešení a principy 

užívání) 

Koncept řešení NE NE 

Obec disponuje velkým počtem bytů, 

kdy přidělování bytů dle potřeby je 

vždy řešeno individuálně. Tzn. 

v případě problémových nájemníků 

(bezdomovectví aj.) je možné 

individuálně na základě domluvy 

s danou osobou a s jejím souhlasem 

přidělit byt. 

NE 

Schválení konceptu 

zastupitelstvem a zařazení do 

koncepce bydlení v obci 

 NE NE  NE 

Zajištění zdrojů finančních 

prostředků na realizaci, 

realizace 

Počet bytů - 6 NE NE  NE 
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Oblast 3. Bydlení       

Priorita 3.1 Účinná bytová politika obcí     

Obecný cíl 3.1.2 Zlepšit organizační podmínky pro aktivní bytovou politiku obcí  

Specifický cíl 3.1.2.1 Vytvoření koncepce bytové politiky v každé obci 

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Schválení záměru vytvořit 

koncepci bydlení zastupitelstvy 

obcí 
Vytvořené první 

verze koncepcí, 

další kroky 

nejsou přesně 

naplánovány 

NE NE Viz Specifický cíl 3.1.1.3 NE 
Příprava analytických podkladů  

Vytvoření koncepce 

v pracovních skupinách 

Veřejné projednávání v obcích 

Schválení zastupitelstvy obcí 
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Oblast 3. Bydlení       

Priorita 3.1 Účinná bytová politika obcí     

Obecný cíl 3.1.2 Zlepšit organizační podmínky pro aktivní bytovou politiku obcí  

Specifický cíl 3.1.2.2 Zlepšení spolupráce se soukromými (a dalšími) vlastníky bytů v obcích  

Opatření: Výstupy: 

Opatření 

bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Definování potřeb a zájmů obcí 

ve vztahu k dalším (jednotlivým) 

majitelům (ideálně bude 

součástí koncepce bydlení) Plnění cíle bude 

plánováno v rámci 

koncepcí bydlení 

NE NE Viz Specifický cíl 3.1.1.3 NE Vyjednávání s dalšími majiteli 

o formách spolupráce 

Uzavření memorand, kde budou 

oblasti a formy spolupráce 

definovány 
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Oblast 3. Bydlení       

Priorita 3.1 Účinná bytová politika obcí     

Obecný cíl 3.1.2 Zlepšit organizační podmínky pro aktivní bytovou politiku obcí  

Specifický cíl 3.1.2.3 Úprava systému přidělování bytů v obcích v souladu s koncepcí rozvoje bydlení  

Opatření: Výstupy: 

Opatření 

bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Definice účelu změn Plnění cíle bude 

plánováno v rámci 

koncepcí bydlení 

NE NE Viz Specifický cíl 3.1.1.3 NE Změna systému přidělování 

obecních bytů 
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Oblast 3. Bydlení       

Priorita 3.2 Kvalitní a stabilní bydlení pro všechny obyvatele  

Obecný cíl 3.2.1 Zvýšit technickou kvalitu bytů a zlepšit jejich údržbu  

Specifický cíl 3.2.1.1 Modernizace bytů  

Opatření: Výstupy: 

Opatření 

bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Pasportizace energetické 

náročnosti bytů 

Plnění cíle bude 

plánováno v rámci 

koncepcí bydlení 

NE NE Viz Specifický cíl 3.1.1.3 NE 

Návrh konkrétních úprav, 

objem, etapování, finanční plán, 

výhled změn cenové politiky 

obcí  

Zajištění finančních prostředků 

a realizace 
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Oblast 3. Bydlení       

Priorita 3.2 Kvalitní a stabilní bydlení pro všechny obyvatele  

Obecný cíl 3.2.1 Zvýšit technickou kvalitu bytů a zlepšit jejich údržbu  

Specifický cíl 3.2.1.2 Snížení nadměrného opotřebení obecních bytů  

Opatření: Výstupy: 

Opatření 

bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Pasportizace bytů, v nichž 

dochází k jejich devastaci 

Plnění cíle bude 

plánováno v rámci 

koncepcí bydlení 

NE NE Viz Specifický cíl 3.1.1.3 NE 

Identifikace nástrojů a vytvoření 

katalogu na zlepšení stavu bytů 

a prevenci další devastace 

Úprava pravidel užívání bytů 

včetně definice sankcí za 

porušení a zajištění pravidelné 

kontroly stavu bytů a úprava 

nájemních smluv 

Zajištění kapacit pro podporu a 

kontrolu osob, které nemají 

dostatečné kompetence 

k bezproblémovému užívání byt 
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Oblast 3. Bydlení      

Priorita 3.2 Kvalitní a stabilní bydlení pro všechny obyvatele     

Obecný cíl 3.2.2 Zvýšit stabilitu bydlení a zlepšovat sousedské soužití     

Specifický cíl 3.2.2.1 Zvýšení dostupnosti adekvátní sociální služby     

Opatření: Výstupy: 

Opatření 

bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Vytvoření a aktivní předání 

informačního materiálu pro 

majitele bytů o dostupných 

sociálních službách  

Materiál – 1 

Počet konzultací - 

12 

NE NE 

Ve všech případech nebyl zájem a 

upustilo se od těchto opatření. 

NE 

Formulace zakázky obcí na 

poskytování sociálních služeb 

vybraným nájemníkům 

obecních bytů a standardizace 

postupu koordinace 

poskytování služeb 

Revidovaná 

zakázka – 6 

Počet případových 

konferencí – 20 

Počet 

podpořených 

osob - 100 

NE NE NE 

Vyhodnocení fungování 

cíleného poskytování služeb 

osobám hrožených ztrátou 

bydlení 

Počet revizí 

systému podpory 

- 7 

NE NE NE 
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Oblast 3. Bydlení      

Priorita 3.2 Kvalitní a stabilní bydlení pro všechny obyvatele     

Obecný cíl 3.2.2 Zvýšit stabilitu bydlení a zlepšovat sousedského soužití     

Specifický cíl 3.2.2.2 Realizace programů na zlepšení sousedského soužití     

Opatření: Výstupy: 

Opatření 

bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Zavedení pravidelných 

(měsíčních) domovních schůzí 

Počet setkání – 60 

Počet 

podpořených 

osob - 200 

ANO 
7 setkání ročně v obci Dívčí 

Hrad / 50 osob na setkání 

V obci Dívčí Hrad se setkání pořádají 

jednou za rok pro nájemníky všech 7 

bytových domů. 

NE - každá obec si toto 

řeší individuálně. 

Organizace setkání osob 

pověřených správou bytových 

domů (domovníků), (i) s dalšími 

relevantními aktéry – asistenti 

prevence kriminality, pracovníci 

sociálních služeb, zástupci školy 

atp. 

Počet setkání – 30 

Počet 

podpořených 

osob - 150 

NE NE Není zájem o tato setkávání NE 

Identifikace společných zájmů a 

cílů nájemníků a formulace 

nástrojů na jejich naplnění 

Počet nástrojů – 5 

Počet 

podpořených 

osob - 150 

NE NE Není zájem o tato setkávání NE   

Zajištění realizace společných 

miniprojektů nájemníků 

projektů ve veřejném prostoru 

Počet 

miniprojektů – 3 

Počet přímo 

zapojených osob - 

15 

ANO 4 kultivace veřejné zeleně 

V rámci projektu „Komunitní práce 

na severním Osoblažsku“ byly ve 

čtyřech obcích zrekultivovány 

veřejné prostory. 

NE 
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Systematizace podpory obcí 

(například formou programu 

obecních minigrantů) 

Koncepce 

podpory - 1 
NE NE  NE 

 

 

Oblast 3. Bydlení      

Priorita 3.2 Kvalitní a stabilní bydlení pro všechny obyvatele     

Obecný cíl 3.2.2 Zvýšit stabilitu bydlení a zlepšovat sousedského soužití     

Specifický cíl 3.2.2.3 Uplatňování institutu zvláštního příjemce sociálních dávek na bydlení     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Identifikace osob, u nichž je 

použití nástroje vhodné 
Počet osob - 30 ANO není možné kvantifikovat 

Identifikace, podání návrhu, zajištění 

podpory  

i vyhodnocování neprobíhalo 

centrálně, ale vždy se jednalo o vztah 

osoba - ÚP - majitel bytu/domu. 

Z tohoto důvodu není toto možné 

kvantifikovat, kdy zájem o řešení 

této problematiky má každý majitel 

pronajímaného bytu/domu. Z tohoto 

důvodu rovněž není třeba mít nadále 

opatření v SPSZ. 

NE 

Podání návrhu na ustanovení 

zvláštního příjemce dávky u 

konkrétních osob a realizace 

nástroje 

Počet osob - 30 ANO není možné kvantifikovat NE 

Zajištění podpory sociální služby Počet osob - 30 ANO není možné kvantifikovat NE 

Vyhodnocení efektivity nástroje 

u konkrétního nájemníka 

a revize dalšího uplatňování 

nástroje  

Počet osob - 30 ANO není možné kvantifikovat NE 
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Oblast 3. Bydlení      

Priorita 3.2 Kvalitní a stabilní bydlení pro všechny obyvatele     

Obecný cíl 3.2.2 Vznik sociálních bytů v obci Dívčí Hrad     

Specifický cíl 3.2.2.4 Vznik dvaadvaceti sociálních bytů v obci Dívčí Hrad     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Nákup pozemku a výstavba 12 

sociálních bytů v obci Dívčí Hrad 

12 bytových 

jednotek 

v režimu soc. 

bydlení 

ANO Nakoupen pozemek 

Nakoupen pozemek zapsaným 

spolkem SÁDEK projekt, z.s. a vydáno 

stavební povolení na stavbu 9 

bytových jednotek. 

ANO 

Koupě a rekonstrukce bytových 

jednotek 

10 bytových 

jednotek 

v režimu soc. 

bydlení 

NE NE 

Od záměru upuštěno z důvodu 

stabilizace nájemníků v daných 

bytech. 

NE 
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ZAMĚSTNANOST A EKONOMICKÝ ROZVOJ 

Oblast 1. Zaměstnanost a ekonomický rozvoj 

Priorita 1.1 Vyšší počet pracovních příležitostí v regionu 

Obecný cíl 1.1.1 Zvýšit počet pracovních příležitostí v regionu pro široké spektrum cílových skupin 

Specifický cíl 1.1.1.1 Rozvoj sociální ekonomiky 

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Identifikace perspektivních 

podnikatelských aktivit a oblastí   

Identifikované 

perspektivní 

oblasti 

ANO 
Byly identifikovány vhodné 

podnikatelské příležitosti 

Výstupy v rámci pracovní skupiny 

Zaměstnanost a socioekonomický 

rozvoj – byly analyzovány 

podnikatelské příležitosti pro možný 

vznik sociálních podniků (zápisy 

z jednání) 

ANO 

Zpracování podnikatelských 

plánů 

Zpracované 

plány - 10 
ANO Zpracované plány - 16 

Postupně bylo zpracováno 16 

podnikatelských plánů. 
ANO 

Identifikace možných zdrojů 

podpory a zpracování žádostí 

Zpracované 

žádosti - 10 
ANO 

Zpracované a podané 

žádosti: 16 

Celkem bylo podáno 16 projektových 

žádosti do OPZ a IROP (většina z nich 

byly podána opakovaně), uspělo a 

realizováno je 5 podnikatelských 

plánů 

ANO 
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Realizace podnikatelských 

záměrů 

Realizované 

(udržitelné) 

podnikatelské 

záměry – 10 

počet 

vytvořených 

pracovních míst 

- 44 

částečně 

Počet již vytvořených 

nových míst: 6 

Počet nových míst 

vytvářených v projektech 

v realizaci: 7 

Vzhledem k velké nepodpoře 

sociálního podnikání ze zdrojů OPZ 

byl z tohoto zdroje realizován 1 

projekt, a 1 je nyní v realizaci. Ze 

zdrojů IROP byl realizován 1 projekt 

a 2 jsou v realizaci. 

ANO 
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Oblast 1. Zaměstnanost a ekonomický rozvoj      

Priorita 1.1 Vyšší počet pracovních příležitostí v regionu 

Obecný cíl 1.1.1 Zvýšit počet pracovních příležitostí v regionu pro široké spektrum cílových skupin 

Specifický cíl 1.1.1.2 Podpora lokálních zaměstnavatelů a podnikatelů  

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Identifikace potřeb podnikatelů 

v regionu 

Počet 

zaměstnavatelů 

- 20 

Bylo 

uskutečňován

o v rámci 

konferencí 

v projektu 

„Sociální 

začleňování 

osob na 

Osoblažsku a 

zvýšení jejich 

úspěchu na 

otevřeném 

trhu práce“. 

Zapojeno celkem 16 

zaměstnavatelů z 

Osoblažska 

V rámci daného projektu se konaly 

jednodenní konference zástupců 

Osoblažského cechu jako realizátora 

projektu a samotných 

zaměstnavatelů. Na konferencích 

byly předávány aktuální informace o 

plnění klíčových aktivit projektu, info 

z úřadu práce a zároveň si 

zaměstnavatelé vyměňovali vlastní 

zkušenosti.  

ANO 

Vytvoření koncepce podpory a 

principů činnosti spolupracující 

sítě 

Vytvořená 

koncepce - 1 
NE NE NE NE 

Zajištění kapacit pro realizaci 

podpory 

Počet 

podpořených 

osob - 20 

ANO 18 

Jedná se o 16 zapojených 

zaměstnavatelů a 2 pracovní 

poradce v rámci výše zmíněného 

projektu. 

ANO 
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Příprava projektových záměrů a 

vyhledávání zdrojů finanční 

podpory 

počet 

vytvořených 

pracovních míst, 

počet 

spolupracujících 

podnikatelů 

ANO 

16 zaměstnavatelů, 

základní poradenství při 

tvorbě projektů na sociální 

podnikání 

Pracovní poradkyně radily 

zaměstnavatelům v rámci pracovní 

poradenství a konferencí k přípravě 

projektů na sociální podnikání. 

NE - ponechat 

v sociálním podnikání 

obecně 

 

 

Oblast 1. Zaměstnanost a ekonomický rozvoj      

Priorita 1.1 Vyšší počet pracovních příležitostí v regionu     

Obecný cíl 1.1.2 Posílit roli obcí při vytváření pracovních příležitostí     

Specifický cíl 1.1.2.1 Zavedení systému odpovědného zadávání veřejných zakázek     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Infomační seminář pro obce 
Realizovaný 

seminář - 1 
NE  

Od realizace upuštěno - nezájem 

obcí. 
NE 

Úprava směrnic pro zadávání 

zakázek 

Upravené 

směrnice - 4 
NE  

Neproběhlo - obce si směrnice 

zpracovávají dle svých zvyklostí. 
NE 

Koordinace zadávání (na 

jednáních PS) 

Koordinovaný 

proces 
NE  

Koordinace není možná. Zadávání 

zakázek odpovídá harmonogramu 

projektů, ročnímu období, financím 

obcí - není toto možné koordinovat. 

NE 

Výběr vhodných zakázek pro 

„odpovědné“ zadávání 

(konzultace s ASZ) 

Vybrané 

zakázky 
NE  

Bylo vyzkoušeno v obci Dívčí Hrad 

v roce 2015. Tento způsob je 

nešťastný, byla to spíše komplikace. 

Upouštěno od realizace. 

NE 
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Vytvoření zadávací dokumentace 

s kvalitativními hodnotícími 

kritérii a hodnocení nabídek 

(konzultace ASZ) 

Vytvořená 

zadávací 

dokumentace 

NE  

Nezájem obcí i z pohledu nutnosti 

zadávat zakázky ve většině případů 

s jediným kritériem nejnižší ceny. 

NE 

Monitoring plnění kvalitativních 

ukazatelů realizátorem zakázky 

Data 

z monitoringu 
NE  Nebyl třeba. NE 

Evaluace efektivity opatření 
Vyhodnocení 

efektivity 
NE  Nebylo třeba. NE 

 

 

Oblast 1. Zaměstnanost a ekonomický rozvoj      

Priorita 1.1 Vyšší počet pracovních příležitostí v regionu 

Obecný cíl 1.1.2 Posílit roli obcí při vytváření pracovních příležitostí 

Specifický cíl 1.1.2.2 Rozvoj programů obcí pro podporu podnikání 

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Pasportizace vhodných objektů 

pro podnikání 

Pasportováno  

objektů – dle 

situace 

částečně  

Každá obec prostřednictvím místní 

znalosti starosty má zpracován 

pasport nemovitostí, které by mohla 

obec nabídnout. 

NE 

Formulace priorit obcí a 

identifikace kapacit pro 

podporu  

Zformulované 

priority, 

identifikované 

kapacity 

NE  
Každá obec za sebe, není nikde 

centrálně. 
NE 

Vytvoření katalogu podpůrných 

opatření obcí a podmínek 

podpory 

Vytvořen 

katalog - 1 
NE  NE NE 
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Zveřejnění katalogu a podmínek 

a zahájení realizace 

podpůrného programu 

Zveřejněn 

katalog, zahájen 

program  

NE  NE NE 

 

 

Oblast 1. Zaměstnanost a ekonomický rozvoj      

Priorita 1.1 Vyšší počet pracovních příležitostí v regionu      

Obecný cíl 1.1.2 Posílit roli obcí při vytváření pracovních příležitostí 

Specifický cíl 1.1.2.3 Přímé vytváření pracovních příležitostí obcemi 

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Identifikace oblastí 

perspektivních pro přímé 

podnikání obcí (s ohledem na 

stávající kapacity a majetek)  

Identifikované 

oblasti 
NE  

Upuštěno od opatření z důvodu 

změny podpory pracovníků VPP a 

s ohledem na absenci dostatku míst 

v sociálních podnicích v regionu. 

NE 

Vypracování pravidel pro užívání 

majetku obcí s ohledem na 

zvyšování zaměstnanosti 

Pravidla - 4 NE  Neuskutečněno. NE 

Základní koncepce komunálního 

podniku a možných alternativ 
Koncepce – 1-4 NE  

Od realizace upuštěno, každá obec 

pracuje se svým strategickým 

plánem. 

NE 

Vytvoření energetické koncepce 

regionu 
Koncepce - 1 NE  

Neuskutečněno, nebyla to priorita 

obcí. 
NE 

Revize současného nakládání 

s odpady a vypracování studie 

alternativ 

Koncepce 

nakládání 

s odpady - 1 

NE  Upuštěno. NE 
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Soupis dalších potenciálně 

perspektivních oblastí  - 

s identifikací příležitostí a rizik 

Katalog - 1 NE  Upuštěno od tvorby. NE 

Příprava projektových záměrů 

na podporu konkrétních 

projektů 

Počet záměrů - 

2 
NE  

V rámci jiných opatření v oblasti 

sociálního podnikání. 
NE 

 

 

Oblast 1. Zaměstnanost a ekonomický rozvoj      

Priorita 1.2 Připravení obyvatelé regionu k práci a podnikání 

Obecný cíl 1.2.1 Realizovat efektivní systém přípravy na zaměstnání 

Specifický cíl 1.2.1.1 Komplexní systém pracovního poradenství a zvyšování pracovních dovedností 

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Vytvoření kapacit pro realizaci 

aktivit (posílení sociální služby 

a/nebo pracovního poradenství)  

Podpořený 

projekt - 1 
ANO 1 

Podpořen projekt „Sociální 

začleňování osob na Osoblažsku a 

zvýšení jejich úspěchu na otevřeném 

trhu práce“ v období 09/2016 - 

08/2019. 

ANO 

Vytvoření spolupracující sítě 

(ÚP – poradenství – obce – 

vzdělávací instituce) 

Síť - 1 ANO 1 

V rámci výše uvedeného projektu se 

do konferencí a setkání 

zaměstnavatelů, úřadu práce a 

realizátora projektu zapojilo celkem 

16 zaměstnavatelů. 

ANO 

Identifikace potenciálních 

účastníků a zahájení individuální 

podpory 

Počet 

podpořených 

osob - 70 

ANO 201 Do projektu se zapojilo 201 osob. ANO 
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Identifikace potřeb 

zaměstnavatelů, vytvoření 

nabídky podpory pro 

zaměstnání osob z cílové 

skupiny 

Počet 

zapojených 

zaměstnavatelů 

- 10 

ANO 16 

V rámci výše uvedeného projektu se 

do konferencí a setkání 

zaměstnavatelů, úřadu práce a 

realizátora projektu zapojilo celkem 

16 zaměstnavatelů. 

ANO 

Příprava osob z CS na konkrétní 

pracovní pozici (případné 

propojení na 1.2.1.2.) 

Počet 

podpořených 

osob - 20 

ANO 45 

Bylo vytvořeno celkem 45 

tréninkových pracovních míst ve 

výše uvedeném projektu. 

ANO 

 

 

Oblast 1. Zaměstnanost a ekonomický rozvoj      

Priorita 1.2 Připravení obyvatelé regionu k práci a podnikání      

Obecný cíl 1.2.1 Realizovat efektivní systém přípravy na zaměstnání      

Specifický cíl 1.2.1.2 Systém prostupného zaměstnávání      

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Dohoda o principech programu 

zainteresovaných aktérů (ÚP, 

obce, poskytovatelé podpory) 

Uzavřená 

dohoda o 

principech 

NE  Nebyl důvod uzavírat. NE 

Dohoda o konkrétní podobě 

realizace v roce 2015 

Uzavřená 

dohoda o 

realizaci 

NE   NE 
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Pilotní realizace (1. cyklus) 

Nabídka účasti 

pro 30 

uchazečů, 

zajištění 

systematické 

podpory a 

pracovních míst 

pro 20 uchazečů  

NE  Využit projekt Osoblažského cechu NE 

Vyhodnocení pilotního 

programu (průběžné) 
Průběžná zpráva NE   NE 

Zahájení druhého pilotního 

cyklu 
Viz 1. cyklus NE   NE 

 

 
    

 

Oblast 1. Zaměstnanost a ekonomický rozvoj      

Priorita 1.2 Připravení obyvatelé regionu k práci a podnikání 

Obecný cíl 1.2.2 Realizovat programy přípravy na samostatnou výdělečnou činnost     

Specifický cíl 1.2.2.1 Komplexní systém pracovního poradenství a zvyšování pracovních dovedností     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Zajištění finančních prostředků 

pro realizaci podpůrných aktivit  

Schválený 

projekt 
NE  

Projekt byl připraven, ale nebyl 

podpořen ze strany OPZ. Další 

finance se nehledaly, aktivita nebyl 

tedy plněna. 

NE 
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Realizace podpůrného 

programu – zahájení SVČ 

Počet 

podpořených 

osob  

- vstup do 

projektu – 11 

(5+6) 

- úspěšné 

ukončení – 6 (3 

+3) 

NE   NE 

Vytvoření a podpora 

svépomocné sítě nových SVĆ 
Síť 1 NE   NE 

 

 

 

Oblast 1. Zaměstnanost a ekonomický rozvoj      

Priorita 1.2 Připravení obyvatelé regionu k práci a podnikání      

Obecný cíl 1.2.2 
Realizovat programy přípravy na samostatnou výdělečnou 

činnost 

    

Specifický cíl 1.2.2.2 Podpora dalších ekonomických aktivit obyvatel      

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Identifikace možných činností a 

vytvoření katalogu  
Katalog - 1 NE  

Opatření nebylo plněno napřímo 

místními organizacemi, ale z venku - 

např. Klastr SINEC dělal katalog 

výroků svých členů. Členy jsou i 

organizace z Osoblažska.  

NE 
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Vyhledání příkladů podpory 

identifikovaných činností 

v jiných lokalitách a výběr 

vhodných modelů pro aplikaci 

na Osoblažsku 

Katalog - 1 NE  Neplněno, ustoupeno od realizace. NE 

Vyhledání zdrojů podpory 

Počet 

podpořených 

programů - 2 

NE  
Každý z realizátorů si hledal finance 

sám. 
NE 

Zahájení programů podpory 

vybraných aktivit 

Počet 

podpořených 

osob 

Primární CS - 10 

Sekundární CS - 

80 

NE  Vůbec neproběhlo. NE 
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PREVENCE KRIMINALITY 

Oblast 4 Prevence kriminality      

Priorita 4.1 Bezpečí obyvatel regionu     

Obecný cíl 4.1.1 Snížit počet páchaných přestupků a trestných činů v regionu     

Specifický cíl 4.1.1.1 Zajištění kontroly rizikových míst a veřejného prostoru     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Realizace programu Asistentů 

prevence kriminality (4 osoby 

ve třech obcích – Osoblaha, 

Hlinky, D. Hrad) 

4 zřízená místa 

APK  
ANO 100% 

Od roku 2013 do 2017 působí 4 APK 

ve jmenovaných obcích vždy po 

jednoletých žádostech na mzdy APK 

a Mentora z MV prostřednictvím 

MSK a spoluúčasti obcí (10%). Na 

léta 2018 -2020 byl úspěšně podán 

tříletý projekt. 

ANO 

Průběžná aktualizace seznamu 

rizikových oblastí a optimalizace 

hlídkové činnosti 

Aktualizovaný 

seznam lokalit 
ANO 100% 

Aktualizace seznamu rizikových 

oblastí je součástí strategického 

dokumentu „Plán prevence 

kriminality regionu Osoblažsko 2017-

2021 

ANO 

Spolupráce s PČR (koordinace, 

příspěvek na hlídkovou činnost) 
 ANO 80% 

Spolupráce s PČR je realizováno 

především prostřednictvím mentora 

z řad PČR.  

ANO 
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Zajistit realizaci programu APK 

po roce 2015 (hledání 

finančních zdrojů) 

Počet APK - 5 částečně 80% 

Realizace programu APK po roce 

2015 až do současnosti byla 

financována ze zdrojů MV a 

spoluúčasti obcí. Po několika 

neúspěšných žádostech o 5. APK 

nám bylo po konzultaci s MV 

doporučeno již nežádat o dalšího 

asistenta. 

NE 

 

 

Oblast 4 Prevence kriminality      

Priorita 4.1 Bezpečí obyvatel regionu     

Obecný cíl 4.1.1 Snížit počet páchaných přestupků a trestných činů v regionu     

Specifický cíl 4.1.1.2 Využívání technických prostředků prevence kriminality     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Vytvořit seznam, popis (včetně 

vyhodnocení rizik, nároků na 

instalaci a provoz atp.) 

využitelných prostředků 

technické prevence 

Vytvořený 

seznam 

prostředků 

ANO 100% 

Součástí strategického dokumentu 

„Plán prevence kriminality regionu 

Osoblažsko 2017-2021 

ANO 

Identifikace míst vhodných pro 

technickou prevenci 

Identifikovaná 

místa 
ANO  

V současné době je projekt na 

vybudování kamerového systému v 

Osoblaze v realizaci 

ANO 
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Návrh konkrétních prostředků 

technické prevence pro 

jednotlivá místa včetně 

technického řešení a údržby 

Navržené 

prostředky 

technické 

prevence 

ANO  

V současné době je projekt na 

vybudování kamerového systému v 

Osoblaze v realizaci 

ANO 

Zavedení prostředků technické 

prevence 

Zavedené 

prostředky 
ANO  

V současné době je projekt na 

vybudování kamerového systému v 

Osoblaze v realizaci 

ANO 

 

 

Oblast 4 Prevence kriminality      

Priorita 4.1 Bezpečí obyvatel regionu     

Obecný cíl 4.1.2 Zvýšit pocit bezpečí obyvatel obcí regionu     

Specifický cíl 4.1.2.1 Komunikace s obyvateli regionu o problematice bezpečí 

    

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Zjišťování pocitu bezpečí a 

potřeb v oblasti prevence 

kriminality a vyhodnocování 

úspěšnosti programů – 

fokusové skupiny s různými 

skupinami obyvatel, veřejná 

projednávání 

Realizované 

fokusové 

skupiny - 10 

ANO 100% 

Každoročně probíhají besedy 

s obyvateli, žáky ZŠ a focusové 

skupiny řízené APK 

ANO 
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Realizace osvětových a 

informačních programů pro 

obyvatele ve spolupráci s PČR a 

dalšími odborníky 

Realizované 

programy 
ANO 50% 

Byly realizovány besedy na téma 

záškoláctví, drogy, šikana, 

kyberšikana a BOZP především pro 

děti a mládež 

ANO 
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Oblast 4 Prevence kriminality      

Priorita 4.1 Bezpečí obyvatel regionu     

Obecný cíl 4.1.2 Zvýšit pocit bezpečí obyvatel obcí regionu     

Specifický cíl 4.1.2.2 Posílení komunitní prevence kriminality a realizace komunitních aktivit     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Propagace práce APK a 

posilování jejich spolupráce 

s obyvateli  - posilování 

aktivního zapojení obyvatel do 

prevence a zvýšení sociální 

kontroly 

Kvalitativní 

popis spolupráce 
ANO 60% 

Průběžné informace o projektu jsou 

zveřejňovány na veřejných 

zasedáních obcí a vydávaných 

obecních zpravodajích. V roce 2016 

jsme se s propagací zacílili více na 

děti a mládež formou besed, 

přednášek a různých veřejných nebo 

uzavřených setkání, kde asistenti 

přibližují svou práci dětem, vybízí je 

ke spolupráci a diskutují o aktuálních 

problémech. Úspěšná byla 

především realizace interaktivního 

divadla, hraném asistenty prevence 

kriminality, v mírně humorném, ale 

praktickém a jasném podání. 

V prosinci 2017 proběhla prezentace 

činnosti pro veřejnost za uplynulé, 

téměř pětileté období realizace 

projektu. V letošním a loňském roce 

jsme inzerovali článek v Krnovském 

Deníku 

ANO 
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Vytvoření a realizace systému 

zapojení veřejnosti do 

urbanistického plánování  

Kvalitativní 

popis zapojení 

veřejnosti 

NE  

V tomto ohledu v rámci APK nikoli. 

Plněno v rámci projektu „Komunitní 

práce na severním Osoblažsku“, 

který realizoval Osoblažský cech, z.ú. 

od 01/2017 do 12/2019. V projektu 

byla obsažena KA na kultivaci 

veřejného prostoru. 

NE 

 

 

Oblast 4 Prevence kriminality      

Priorita 4.2 Prevence sociální patologie u dětí a mládeže     

Obecný cíl 4.2.1 Vytvořit dostupnou nabídku preventivních aktivit pro děti a mládež     

Specifický cíl 4.2.1.1 Rozšíření sítě a forem poskytování služby NZDM     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Vybudování adekvátních 

prostor pro NZDM – příprava a 

realizace projektů pro podporu 

z EF v dalším programovacím 

období 

Vybudované 

nové prostory 

pro NZDM 

částečně 
Budování prostor v Hlince 

je v realizaci 

V Hlince probíhá realizace projektu 

na vybudování prostor, jejichž 

součástí jsou větší prostory pro 

NZDM v obci (realizace do konce 

2021) 

ANO 

Vytvoření koncepce pro terénní 

formu práce s dětmi a mládeží 

Vytvořená 

koncepce 
NE  

Nerealizováno, protože po terénní 

formě práce s dětmi a mládeží 

nebyla ze strany obcí či uživatelů 

poptávka. 

NE 
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Rozšíření kapacit stávajících 

NZDM (Hlinka, Osoblaha)  

Rozšíření 

kapacity 

stávajících 

NZDM 

ANO Rozšířena kapacita NZDM 

Zaregistrování NZDM Hlinka a NZDM 

Dívčí Hrad do základní sítě sociálních 

služeb MSK 

NE 

 

 

Oblast 4 Prevence kriminality      

Priorita 4.2 Prevence sociální patologie u dětí a mládeže     

Obecný cíl 4.2.1 Vytvořit dostupnou nabídku preventivních aktivit pro děti a mládež     

Specifický cíl 4.2.1.2 Zlepšení koordinace různých institucí v oblasti prevence     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Vytipování subjektů potenciální 

spolupráce 
Katalog subjektů NE   NE 

Společné jednání, nastavení 

principů spolupráce a 

koordinace, principy 

prostupnosti pro uživatele, plán 

společných aktivit 

Procesy 

spolupráce, plán 

společných 

aktivit 

NE   NE 

Propagace možnosti užívání 

programů (zahájení realizace 

dohody) 

Funkční 

propagace – 

kvalitativní 

hodnocení 

NE   NE 
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Průběžné získávání finančních 

prostředků na podporu 

společných aktivit a posílení 

prostupnosti 

Získané 

prostředky – 

objem  

NE   NE 

Pravidelné vyhodnocování 

úspěšnosti a modifikace 

principů spolupráce a 

prostupnosti 

Výsledky 

vyhodnocení - 

kvalitativní 

hodnocení 

NE   NE 

Realizace koordinačních 

schůzek ZŠ a manažera 

prevence kriminality 

(spolupráce s APK) 

Realizované 

schůzky - 15 
ANO 100% 

Komunikace ředitele ZŠ s APK a 

manažerem prevence kriminality 

probíhá nepřetržitě osobní, 

telefonickou a e-mailovou formou 

ANO 

 

 

 

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Oblast 5 Rozvoj sociálních služeb      

Priorita 5.1 Dostupnost a stabilita sociálních služeb     

Obecný cíl 5.1.1 Zajistit dostupnost služeb sociální prevence     

Specifický cíl 5.1.1.1 Poskytování zavedených sociálních služeb a jejich rozvoj     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Odborné sociální poradenství 

Počet 

podpořených 

osob: 100 (z 

toho navýšení 

28) 

ANO 
Počet podpořených osob 

celkem: 107   

K naplňování opatření došlo realizací 

sociální služby, která mohla být díky 

realizaci projektu OPZ kapacitně 

rozšířena.  

ANO 
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Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 

Počet 

podpořených 

osob: 55 (z toho 

navýšení 9) 

ANO 

Počet podpořených osob 

celkem: 48 rodin (207 

členů rodin) 

K naplňování opatření došlo realizací 

sociální služby, která mohla být díky 

realizaci projektu OPZ kapacitně 

rozšířena. 

Během uplynulého období služba 

reagovala na potřebu daného 

regionu a potřeby samotných klientů 

– službu poskytovali pracovníci 2,0 – 

2,8 úvazku.  

Pracovníci mají vytvořené adekvátní 

podmínky pro poskytování terénní 

služby, zázemí se během období 

modernizovalo a zlepšilo. 

Naplňování daného opatření - za SAS 

Slezskou Diakonii byla služba 

poskytnuta 46 rodinám. 

ANO 

Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež  

Počet 

podpořených 

osob: 70 (z toho 

navýšení 35) 

ANO 
Počet podpořených osob 

celkem: 184 

K naplňování opatření došlo realizací 

sociální služby, která mohla být díky 

realizaci projektu OPZ kapacitně 

rozšířena. 

ANO 

Posílení zázemí pro poskytování 

služeb – realizace investic 
Počet objektů - 4 částečně  

V realizaci je 1 projekt na 1 objekt 

sociálních služeb (Hlinka) 
ANO 
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Oblast 5 Rozvoj sociálních služeb      

Priorita 5.1 Dostupnost a stabilita sociálních služeb     

Obecný cíl 5.1.1 Zajistit dostupnost služeb sociální prevence     

Specifický cíl 5.1.1.2 Monitoring potřeb a zpracování jeho výsledků     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Monitoring potřeb – počet 

uživatelů, počet odmítnutých 

zájemců, kapacita pro optimální 

spolupráci 

Monitorovací 

zprávy 
ANO výroční zprávy soc. služeb 

naplňováno v rámci výročních zpráv 

jednotlivých soc. služeb 
ANO 

Návrhy na úpravy kapacit služeb Revize SPRSS ANO  
1 SPRSS na období 2019 - 

2021 

V rámci projektu „Střednědobé 

plánování rozvoje sociálních služeb 

na Osoblažsku“ vytvořen 

Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb na Osoblažsku na léta 2019 - 

2021. Vytvořen akční plán na rok 

2020. 

ANO - ponechat 

v rámci komplexního 

opatření týkající se 

SPRSS. 

 

  



  
 

Dokument byl zpracován v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“ č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. 

Oblast 5 Rozvoj sociálních služeb      

Priorita 5.1 Dostupnost a stabilita sociálních služeb     

Obecný cíl 5.1.2 Zajistit dostupnost služeb sociální péče     

Specifický cíl 5.1.2.1 Poskytování zavedených sociálních služeb a jejich rozvoj     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Domov pro seniory  

Počet 

podpořených 

osob –  

ANO 52 

Zajišťování základních životních 

potřeb seniorům, kteří již nemohou 

žít v domácím prostředí. Začleňování 

do běžného života a udržování 

sociálních kontaktů. 

ANO 

Domov pro osoby se 

zdravotním postižením 

Počet 

podpořených 

osob 

ANO 18 

Zajišťování základních životních 

potřeb osobám se zdravotním 

postižením, kteří již nemohou žít v 

domácím prostředí. Začleňování do 

běžného života, udržování sociálních 

kontaktů a případný návrat do 

domácího prostředí. 

ANO 

Pečovatelská služba pro seniory 

a zdravotně postižené  

Počet 

podpořených 

osob –  

NE 0 
Služba nebyla realizována, jelikož 

nebyl o ní zájem.  
NE 

Vytvoření koncepce 

poskytování pečovatelské 

služby od roku 2016 

Vytvořená 

koncepce 
NE   NE 
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Chráněné bydlení  

Počet 

podpořených 

osob – 12 (nová 

služba – 

reforma) 

ANO 12 

Zajistit potřebnou podporu a péči 

této cílové skupině v chráněném 

bydlení, které je uzpůsobeno cílové 

skupině. Zajištění dostatečného 

počtu kvalifikovaného personálu. 

Zajištění důstojného života klientům 

se zdravotním postižením s využitím 

všech dalších sociálních a veřejných 

služeb. Případně klienty připravovat 

na návrat do běžného života. 

ANO 

Podpora samostatného bydlení 

v Osoblaze 

Počet 

podpořených 

osob – 4 (z toho 

navýšení) 

Je částečně 

naplňováno 

s ohledem na 

počet 

podpořených 

osob 

3 

Terénní služba PSB  JINAK podporuje 

lidi s mentálním a vícenásobným 

postižením nebo duševním 

onemocněním od 18 let v běžném 

životě tak, aby mohli bydlet co 

nejvíce samostatně ve své vlastní 

domácnosti a využívat tak všechny 

příležitosti, které jim dává místní 

komunita. 

ANO 
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Sociálně terapeutická dílna pro 

osoby se zdravotním postižením 

v Osoblaze 

Počet 

podpořených 

osob – 17 (z 

toho navýšení) 

ANO 18 

Ambulantní služba STD JINAK 

podporuje lidi s mentálním a 

vícenásobným postižením 

v upevňování získávání pracovních 

dovedností a návyků na základě 

jejich individuálních potřeb. V 

průběhu poskytování služby klademe 

důraz na jedinečnost a důstojnost 

lidí, kteří využívají naši službu, 

podporujeme a rozvíjíme jejich 

dovednosti a nadání, které jim 

umožní žít běžný život. 

ANO 

 

Oblast 5 Rozvoj sociálních služeb      

Priorita 5.1 Dostupnost a stabilita sociálních služeb     

Obecný cíl 5.1.2 Zajistit dostupnost služeb sociální péče     

Specifický cíl 5.1.2.2 Monitoring potřeb a zpracování jeho výsledků     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Monitoring potřeb – počet 

uživatelů, počet odmítnutých 

zájemců, kapacita pro optimální 

spolupráci 

Monitorovací 

zprávy 
  viz předchozí opatření 5. 1. 1. 2  

Návrhy na úpravy kapacit služeb Revize SPRSS     
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Oblast 5 Rozvoj sociálních služeb      

Priorita 5.1 Dostupnost a stabilita sociálních služeb     

Obecný cíl 5.1.2 Zajistit dostupnost služeb sociální péče     

Specifický cíl 5.1.2.3 Zavedení služby Asistent sociální péče     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Pilotní realizace programu 

Počet 

podpořených 

osob: 80 

NE  

Nerealizováno z důvodu 

nepodpoření ze strany OP Z a 

nedostatku financí na propagaci 

apod. 

NE 

Vyhodnocení efektivity 

programu a vytvoření konceptu 

další podpory 

Koncept s 

analýzou 
NE   NE 
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Oblast 5 Rozvoj sociálních služeb      

Priorita 5.2 Koordinované poskytování sociálních služeb     

Obecný cíl 5.2.1 Zajistit poskytování sociálních služeb návazně na zjištěné potřeby     

Specifický cíl 5.2.1.1 Kontinuální plánování sociálních služeb     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Vývoj standardizovaných 

záznamových archů pro 

monitoring poskytování a 

potřeb 

Standardizovaný 

archů pro 

monitoring 

potřeb  

NE  
Neplněno, nebylo obsahem projektu 

na SPRSS 

NE, provést v rámci 

revize SPRSS nebo 

nového SPRSS 

Jednání pracovních skupin 

SPRSS 
Počet jednání ANO 10 

Jednání pracovních skupin v rámci 

projektu „Střednědobé plánování 

rozvoje sociálních služeb na 

Osoblažsku“. 

ANO 

Analytická zpráva o 

adekvátnosti a dostupnosti 

sociálních služeb a jejich 

návaznostech na další aktivity 

Vypracovaná 

analytická 

zpráva 

ANO  

V rámci přípravy plánu na rok 2019 - 

2021 zpracovány analytické 

podklady. 

ANO 

Revize SPRSS 
Revidovaný 

SPRSS 
NE  

Vypracován návazný plán na léta 

2019 - 2021 
ANO 
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Oblast 5 Rozvoj sociálních služeb      

Priorita 5.2 Koordinované poskytování sociálních služeb     

Obecný cíl 5.2.1 Zajistit poskytování sociálních služeb návazně na zjištěné potřeby     

Specifický cíl 5.2.1.2 Posílení sociální práce obce, case managementu a koordinační role sociálního pracovníka obce Osoblaha     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Vývoj standardu pro komunikaci 

sociálního pracovníka a 

poskytovatelů služeb 

Standard NE - - NE 

Posílení kapacit obce pro 

poskytování sociální práce, 

realizaci case managementu a 

koordinaci poskytování 

sociálních služeb 

Počet 

pracovníků - 1 
ANO 

Sociální pracovník – celý 

pracovní úvazek 

Opatření bylo naplněno celkový 

počet soc. pracovníků na úvazky je 

1,3.  

NE 

Formulování zakázky pro 

sociální služby 

Zformulované 

zakázky za obce 
ANO Formulování zakázky 

Spolupráce se sociálními 

aktivizačními službami na zakázkách 

klientů 

ANO 

Monitoring plnění zakázky Evaluační zpráva ANO Evaluační zpráva Zpracovává se průběžně ANO 

Formulace priorit pro SPRSS 
Formulované 

priority 
ANO Formulace priorit 

Především během setkání 

pracovních skupin 
ANO 

Organizace případových 

konferencí 

Počet PK – 30 

Počet 

podpořených 

osob - 45 

NE  Obec konference neorganizovala NE 
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Oblast 5 Rozvoj sociálních služeb      

Priorita 5.2 Koordinované poskytování sociálních služeb     

Obecný cíl 5.2.1 Zajistit poskytování sociálních služeb návazně na zjištěné potřeby     

Specifický cíl 5.2.1.3 Podpora zajištění prostředků pro financování sociálních služeb v regionu     

Opatření: Výstupy: 

Opatření bylo 

naplněno (je 

naplňováno)  

Dosažení plánovaných 

výstupu (hodnota – viz 

sloupec Výstupy) 

Popis naplňování opatření 

Potřebnost realizace 

opatření v dalším 

období 2020-2023 

Monitoring vývoje politiky MSK 

směrem k podpoře sociálních 

služeb a předávání informací 

poskytovatelům 

Probíhá 

předávání 

informací 

ANO  
V rámci SPRSS při jednání pracovních 

skupin a řídící skupiny toto probíhalo. 
ANO 

Předávání informací o 

specifických potřebách regionu 

a vyjednávání podpory na MSK 

Probíhá 

předávání 

informací 

ANO  
V rámci SPRSS při jednání pracovních 

skupin a řídící skupiny toto probíhalo. 
ANO 

Vyhledávání zdrojů dalšího 

financování a předávání 

informací poskytovatelům 

Probíhá 

předávání 

informací 

ANO  
V rámci SPRSS při jednání pracovních 

skupin a řídící skupiny toto probíhalo. 
ANO 

Podpora při přípravě žádostí o 

grantovou a dotační podporu 

Poskytnutá 

podpora 

žadatelům 

ANO  
V rámci SPRSS při jednání pracovních 

skupin a řídící skupiny toto probíhalo. 

ANO 
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PŘÍLOHA Č. 4: SWOT ANALÝZY 

BYDLENÍ 

Silné stránky Slabé stránky 

Spolupráce obcí v oblasti bydlení (např. SPSZ), 

aktivní zapojení politické reprezentace 
Migrace nízkopříjmových obyvatel v regionu 

Vysoký podíl obecních bytů ve všech obcích Vysoký počet osob ohrožených ztrátou bydlení 

Zvyšování počtu obecních bytů v minulém období 

(Dívčí Hrad, Osoblaha, Hlinka) 
Problémové sousedské vztahy  

Trvalá podpora výstavby sociálních bytů z externích 

zdrojů (stát, IROP) 

Nedostatek bytů v režimu sociálního bydlení a 

krizových bytů v bytovém fondu obcí 

 
Špatný technický stav některých pronajímaných 

bytů – vysoké náklady např. na vytápění 

 
Nedostatek malometrážních bytů vhodných pro 

některé CS 

 
Velmi vysoký podíl obyvatel v exekuci a vysoká 

zadluženost obyvatel 

 
Chybí koordinace bytové politiky se soukromými 

pronajímateli bytového fondu 

 

Nedostatek finančních prostředků u části CS na 

zajištění vlastního bydlení či na zaplacení jistot 

(kaucí) v nájemním bydlení 

 

Odlišné životní návyky části cílové skupiny – špatný 

vztah k majetku, užívání návykových látek, vazby 

na bývalou komunitu, nižší finanční gramotnost 

v souvislosti s užíváním bytu 

Příležitosti Hrozby 

Vytvoření zákona o sociálním bydlení Neexistence zákona o sociálním bydlení 

Výstavba sociálních bytů obcemi a neziskovými 

organizacemi 

Zvyšující se podíl vynaložených peněžních 

prostředků domácností na bydlení 

Zakotvení sociálního bydlení v rámci komunitního 

plánování 

Rezignace na řešení situace cílové skupiny 
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Zapojení dalších vlastníků bytového fondu při řešení 

bydlení CS 
Demografický trend stárnutí populace 

Snaha politiků řešit nepříznivou bytovou situaci u 

některých cílových skupin 

Ekonomická krize prohlubující chudobu a rostoucí 

počet domácností v bytové nouzi 

Existence zvýhodněných úvěrů a dotačních programů 

pro financování výstavby/rekonstrukce bytů 

Závislost mladých dospělých na rodičích a jejich 

problémy při osamostatnění (např. dluhové 

zatížení) 

Nastavení transparentních a pružných systémů 

přidělování obecních bytů  

Možné vnímání sociálního bydlení jako ekonomicky 

„nevýhodné“ pronajímání bytů pro obce či 

soukromé subjekty 

Zvýšení počtu obecních bytů  
Právní nejistota cílové skupiny v podobě 

krátkodobých nájemních smluv 

Zvýšení dostupnosti pronájmu obecních bytů pro 

osoby ohrožené ztrátou bydlení 

Posilování rozdílů mezi obyvateli obecních bytů 

(starousedlíky) a obyvateli v nájemních bytech 

soukromých pronajímatelů (nízkopříjmoví, migrující 

obyvatelé)  

 

ZAMĚSTNANOST A EKONOMICKÝ ROZVOJ 

Silné stránky Slabé stránky 

Vznik a existence Osoblažského cechu jako 

významného realizátora a partnera v oblasti podpory 

zaměstnanosti 

Dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti, velké 

výkyvy v její míře (sezónní charakter práce) 

Rozvoj sociálního podnikání (vznik a existence 

sociálních podniků) v regionu v minulých letech 
Nízká vzdělanostní a kvalifikační struktura obyvatel 

Zkušenost s realizací projektu k podpoře 

zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce  

Chybějící nabídka pracovních míst pro osoby 

s nízkým vzděláním 

Funkční pracovní a dluhové poradenství při 

Osoblažském cechu 

Celkový charakter regionu, který nepřináší mnoho 

pracovních příležitostí ani pobídek pro investory 

Obce vytvářející vhodné prostředí pro realizaci 

prostupného zaměstnávání 

Špatná dopravní dostupnost a chybějící 

infrastruktura regionu 

 Rozšířené nelegální zaměstnávání 

 Nízký potenciál osob z regionu k zahájení SVČ 

 
Vysoký počet osob v exekuci a vysoká zadluženost v 

regionu 
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Příležitosti Hrozby 

Turistická atraktivnost regionu Odchod vzdělanější části populace z regionu 

Celorepublikové snížení nezaměstnanosti, které se 

odráží i v regionu Osoblažsko 

Případná ekonomická krize v souvislosti s nouzovým 

stavem 2020 

Propojení zaměstnavatelů, zvyšování jejich 

informovanosti o možnostech v rámci sociálního 

podnikání či zaměstnávání osob znevýhodněných na 

trhu práce 

Zvyšování výkyvů v rámci strukturální 

nezaměstnanosti 

Nízká cena práce jako příležitost pro investory 
Nízká cena práce jako důvod odchodu mladší 

populace z regionu 

Podpora osob znevýhodněných na trhu práce 
Velká administrativní zátěž pro zaměstnavatele při 

zaměstnání osob s exekucemi 

Propojení institucí vedoucí k lepší spolupráci (ÚP, 

obce, NNOs, zaměstnavatelé) 

Ztráta pracovních návyků dlouhodoběji 

nezaměstnaných osob 

Zvýšení pracovních příležitostí a nabídek v regionu 
Nevhodné nastavení některých nástrojů APZ, 

především VPP 

Efektivní využívání nástrojů APZ při podpoře 

zaměstnávání 
 

 

PREVENCE KRIMINALITY 

Silné stránky Slabé stránky 

Realizace kamerového systému v Osoblaze 
Velikost a nepřehlednost území, zhoršená 

dostupnost infrastruktury 

Dlouhodobá efektivní realizace programů APK Vysoká kriminalita v regionu 

Spolupráce subjektů – ZŠ, obce, APK v oblasti 

prevence sociálně-patologických jevů 

Kriminalita páchaná osobami, které nejsou z 

regionu 

Pravidelná aktualizace Plánu prevence Kriminality  
Stále nízký počet preventivních aktivit pro děti a 

mládež 

Fungující skupina prevence kriminality, pozice 

manažera prevence kriminality 

Příhraniční oblast a tranzitní území při přejezdu 

polských občanů osoblažským výběžkem 

Příležitosti Hrozby 
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Posílení monitoringu dalších hůře dostupných míst 
Nedostatek finančních prostředků pro realizaci 

potřebných aktivit a projektů 

Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel Zvýšení kriminality v souvislosti s ekonomickou krizí 

Preventivní aktivity na školách  

Zachování pozic asistentů prevence kriminality  

Spolupráce s PČR  

 

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Silné stránky Slabé stránky 

Fungující systém komunitního plánování rozvoje 

sociálních služeb 

Absence vhodného zázemí pro poskytování 

sociálních služeb 

Nárůst kapacit sociálních služeb v minulých letech 

(nyní celkem 6 poskytovatelů a 10 registrovaných 

sociálních služeb) 

Stále částečně nedostatečná kapacita sociálních 

služeb – poptávka především u CS senioři 

Efektivní využívání dotačních zdrojů k rozvoji služeb 
Velmi vysoký podíl osob v exekuci, vysoká 

zadluženost obyvatelstva 

Spolupráce obcí a poskytovatelů registrovaných 

sociálních služeb 

Nedostatečná informovanost osob v oblasti finanční 

gramotnosti 

Realizace komunitních aktivit  

Existence funkčních služeb NZDM, SAS a dluhového 

poradenství 
 

Efektivní předcházení vzniku dluhů vůči obcím  

Vznik Katalogu sociálních služeb  

Příležitosti Hrozby 

Zvýšení informovanosti o sociálních službách (včetně 

politické reprezentace) 
Snížení dotací z externích zdrojů 

Zachování stávajících služeb a jejich pokrytí v obcích Snížení finanční podpory ze strany obcí 

Realizace projektů vedoucích k rekonstrukcím a 

výstavbě vhodných prostor pro sociální služby 

Nedostatek kvalifikované pracovní síly na pozicích 

pracovník v sociálních službách / sociální pracovník 
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PŘÍLOHA Č. 5: FINANCOVÁNÍ SPSZ 

Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání 

Oblast 
Prior

ita 

Obecný 

cíl 

Specific

ký cíl 
Alokace 

Operační program 

(Prioritní osa, 

Specifický cíl OP) 

1. 

ZAMĚSTNANOST 

A EKONOMICKÝ 

ROZVOJ 

1.1 1.1.1 
1.1.1.1 25 000 000,- 

OPZ, IROP a jiné 

zdroje 

1.1.1.2 5 000 000,- OPZ a jiné zdroje 

1.2 1.2.1 1.2.1.1 8 000 000,- OPZ a jiné zdroje 

2. BYDLENÍ 2.1. 2.1.1 

2.1.1.1 0,- 

Finance již získány, 

nyní v realizaci 

(14 500 000) 

2.1.1.2 16 100 000,- IROP a jiné zdroje 

2.1.1.3 120 000 000,- 
IROP, SFRB či jiné 

zdroje 

3. PREVENCE 

KRIMINALITY 

A SOCIÁLNĚ-

PATOLOGICKÝCH 

JEVŮ 

 

3.1  
3.1.1 

3.1.1.1 5 000 000,- MV ČR a jiné zdroje 

3.1.1.2 2 000 000,- MV ČR a jiné zdroje 

3.1.2 3.1.2.1 Viz. 3.1.1.1 MV ČR a jiné zdroje 

3.2 3.2.1 

3.2.1.1 

2 700 000,-OSP 

3 500 000,-SAS 

7 200 000,-NZDM 

0,-vznik NZDM 

(v realizaci) 

5 500 000,- vznik KC 

 

OPZ, IROP a jiné 

zdroje 

3.2.1.2 0 Vlastní zdroje 

3.2.1.3 0 Vlastní zdroje 

3.2.1.4 0 Vlastní zdroje 

 

CELKEM: 

ZAMĚSTNANOST A EKONOMICKÝ ROZVOJ  38 000 000,- 

BYDLENÍ 136 100 000,- 

PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNĚ-

PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

25 900 000,- 

SPSZ CELKEM: 200 000 000,- 

 



  
 

Dokument byl zpracován v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“ č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. 

PŘÍLOHA Č. 6: SOUHRN VÝSTUPNÍCH INDIKÁTORŮ SPSZ  

Jedná se o kvalifikovaný odhad indikátorů vycházející ze zkušeností členů LP. 

Oblast Priorita Obecný cíl Specifický cíl Indikátor účinnosti Popis indikátoru Cílová hodnota 

ZA
M

ĚS
TN

A
N

O
ST

 A
 E

K
O

N
O

M
IC

K
Ý

 R
O

ZV
O

J 

1.1 Vyšší 

počet 

pracovních 

příležitostí v 

regionu 

1.1.1 Zvýšit počet 

pracovních 

příležitostí v 

regionu pro 

široké spektrum 

cílových skupin 

1.1.1.1 Rozvoj 

sociální 

ekonomiky 

Identifikované 

perspektivní oblasti 

podnikání 

Zpracované 

podnikatelské plány 

Zpracované projektové 

žádosti 

Realizované projekty 

Podpořené osoby 

 

Počet identifikovaných oblastí 

vhodných k podnikání 

 

Počet zpracovaných podnikatelských 

plánů vhodných k realizaci sociálního 

podnikání 

Počet zpracovaných projektových 

žádostí k realizaci sociálního 

podnikání 

Počet realizovaných projektů 

v oblasti sociálního podnikání 

 

Počet podpořených osob z cílové 

skupiny v oblasti sociálního 

podnikání 

5 

 

 

5 

 

5 

 

10 (5 zpracovaných 

z předchozího období, 5 

nových) 

 

30 (15 podpořených osob ze 

již zpracovaných záměrů; 15 

podpořených osob 

v plánovaných podnicích) 

1.1.1.2 Podpora 

lokálních 

zaměstnavatelů 

a podnikatelů 

Oslovení zaměstnavatelé 

Vytvořená koncepce 

 

Zaměstnavatelé oslovení s nabídkou 

podpory při vytváření pracovních 

míst pro osoby z CS 

20 

 

1 



  
 

Dokument byl zpracován v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“ č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. 

Realizované projekty 

Podpořené osoby 

Koncepce spolupracující sítě podpory 

zaměstnanosti v regionu 

Počet realizovaných projektů na 

podporu zaměstnanosti v regionu 

Počet osob, která získají zaměstnání 

 

2 

20 

1.2 Připravení 

obyvatelé 

regionu k 

práci a 

podnikání 

1.2.1 Realizovat 

efektivní systém 

přípravy na 

zaměstnání 

1.2.1.1 

Komplexní 

systém 

pracovního 

poradenství a 

zvyšování 

pracovních 

dovedností 

Realizovaný projekt 

 

Počet podpořených osob 

Počet podpořených osob 

 

Síť zaměstnavatelů 

 

Počet zaměstnavatelů 

Projekt realizovaný na podporu 

zvyšování pracovních dovedností 

osob z CS 

Počet podpořených osob, které zvýší 

své pracovních kompetence 

Počet osob připravených pro 

konkrétní pracovní pozice 

(dlouhodobější podpora) 

 

Vznik sítě zaměstnavatelů a 

spolupracujících subjektů 

 

Počet zaměstnavatelů činných v síti 

1 

 

150 

 

25 

 

1 

 

10 

B
Y

D
LE

N
Í 

2.1 Kvalitní a 

stabilní 

bydlení pro 

všechny 

obyvatele 

2.1.1 Zvýšit počty 

obecních bytů a 

jejich diverzitu 

2.1.1.1 Oprava 

nájemních bytů 

v obci Hlinka 

Počet bytů 

 

Počet podpořených osob 

Počet opravených bytů 

 

Počet osob bydlících v opravených 

bytech 

8 

 

24 

2.1.1.2 Vznik 9 

sociálních bytů 

Počet bytů 

 

Počet vzniklých sociálních bytů 

 

9 
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v obci Dívčí 

Hrad 

Počet podpořených osob Počet osob bydlících v sociálních 

bytech 

20 

 2.1.1.3 Zvýšení 

počtu bytů 

v obcích 

(sociální či 

dostupné 

bydlení, či jiná 

forma podpory) 

Počet zpracovaných 

projektů 

Počet bytů 

 

Počet podpořených osob 

Počet zpracovaných projektů 

k výstavbě či rekonstrukci bytových 

jednotek 

 

Počet nově vzniklých bytů 

 

Počet osob bydlících v nově 

vytvořených bytech 

1-3 

 

 

50 

 

75-100 

P
R

EV
EN

C
E 

K
R

IM
IN

A
LI

TY
 A

 

SO
C

IÁ
LN

Ě-
P

A
TO

LO
G

IC
K

Ý
C

H
 J

EV
Ů

 

3.1 Bezpečí 

obyvatel 

regionu 

3.1.1 Snížit počet 

páchaných 

přestupků a 

trestných činů v 

regionu 

3.1.1.1 Zajištění 

kontroly 

rizikových míst 

a veřejného 

prostoru 

Počet pracovních pozic 

APK 

 

Výzkum pocitu bezpečí 

 

Počet realizovaných pracovních pozic 

APK 

 

 

Realizovaný výzkum pocitu bezpečí 

 

4 

 

1 

 

3.1.1.2 

Využívání 

technických 

prostředků 

prevence 

kriminality 

Využité prostředky 

technické prevence 

 

Počet instalovaných kamerových 

systémech 

2 

3.1.2 Zvýšit pocit 

bezpečí obyvatel 

obcí regionu 

3.1.2.1 

Komunikace s 

obyvateli 

Fokusové skupiny 

Realizované programy a 

besedy 

Počet realizovaných fokusových 

skupin s obyvateli 

10 
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regionu o 

problematice 

bezpečí a 

možnosti 

preventivních 

aktivit 

Počet mediálních 

výstupů 

Počet realizovaných programů a 

besed v oblasti prevence 

Počet článků v médiích, tiskovinách, 

webových stránkách apod. 

20 

 

45 

3.2. Kvalita a 

dostupnost 

služeb 

vedoucích 

k sociálnímu 

začleňování 

3.2.1 Zajistit 

dostupnost a 

kvalitu služeb 

sociální prevence 

3.2.1.1 Udržení 

existujících 

služeb 

vedoucích 

k sociálnímu 

začleňování a 

jejich rozvoj 

Počet podpořených osob 

 

 

Počet vzniklých zařízení 

Počet podpořených osob v rámci 

sociálního poradenství 

Počet podpořených osob v rámci SAS 

Počet podpořených osob v rámci 

sociální služby nízkoprahové zařízení 

pro mládež 

Počet nově vzniklých NZDM 

Počet nově vzniklých komunitních 

center 

100 

50 

 

70 

 

1 

1 

 

3.2.1.2 

Monitoring 

potřeb uživatelů 

služeb a 

zpracování jeho 

výsledků 

Evaluační zpráva Zpracování evaluační zprávy 

zahrnující potřeby uživatelů služeb 

1 

 3.2.1.4 Podpora 

zajištění 

prostředků pro 

financování 

služeb v regionu 

Počet podpořených 

organizací 

Počet podpořených organizací při 

zajišťování finančních prostředků a 

zpracování projektových žádostí 

7 
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PŘÍLOHA Č. 7 – KONTEXTOVÉ (KVANTITATIVNÍ) INDIKÁTORY VÝCHOZÍHO STAVU 

SPSZ 
 

Název 
indikátoru 

Definice Jednotka 
Výchozí hodnota SPSZ 
2015-2018 

Výchozí hodnota SPSZ 
2020-2023 

Trh práce  

Počet uchazečů 
v evidenci ÚP 

Počet uchazečů 
(celkově a ze sociálně 
vyloučených lokalit - 
pokud lze určit) v 
evidenci úřadu práce v 
posledním 
kalendářním roce 
(únor a září kvůli 
sezónnosti); celkem, 
déle než 5 měsíců, 
déle než 1 rok, z toho 
se základním 
vzděláním, muži/ženy 

uchazeč 

Uchazeči v evidenci ÚP – 
359 (celkem),  
221 (září),  
déle než 5 měsíců – 232, 
déle než 1 rok – 134,  
se základním vzděláním – 
183,  
muži – 167, ženy - 192 

Uchazeči v evidenci ÚP – 
208 (celkem),  
130 (září),  
déle než 5 měsíců – 131, 
déle než 1 rok – 58,  
se základním vzděláním – 
90,  
muži – 93, ženy - 115 

Počet uchazečů 
vyřazených ze 
sankčních 
důvodů z 
evidence ÚP 

Počet uchazečů ze 
sociálně vyloučených 
lokalit obce/města 
kteří byli za poslední 3 
roky vyřazeni z 
evidence úřadu práce. 

uchazeč N/A Nezjištěno 

Počet uchazečů 
v evidenci ÚP, 
kteří využili 
nástrojů APZ 

Počet uchazečů (za 
celou obec), kteří za 
poslední kalendářní 
rok prošli aktivizačními 
programy (rozdělit na 
VS, APP, VPP, SÚPM a 
podle činnosti/ oboru/ 
zaměstnavatele) 

uchazeč - 
účastník 
programu 

VPP – 51  
96131 – Uklízeči 
veřejných prostranství 
SÚPM - 7 

VPP – 36  
96131 – Uklízeči 
veřejných prostranství 
SÚPM - 1 

Počet uchazečů 
v evidenci ÚP, 
kteří úspěšně 
prošli 
poradenskými a 
tréninkovými 
programy 

Počet úchazečů (za 
celou obec), kteří za 
poslední kalendářní 
rok úspěšně prošli 
poradenskými a 
tréninkovými 
programy (motivace, 
diagnostika, 
poradenství, trénink, 
zprostředkování) 

uchazeč - 
účastník 
programu 

8 účastníků 10 účastníků 
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Počet uchazečů 
v evidenci ÚP, 
kteří dokončili 
rekvalifikace 

Počet uchazečů (za 
celé město), kteří za 
poslední kalendářní 
rok úspěšně dokončili 
rekvalifikaci (programy 
ÚP, projekty dalších 
organizací), z toho 
muži/ženy, 
rekvalifikační obory 
(výčet) 

uchazeč - 
účastník 
kurzu 

3 – Pracovník 
v sociálních službách 
(vše ženy)                 
1 Řidičské oprávnění sk. 
B (muž) 
1 Základy podnikání 
(muž) 
1 Přeprava 
nebezpečných věcí 
(muž)  
1 Strážný (žena) 

Nezjištěno 

Počet uchazečů 
v evidenci ÚP 
zařazených do 
systému 
prostupného 
zaměstnávání 

Počet uchazečů, kteří 
za poslední kalendářní 
rok postoupili v 
systému prostupného 
zaměstnávání (např. z 
APP do VPP, nebo z 
VPP do SÚPM nebo 
podporovaného 
pracovního místa/na 
volný trh/sociální 
firmy/vrátil se ke 
studiu) 

uchazeč 
blížící se trhu 
práce 

25 
Účastníci projektu ÚP 
„Příležitost dělá 
zaměstnance“ 

8 uchazečů 

Počet uchazečů, 
kteří získali 
zaměstnání (jen 
výstupní) 

Počet účastníků 
programů a projektů 
(ÚP, NNO, obec), kteří 
získali zaměstnání 
(podporované místo z 
projektu, volný trh, 
sociální firma) v rámci 
SPSZ 

zaměstnaný 
19 
Z toho 1 má již smlouvu 
na dobu neurčitou 

7 

Počet 
dostupných 
aktivizačních 
míst (vč. 
existence 
prostupného 
systému) 

Počet míst dostupných 
za poslední kalendářní 
rok (vč. výčtu 
realizátorů a oborů - 
zvlášť za VS, APP, VPP, 
SÚPM, z toho kolik v 
rámci prostupného 
systému) 

počet míst v 
rámci APZ, 
systém 
prostupného 
zaměstnáván
í  

N/A Nezjištěno 

Počet 
dostupných 
pracovních 
poradenských a 
tréninkových 
programů 

Počet programů 
dostupných pro 
uchazeče ze sociálně 
vyloučených lokalit 
obce/města za 
poslední kalendářní 
rok (vč. výčtu 
realizátorů a oborů) 

program  

1 
„Příležitost dělá 
zaměstnance“ 
Realizátorem Cofet 

1 
„Příležitost dělá 
zaměstnance“ 
Realizátorem Cofet 



  
 

Dokument byl zpracován v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“ č. 
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.  

Počet 
rekvalifikací 

Počet rekvalifikačních 
kurzů dostupných pro 
uchazeče ze sociálně 
vyloučených lokalit 
obce/města za 
poslední kalendářní 
rok, rekvalifikační obor 
a realizátor 

rekvalifikace 

5 Pracovník v sociálních 
službách 
Přeprava nebezpečných 
věcí 
Řidičské oprávnění sk. B 
Strážný 
Základy podnikání 

Nezjištěno 

Kapacita 
pracovních a 
tréninkových 
programů 

Počet účastníků 
zařazených do 
programů za poslední 
kalendářní rok 

účastník 

20 účastníků 
Včetně účastníků 
programu „Příležitost 
dělá zaměstnance“ 

Nezjištěno 

Kapacita 
aktivizačních 
míst 

Počet uchazečů, kteří 
byli za poslední 
kalendářní rok 
zařazeni na VS, APP, 
VPP, SÚPM (včetně 
počtu účastníků 
prostupného systému) 

účastník 50 účastníků 30 účastníků 

Kapacita 
rekvalifikací 

Počet uchazečů, kteří 
byli za poslední 
kalendářní rok 
zařazeni do 
rekvalifikací. 

uchazeč 7 uchazečů Nezjištěno 

Počet 
pracovních míst 
pro 
nízkokvalifikova
né 

Počet volných 
pracovních míst na 
lokálním trhu práce 
(obec/město a okolí), z 
toho počet volných 
pracovních míst 
vhodných pro cílovou 
skupinu, volných míst 
na uchazeče (únor a 
září kvůli sezónnosti), z 
toho v rámci 
"podporovaných 
pozic" (např. v sociální 
firmě, u 
spolupracujících 
subjektů s 
poradenskou 
podporou apod.) 

pracovní 
místo 

0 0 

Počet sociálních 
podniků 

Počet sociálních 
podniků (vstupní rok a 
výstupní tj. za 3 roky 
plnění SPSZ) 

sociální 
podnik 

1 
(Osoblažský cech, o.p.s.) 

5 
(RA Dynamics s. r. o., 
Osoblažská dílna s. r. o., 
Sladké Osoblažsko s. r. 
o., Osoblažské odpady s. 
r. o., Serwetnicki z. ú.) 
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Kapacita 
sociálních 
podniků 

Počet pracovních míst 
v sociálních podnicích 
(vstupní rok a výstupní 
tj. za 3 roky plnění 
SPSZ). 

pracovní 
místo 

Osoblažský cech, o.p.s.  
2014 – 3 zaměstnanci 
2015 – 5 zaměstnanců 

RA Dynamics s. r. o. – 3 
(od r. 2019), Osoblažská 
dílna s. r. o. (3 od roku 
2020), Sladké 
Osoblažsko s. r. o., 
Osoblažské odpady s. r. 
o., Serwetnicki z. ú.(4 od 
roku 2020) 

Počet 
metodických 
produktů 

Počet metodik, plánů 
a strategií vztahujících 
se k zaměstnanosti v 
obci/městě (vstupní 
rok a výstupní tj. za 3 
roky plnění SPSZ, 
včetně výčtu). 

produkt 

Lokální strategie 
sociálního a 
ekonomického rozvoje a 
sociálního začleňování 
na Osoblažsku v letech 
2014 – 2020 – oblast 
zaměstnanost 

Lokální strategie 
sociálního a 
ekonomického rozvoje a 
sociálního začleňování 
na Osoblažsku v letech 
2014 – 2020 – oblast 
zaměstnanost 

Sociální vyloučení  

Počet příjemců 
příspěvků/dávek 

Počet příjemců těchto 
příspěvků a dávek v 
obci: státní sociální 
podpora (přídavek na 
dítě, příspěvek na 
bydlení, rodičovský 
příspěvek), hmotná 
nouze, příspěvek na 
živobytí, mimořádná 
okamžitá pomoc. 
Měsíčně/za poslední 
kalendářní rok. 

příjemce 

Hmotná nouze 
Pnž – 1.923 klientů,  
7.768.112,-Kč 
v průměru,  
MOP – 82 klientů,  
DnB – 1.034 klientů,  
2.834.647,-Kč 
v průměru 

PnŽ – 116,1 (2019), DnB 
– 69,6 (2019), PnB – 
144,2 (2019) 

Počet 
osob/rodin, 
které využívají 
sociální služby k 
stabilizaci a ke 
změně 

Počet osob/rodin se 
sociálně vyloučených 
lokalit, které využívají 
sociální služby (podle 
typů registrovaných 
sociálních služeb) za 
poslední kalendářní 
rok. 

uživatel 

NZDM Althaia, o.p.s. - 
334 
OSP Althaia, o.p.s – 72 
SAS Althaia, o.p.s – 42 
SAS Slezská diakonie – 
10,5 
DpS Osoblaha – 77 
DOZP Harmonie, p.o. – 
11 
Sociálně terapeutická 
dílna Jinak, o. p. s. - 14 

NZDM Althaia, o.p.s. - 
184 
OSP Althaia, o.p.s – 107 
SAS Althaia, o.p.s – 48 
rodin (207 členů rodin) 
SAS Slezská diakonie – 
20/2019 
CHB Harmonie, p. o., 12 
Podpora samostatného 
bydlení JINAK 2 
Sociálně terapeutická 
dílna JINAK 2 
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Počet 
osob/rodin, 
které využívají 
fakultativní 
činnosti ke 
změně 

Počet osob/rodin se 
sociálně vyloučených 
lokalit, které využívají 
fakultativní činnosti ke 
změně (podle 
jednotlivých typů). Za 
poslední kalendářní 
rok. 

uživatel 

NZDM Althaia, o. p. s. -  
224 
OSP Althaia, o. p. s – 48 
SAS Althaia, o. p. s – 36 
SAS Slezská diakonie – 
10,5   
DpS Osoblaha – 77                              
DOZP Harmonie, p. o. – 
11 
Sociálně terapeutická 
dílna  
Jinak, o. p. s. - 14 

Využívaly fakultativní 
činnosti do 6/2019: 
NZDM Althaia, o.p.s. - 
105 
OSP Althaia, o.p.s – 72 
SAS Althaia, o.p.s – 28 
rodin  
 
SAS Slezská diakonie – 
20/2019 
CHB Harmonie, p. o., 12 
Podpora samostatného 
bydlení JINAK 2 

Počet osob 
zapojených do 
komunitních 
aktivit 

Počet obyvatel 
sociálně vyloučených 
lokalit zapojených do 
komunitních aktivit za 
poslední kalendářní 
rok. 

osoba N/A Nezjištěno 

Počet případů 
rodin řešených 
OSPOD 

Počet případů rodin 
řešených OSOD za 
poslední kalendářní 
rok, z toho počet 
nových případů. 

rodina 
průměr - 18,25 
z toho nové spisy – 7 

SAS Slezská diakonie – 
4/2019 
31 

Počet případů 
rodin s 
nařízeným 
soudním 
dohledem 

Počet případů rodin s 
nařízeným soudním 
dohledem za poslední 
kalendářní rok, z toho 
počet nových případů. 

rodina 2 rodiny 
SAS Slezská diakonie – 
0/2019 

Počet rodin, jimž 
OPSPOD  uložil 
sankce 

Počet rodin s 
uloženými sankcemi, 
počet a druh sankcí 
uložených OSPOD za 
poslední kalendářní 
rok. 

rodina N/A 
SAS Slezská diakonie – 
0/2019 

Počet rodin s 
nařízeným 
předběžným 
opatřením 

Počet rodin ze 
sociálně vyloučených 
lokalit s nařízeným 
předběžným 
opatřením za poslední 
kalendářní rok. 

 2 rodiny 
SAS Slezská diakonie – 
0/2019 

Počet rodin, v 
nichž byla 
nařízena ústavní 
výchova, 
umístění do 
ústavní/náhradn
í/příbuzenské 
péče 

Počet rodin, v nichž 
byla nařízena ústavní 
výchova, umístění do 
ústavní/náhradní/příb
uzenské péče za 
poslední kalendářní 
rok. 

rodina 3 rodiny 
SAS Slezská diakonie – 
0/2019 
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Počet rodin, jimž 
bylo dítě 
navráceno zpět 
do péče 

Počet rodin, jimž bylo 
dítě navráceno zpět 
do péče za poslední 
kalendářní rok. 

rodina 0  
SAS Slezská diakonie – 
0/2019 

Počet rodin, jimž 
byly 
pozastaveny 
sankce, soudní 
dohled apod. 

Počet rodin za 
poslední kalendářní 
rok, jimž byly 
pozastaveny sankce, 
soudní dohled apod. 

rodina 1 rodina 
SAS Slezská diakonie – 
0/2019 

Počet rodin, 
které využily 
služby ke 
změně. 

Počet osob/rodin, 
které využívají služby 
ke změně. Za poslední 
kalendářní rok. 

rodina 0 Nezjištěno 

Počet rodin, 
které využily 
možnosti řešení 
své situace v 
rámci 
případové/rodin
né konference 

Počet rodin, které se 
účastnily případových 
a rodinných 
konferencí za poslední 
kalendářní rok 

rodina 0 Nezjištěno 

Počet 
dlužníků/zadluže
ných 
domácností 

Kvalifikovaný odhad 
podílu zadlužených 
obyvatel SVL (dle 
situační analýzy), 
počet klientů 
dluhových poraden, 
počet domácností v 
exekuci, počet 
dlužníků vůči městu 
(na nájemném, 
odpadech, MHD). Za 
poslední kalendářní 
rok 

dlužník/zadlu
žená 
domácnost 

OSP Althaia, o. p. s. – 
100 rodin (velikost 
cílové skupiny) 

Nezjištěno 

Výše dluhů 
podle 
jednotlivých 
typů 

Výše dluhů obyvatel 
sociálně vyloučených 
lokalit (na nájemném, 
za odpady, rozpětí 
zadlužení podle 
situační analýzy atd.) 
za poslední kalendářní 
rok 

Kč 

na nájemném 3.594,3,-
Kč v průměru, 
komunální odpad 520,-
Kč za rok (dlužná částka 
64.913,-Kč za rok 2014) 
ostatní poplatky 
v průměru 623,- Kč 
(dlužná částka 300,-Kč 
za rok 2014) 

Nezjištěno 

Počet 
osob/domácnos
tí, se sjednanými 
splátkovými 
kalendáři/institu
ty zvláštního 
příjemce 

Počet 
osob/domácností se 
splátkovými 
kalendáři/instituty 
zvláštního příjemce za 
poslední kalendářní 
rok. 

osoba/ 
domácnost 
se 
splátkovým 
kalendářem/ 
institutem 
zvláštního 
příjemce 

počet ustanovených ZP 
za rok 2014 - 4 

Splátkový kalendář – 5 
domácností 
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Počet 
osob/rodin, 
které využívají 
odborného 
sociálního 
poradenství/dlu
hového 
poradenství 

Počet osob/rodin, 
které využívají 
dluhového 
poradenství (podle 
poskytovatelů a typu 
poradny) za poslední 
kalendářní rok. 

osoby/rodiny 

v každém roce využilo 
poradenství 72 nových 
klientů - OSP 
Althaia,o.p.s. 

K 31. 12. 2019: 
OSP Althaia, o.p.s – 107 
 

Počet 
osob/rodin, 
které využívají 
programy 
finanční 
gramotnosti 

Počet osob/rodin, 
které využívají 
programy finanční 
gramotnosti za 
poslední kalendářní 
rok. 

osoba/domá
cnost 

1 program rozdělený do 
2 kol (Vzděláváním 
k rozvoji venkova) – asi 
20 absolventů – 
Financovatel EU 

Průměrně 34 PO / rok 
(OSP Althaia, o.p.s, 102 
celkem v období 1. 7. 
2016 - 30. 6. 2019) 

Počet 
vyhovujících 
objektů, v nichž 
se poskytují 
sociální služby 

Počet vyhovujících 
objektů, v nichž se 
poskytují sociální 
služby (podle druhu 
sociální služby a 
kapacit) 

objekt 

NZDM Althaia, o. p. s. 
OSP Althaia, o. p. s 
SAS Althaia, o. p. s 
SAS Slezská diakonie 
DpS Osoblaha 
DOZP Harmonie, p. o.                                          
Sociálně terapeutická 
dílna,  

SAS Slezská diakonie – 2 
kanceláře v obecních 
prostorách  
Althaia využívá objekt 
v Osoblaze pro všechny 
3 služby, v současné 
době přestavuje objekt 
v Hlince pro všechny 3 
služby (zatím využívá 
prostor v obecním 
úřadu), v Dívčím Hradě 
využívá prostor 
v obecním úřadu a 
v domě č. p. 120 
1 objekt CHB Harmonie, 
p. o. 
Sociálně terapeutická 
dílna JINAK – pronajaté 
nebytové prostory Obce 
Osoblaha 

Počet sociálních 
služeb 

Počet registrovaných 
sociálních služeb 
dostupných pro 
obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit v 
posledním 
kalendářním roce. Dle 
jednotlivých druhů a 
poskytovatelů. 

sociální 
služba 

Celkem 7 služeb 
NZDM Althaia, o. p. s. 
OSP Althaia, o. p. s 
SAS Althaia, o. p. s 
SAS Slezská diakonie 
DpS Osoblaha 
DOZP Harmonie, p. o.                                          
Sociálně terapeutická 
dílna  

NZDM Althaia, o. p. s. 
OSP Althaia, o. p. s 
SAS Althaia, o. p. s 
SAS Slezská diakonie 
CHB Harmonie, p. o. 
Sociálně terapeutická 
dílna JINAK 
Podpora samostatného 
bydlení JINAK 
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Počet 
fakultativních 
činností 

Počet fakultativních 
činností sociálních 
služeb dostupných pro 
obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit v 
posledním 
kalendářním roce 
(včetně výčtu) 

fakultativní 
činnost 

Fakultativní aktivity – 
celkem 11 
NZDM Althaia, o. p. s. – 
2  
OSP Althaia, o. p. s – 1 
SAS Althaia, o. p. s – 1 
SAS Slezská diakonie – 1 
DpS Osoblaha – 3 
DOZP Harmonie, p. o. – 
72 
Sociálně terapeutická 
dílna Jinak, o. p. s. - 2 

SAS Slezská diakonie -2 
návazné projekty – 
Nejsme na to sami, 
Motivace 
Althaia momentálně 
nemá žádné fakultativní 
činnosti; provozuje 
dluhovou poradnu jako 
součást projektu 
osoblažského cechu 
CHB Harmonie, p. o.- 2 
JINAK- Podpora 
samostatného bydlení 
Doprovody na kulturní 
akce, na dovolenou 

Počet 
občanských 
inciativ 
organizovaných 
s podporou 
komunitní práce 

Počet iniciativ, akcí, 
setkání apod., které si 
občané zcela nebo z 
velké části organizují 
sami (včetně výčtu), za 
poslední kalendářní 
rok. 

iniciativa 0 Nezjištěno 

Počet programů 
finanční 
gramotnosti a 
dluhového 
poradenství 

Počet programů 
finanční gramotnosti a 
dluhového 
poradenství za 
poslední kalendářní 
rok. 

program 

1 program rozdělený do 
2 kol (Vzděláváním 
k rozvoji venkova) – asi 
20 absolventů, 
financovatel - EU 

Nezjištěno 
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Kapacita 
sociálních služeb 

Roční a okamžitá 
kapacita jednotlivých 
registrovaných 
sociálních služeb 
dostupných pro 
obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit v 
posledním 
kalendářním roce 

uživatel/ 
kontakt/ 
intervence/ 
lůžko 
(okamžitá 
kapacita/ 
roční 
kapacita) 

NZDM Althaia, o. p. s.  
350 roční, 133 okamžitá 
OSP Althaia, o. p. s  
100 roční, 19 okamžitá 
SAS Althaia, o. p. s  
50 roční, 7okamžitá 
SAS Slezská diakonie 
15 roční, 12 okamžitá 
DpS Osoblaha 
77 roční, 77 okamžitá                                               
DOZP Harmonie, p. o.  
11 roční, 11 okamžitá                                                           
Sociálně terapeutická 
dílna Jinak, o. p. s. – 15 
roční, 15 okamžitá 

NZDM Althaia, o. p. s.  
200 roční, 70 okamžitá 
OSP Althaia, o. p. s  
120 roční, 2 okamžitá 
SAS Althaia, o. p. s  
50 roční, 5 okamžitá 
SAS Slezská diakonie – 
služba měla v r. 2019 
okamžitou kapacitu 11 
(aktuálně 10), ale pokud 
má jít pouze o pobočku 
v Osoblaze, jde o 
okamžitou kapacitu 2 (2 
pracovníci mohou 
aktuálně poskytovat 
službu dvěma rodinám), 
ta roční je velmi 
individuální a pohyblivá 
za r. 2019 bylo 20 rodin.  
CHB Harmonie, p. o. 
celoroční, 12 
Sociálně terapeutická 
dílna JINAK – 14 osob 
v jednom okamžiku 
Podpora samostatného 
bydlení – 2 osoby 

Kapacita 
fakultativních 
činností 

Roční a okamžitá 
kapacita fakultativních 
činností sociálních 
služeb dostupných pro 
obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit v 
posledním 
kalendářním roce. 

uživatel/kont
akt/interven
ce/lůžko 
(okamžitá 
kapacita/roč
ní kapacita) 

NZDM Althaia, o. p. s. -  
350 roční                                           
OSP Althaia, o. p. s – 
100 roční                                            
SAS Althaia, o. p. s – 50 
roční 
SAS Slezská diakonie – 
15 roční                                           
DpS Osoblaha – 77 roční                              
DOZP Harmonie, p. o. – 
11 roční                                          
Sociálně terapeutická 
dílna Jinak, o. p. s. – 15 
roční 

Althaia momentálně 
neprovozuje žádné FČ. 
SAS Slezská Diakonie - 
stejné jako u kapacity 
sociálních služeb. 
CHB Harmonie, p. o. 
celoroční, 12 
Podpora samostatného 
bydlení 2 

Kapacita 
občanských 
inciativ 
organizovaných 
s podporou 
komunitní práce 

Kapacita iniciativ, akcí, 
setkání apod., které si 
občané zcela nebo z 
velké části organizují 
sami v posledním 
kalendářním roce. 

osoba 0 Nezjištěno 
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Počet 
kontaktů/návště
v/intervencí/klie
ntů OSPOD v 
domácnostech 

Počet 
kontaktů/návštěv/inte
rvencí/klientů OSPOD 
(z toho z důvodu 
zdravotního ohrožení 
dítěte) v posledním 
kalendářním roce. 

kontakt/ 
návštěva/int
ervence 

počet intervencí 
v průměru – 37,08, 
leden – 39 intervencí, 
prosinec – 38 
intervencí, počet klientů 
OSPOD v průměru – 
18,25, leden – 19 
klientů, prosinec – 17 
klientů 
 

Za r. 2019 bylo 
poskytnuto 459 
intervencí 
v domácnostech klientů, 
kteří jsou v evidenci 
OSPOD 

Počet 
případových a 
rodinných 
konferencí 

Počet případových a 
rodinných konferencí 
se sociálně 
vyloučenými rodinami 
za poslední kalendářní 
rok 

konference 0 
SAS Slezská diakonie – 
0/2019 

Kapacita 
programů 
finanční 
gramotnosti a 
dluhového 
poradenství 

Kapacita programů 
finanční gramotnosti a 
dluhového 
poradenství za 
poslední kalendářní 
rok 

kontakt/oso
ba/zakázka 

1 program rozdělený do 
2 kol (Vzděláváním 
k rozvoji venkova)  20 
účastníků 

Nezjištěno 

Počet 
metodických 
produktů 

Počet metodik, plánů 
a strategií vztahujících 
se k sociálním 
službám, službám pro 
rodiny a finanční 
gramotnosti v 
obci/městě (vstupní 
rok a výstupní tj. za 3 
roky plnění SPSZ, 
včetně výčtu). 

produkt 

Střednědobý plán 
rozvoje 
sociálních služeb na 
Osoblažsku 
na léta 2013 - 2014 

Střednědobý plán 
rozvoje sociálních 
služeb na Osoblažsku 
2019-2021 

Sociální bydlení  

Počet příjemců 
dávek na bydlení 

Počet příjemců dávek 
(příspěvků a doplatků) 
na bydlení v obci za 
poslední kalendářní 
rok. 

příjemce DnB – 1.034 klientů 
132 – doplatek na 
bydlení 

Výše 
vyplacených 
dávek na bydlení 

Výše vyplacených 
dávek (příspěvků a 
doplatků) na bydlení 
za poslední kalendářní 
rok 

Kč DnB – 2.834.647,-Kč Nezjištěno 

Počet 
osob/rodin, 
které přišly o 
bydlení 

Počet osob/rodin, 
které přišly v 
posledním 
kalendářním roce o 
bydlení v obecním 
bytovém fondu. 

osoba/ 
rodina 

osoby vystěhované 
z městských bytů 
v posledním roce – 7 
 

0 
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Počet 
osob/rodin bez 
domova nebo 
kterým hrozí 
ztráta bydlení 

Počet osob, které a) 
mají alespoň 2 měsíční 
dluh na nájemném u 
obce b) žijí v různých 
formách krizového a 
nevyhovujícího 
bydlení vč. ubytoven 
c) jsou bez přístřeší d) 
využívají služeb 
azylových domů, 
nocleháren, krizových 
bytů 

osoba/rodin
a 

osoby bez přístřeší – 5 
 

3 osoby (z toho 1 
v Dívčím Hradu, 2 
v Osoblaze) 

Počet 
osob/rodin, 
které úspěšně 
procházejí 
programy 
podporovaného
/prostupného 
bydlení 

Počet osob/rodin, 
které byly v posledním 
kalendářním roce 
zařazeny v programu 
prostupného/podporo
vaného bydlení 
(nejméně v 
"tréninkovém" stupni) 

osoba/ 
rodina 

0 0 

Počet 
osob/rodin, u 
kterých bylo 
zamezeno ztrátě 
bydlení 

Počet osob/rodin, 
kterým se podařilo v 
posledním 
kalendářním roce 
bydlení si udržet 
(pomocí preventivního 
nástroje např. 
splátkového kalendáře 
nebo vstupu do 
programu 
tréninkového bydlení s 
dohodnutým 
splácením dluhu 
apod.) 

osoba/rodin
a 

splátkové kalendáře - 2 
u obecních bytů, 25 u 
nájemníků p. Kotáska 

10 – Dívčí Hrad a Hlinka, 
ostatní obce nezjištěno 

Počet programů 
podporovaného
/prostupného 
bydlení 

Počet programů 
podporovaného/prost
upného bydlení v 
posledním 
kalendářním roce (vč. 
výčtu, charakteristiky, 
realizátorů, cílových 
skupin). 

program 0 0 
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Počet programů 
domovnictví a 
domovních 
samospráv 

Počet programů 
domovnictví a 
domovních samospráv 
zaměřených na 
obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit v 
posledním 
kalendářním roce (vč. 
výčtu, charakteristiky, 
realizátorů, cílových 
skupin). 

program 0 0 

Počet sociálních 
služeb 
zaměřených na 
krizi bydlení 

Počet sociálních služeb 
zaměřených na krizi 
bydlení (noclehárny, 
azylové domy, 
tréninkové bydlení, 
prevence 
bezdomovectví apod.) 
dostupných 
obyvatelům sociálně 
vyloučených lokalit v 
posledním 
kalendářním roce. 

služba 

1 - Armáda spásy 
(Centrum sociálních 
služeb Krnov) 
AD a noclehárna 
 

1 - Armáda spásy 
(Centrum sociálních 
služeb Krnov) 
AD a noclehárna 
 

Počet 
poskytovatelů 
krizového 
bydlení 

Výčet nocleháren, 
azylových domů, 
krizových bytů, domů 
na půl cesty (vč. 
poskytovatele a cílové 
skupiny), vstupní rok a 
výstupní tj. za 3 roky 
plnění SPSZ 

objekt 
0 
 

0 

Počet ubytoven 

Počet ubytoven, kde 
jsou ubytovaní 
sociálně vyloučení 
(podle provozovatele - 
město, NNO, 
soukromý majitel a 
cílové skupiny: rodiny 
s dětmi vs. jednotlivci 
bez dětí), vstupní rok a 
výstupní tj. po třech 
letech 

objekt/ 
byt 

0 0 
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Kapacita 
programů 
podporovaného
/prostupného 
bydlení 

Kapacita programů 
podporovaného/prost
upného bydlení v 
posledním 
kalendářním roce 
(počet bytů v 
jednotlivých stupních 
u každého 
provozovatele, cílová 
skupina) 

uživatel 
Od 07/2015 
podporované bydlení 
2 klienti (Jinak o.p.s.) 

Podpora samostatného 
bydlení JINAK 2 

Kapacita 
programů 
domovnictví a 
domovních 
samospráv 

Kapacita programů 
domovnictví a 
domovních samospráv 
zaměřených na 
obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit v 
posledním 
kalendářním roce 
(počet zúčastněných 
domácností, počet 
bytových domů) 

účastník 0 0 

Kapacita 
sociálních služeb 
zaměřených na 
krizi bydlení 
 

Kapacita sociálních 
služeb zaměřených na 
krizi bydlení 
(noclehárny, azylové 
domy, tréninkové 
bydlení, prevence 
bezdomovectví apod.) 
v posledním 
kalendářním roce 
(počty úvazků a 
klientů podle 
jednotlivých služeb a 
poskytovatelů) 

uživatel 

12 - klienti Chráněného 
bydlení Harmonie p.o. 
Krnov          
 počet úvazků v přímé 
práci 9 

12 - klienti Chráněného 
bydlení Harmonie p. o. 
Krnov 
počet úvazků v přímé 
práci 9 

Kapacita 
sociálních bytů 
podle 
jednotlivých 
kategorií 

Kapacita sociálních 
bytů ve vlastnictví 
obce/NNO/třetích 
osob podle 
provozovatele, druhu 
a cílových skupin 
(vstupní rok a výstupní 
tj. za 3 roky plnění 
SPSZ) 

osoba/ 
rodina 

0 8 
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Kapacita 
krizového 
bydlení 

Kapacita nocleháren, 
azylových domů, 
krizových bytů, domů 
na půl cesty (vč. 
poskytovatele a cílové 
skupiny), vstupní rok a 
výstupní tj. za 3 roky 
plnění SPSZ 

osoba/ 
rodina 

Armáda spásy (Centrum 
sociálních služeb Krnov) 
AD muži 35 lůžek, ženy 
10 lůžek, matky s dětmi 
9 žen, 21 dětí (celková 
kapacita)    
Noclehárna muži 9, ženy 
1 lůžko (celková 
kapacita)  

0 

Kapacita 
ubytoven 

Kapacita ubytoven, 
kde jsou ubytovaní 
sociálně vyloučení 
(podle provozovatele: 
město, NNO, 
soukromý majitel a 
cílové skupiny: rodiny 
s dětmi vs. jednotlivci 
bez dětí), vstupní rok a 
výstupní tj. po třech 
letech 

osoba/ 
rodina 

0 0 

Počet 
domů/bytů 
vyžadujících 
rekonstrukci 

Počet domů/bytů v 
obci v nevyhovujícím 
stavu (technickém či 
hygienickém), které si 
vyžadují rekonstrukci 
(vstupní rok a výstupní 
tj. za 3 roky plnění 
SPSZ) 

dům / byt 3 3 

Počet sociálních 
bytů podle 
jednotlivých 
kategorií 

Počet sociálních bytů 
ve vlastnictví obce/ve 
vlastnictví třetích 
(pronajímajících) osob 
vč. NNO (podle 
provozovatele, druhu 
a cílových skupin), 
vstupní rok a výstupní 
tj. za 3 roky plnění 
SPSZ 

byt 22  5 

Počet 
metodických 
produktů 

Počet metodik, plánů 
a strategií vztahujících 
se k bydlení v 
obci/městě (vstupní 
rok a výstupní tj. za 3 
roky plnění SPSZ, 
včetně výčtu). 

produkt 

1 - Lokální strategie 
sociálního a 
ekonomického rozvoje a 
sociálního začleňování 
na Osoblažsku v letech 
2014 – 2020 – oblast 
bydlení 

0 

Prevence kriminality   
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Počet pachatelů 
trestných činů a 
přestupků 

Počet pachatelů 
trestných činů a 
přestupků v obci (z 
toho mládež) za 
poslední kalendářní 
rok. 

pachatel 
62 pachatelů celkem 
z toho 13 z řad mládeže 

90 pachatelů celkem, 
z toho 23 z řad mládeže 

Počet trestných 
činů a přestupků 

Typy a počet trestných 
činů (majetkové 
trestné činy -  z nich 
krádeže, vloupání, 
násilné trestné činy, 
drogové trestné činy, 
extremistické trestné 
činy a akce) a 
přestupků (z toho 
proti občanskému 
soužití) spáchaných 
obyvateli obce za 
poslední kalendářní 
rok 

trestný 
čin/přestupe
k 

56 trestných činů, 
z toho: 
17x majetková trestná 
činnost 
14x násilného 
charakteru 
14x zanedbání povinné 
výživy 
2x jízda pod vlivem 
alkoholu a drog 
9x ostatní 
 
71 přestupků 
14x proti občanskému 
soužití 
40x proti bezpečnosti a 
plynulosti silničního 
provozu 
 

49 trestných činů, 
z toho: 
22x majetková trestná 
činnost 
12x násilného 
charakteru 
9x zanedbání povinné 
výživy 
6x jízda pod vlivem 
alkoholu a drog 
 
90 přestupků 
18x proti občanskému 
soužití 
46x proti bezpečnosti a 
plynulosti silničního 
provozu 
21x proti majetku 
5x ostatní 

Počet navrátilců 
z výkonu trestu 
odnětí svobody 

Počet navrátilců z 
výkonu trestu odnětí 
svobody za poslední 
kalendářní rok 

počet 
navrátilců 

0 1 Osoblaha 

Počet případů 
dětí a mladých 
lidí řešených 
sociálním 
kurátorem, 
etopedem, 
psychologem 
nebo 
pedagogem. 

Počet případů dětí a 
mladých lidé ze 
sociálně vyloučených 
lokalit řešených 
sociálním kurátorem, 
etopedem, 
psychologem a 
pedagogem za 
poslední kalendářní 
rok 

případ 6 případů 34 případů 

Míra drogové 
závislosti 

Kvalifikovaný odhad 
terénních pracovníků 
o povaze drogové 
závislosti v sociálně 
vyloučené lokalitě za 
poslední kalendářní 
rok 

podíl 20% obyvatel SVL Cca 20% obyvatel SVL 

Počet heren a 
zastaváren 

Počet heren a 
zastaváren v blízkosti 
SVL (vstupní rok a 
výstupní tj. za 3 roky 
plnění SPSZ). 

počet 
zařízení 

0 zastaváren 
2 herní automaty 

0 
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Počet programů 
prevence 
kriminality 

Počet a druh 
programů prevence 
kriminality 
zaměřených na 
sociálně vyloučené 
lokality za poslední 
kalendářní rok. 

program 

1 
Projekt „Asistenti 
prevence kriminality na 
Osoblažsku“ II. 

1 
Projekt „Asistenti 
prevence kriminality na 
Osoblažsku 2018-2020“ 

Počet 
probačních a 
mediačních 
programů 

Počet a druh 
probačních a 
mediačních programů 
zaměřených na 
sociálně vyloučené 
lokality za poslední 
kalendářní rok. 

program 0 0 

Kapacita 
programů 
prevence 
kriminality 

Kapacita programů 
prevence kriminality 
zaměřených na 
sociálně vyloučené 
lokality za poslední 
kalendářní rok (počet 
podpořených osob 
podle jednotlivých 
programů a cílové 
skupiny). 

osoba / akce 
/ 
…. 

4 asistenti prevence 
kriminality 
1 manažer prevence 
kriminality 
1 mentor 

4 asistenti prevence 
kriminality 
1 manažer prevence 
kriminality 
1 mentor 

Kapacita 
probačních a 
mediačních 
programů 

Kapacita probačních a 
mediačních programů 
zaměřených na 
sociálně vyloučené 
lokality za poslední 
kalendářní rok (počet 
podpořených osob 
podle jednotlivých 
programů a cílové 
skupiny). 

osoba 
2 klienti z Osoblahy 
dojíždějí do Krnova 

2 klienti z Osoblahy 
dojíždějí do Krnova 

Počet 
metodických 
produktů 

Počet metodik, plánů 
a strategií vztahujících 
se k bezpečnosti a 
prevenci kriminality v 
obci/městě (vstupní 
rok a výstupní tj. za 3 
roky plnění SPSZ, 
včetně výčtu). 

produkt 

Plán prevence 
kriminality regionu 
Osoblažsko 2013-2016 
Lokální strategie 
sociálního a 
ekonomického rozvoje a 
sociálního začleňování 
na Osoblažsku v letech 
2014 – 2020 – oblast 
prevence kriminality 

Plán prevence 
kriminality 2017-2021 
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Vyjádření odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR (Agentura) ke Strategickému plánu sociálního začleňování Osoblažska 

2020–2023 

verze 5.0 

 

 

Žadatel o vyjádření stanoviska (obec): Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha, Slezské Pavlovice 

 

Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ)1 schválen dne: 24. 6. 2020 (Dívčí Hrad), 22. 6. 2020 

(Hlinka), 3. 6. 2020 (Osoblaha), 28. 7. 2020 (Slezské Pavlovice) 

 

 

 

 

Kritérium 

 

Komentář 

 

Účinnost/úspěšnost předchozího 

strategického plánu 

V rámci přípravy dokumentu Strategický plán 

sociálního začleňování Osoblažska 2020–2023 

(dále jen SPSZ) proběhlo vyhodnocení naplňování 

strategických cílů a příslušných opatření 

Strategického plánu sociálního začleňování 

Osoblažska 2015–2018.  Vyhodnocení je součástí 

dokumentu stávajícího dokumentu 

Toto vyhodnocení sloužilo jako jeden z podkladů 

pro stanovení návazných cílů a opatření na období 

2020–2023. Zároveň se stalo přílohou zprávy 

z monitoringu naplňování SPSZ Osoblažska 2015–

2018 prostřednictvím projektů z výzvy č. 26 OPZ, 

kterou obdrželi všichni zapojení realizátoři. Ve 

zprávě jsou popsány dopady projektových aktivit a 

                                                 
1 Viz příloha č. 6a Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám verze 5.0. 
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okolnosti, které napomáhaly jejich realizaci, nebo 

naopak byly překážkou k jejich bezproblémovému 

uskutečňování. 

Úspěšné započaté praxe z minulého období byly na 

základě analýzy potřebnosti dále rozpracovány 

v návazných opatřeních TAP (oblast zaměstnanosti 

a dluhové problematiky). 

Opatření v oblasti vzdělávání byla vesměs úspěšně 

realizována a vzhledem ke změně podmínek 

KPSVL byla vyjmuta ze SPSZ a samostatně 

zpracována v Místním plánu inkluze Osoblažska 

pro období 2018–2021. 

Celkem byly schváleny 4 projektové žádostí do 

výzvy č. 26 OPZ, přičemž všechny byly 

realizovány. Jeden projekt, který se realizuje od 

1. 1. 2020, byl podán do výzvy na základě 

zpracovaného TAP. 

Dále byly podpořeny 3 projektové žádosti v rámci 

IROP, realizují se 2 projekty. 

Do realizace schválených projektů byly zapojeny 

3 organizace. Celková částka realizovaných 

projektů z výzev OPZ činí 36 072 518,21 Kč, 

v případě IROP se jedná o částku ve výši 

19 854 657 Kč. 

Soulad strategického plánu se 

strategickými dokumenty kraje a ČR 

v oblasti sociálního začleňování a se 

souvisejícími dílčími politikami, 

strategiemi a plány 

SPSZ je na národní úrovni v souladu se: 

 Strategií sociálního začleňování 2014–

2020,  

 Strategií boje proti sociálnímu vyloučení 

2016–2020, 

 Strategií romské integrace 2015–2020, 

 Strategií prevence kriminality v ČR na léta 

2016 až 2020.  
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Na regionální (krajské) úrovni je uvedený 

dokument v plném souladu se:  

 Strategií integrace romské komunity 

Moravskoslezské kraje 2015–2020  

 Střednědobým plánem rozvoje sociálních 

služeb na roky 2015–2020 

 Koncepcí prevence kriminality 

Moravskoslezského kraje 2017–2021.  

Na lokální úrovni se jedná o: 

 Tematický akční plán Osoblažska pro 

oblast zaměstnanosti a dluhové 

problematiky 2019–2022, 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

na Osoblažsku 2019–2021, 

 Plán prevence kriminality regionu 

Osoblažsko 2017–2021. 

SPSZ byl projednán se všemi příslušnými 

lokálními partnery, přičemž nositelem dokumentu 

jsou obce Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha a Slezské 

Pavlovice. 

Kvalita procesu strategického 

plánování 

Proces tvorby SPSZ byl tvořen podle identického 

modelu jako předchozí strategie. To znamená, že 

činnost byla koordinována tzv. Lokálním 

partnerstvím, což je základní platforma 

spolupráce obcí, Agentury a dalších partnerů) v 

rámci KPSVL a při přípravě a implementaci 

SPSZ. 

Vzhledem k situaci, kdy v době tvorby SPSZ 

probíhala epidemie viru Covid-19 a platila 

omezující opatření, bylo třeba přistoupit 

k odlišnému způsobu práce. Pracovní skupiny 

Lokálního partnerství Osoblažska se nescházely 

https://www.krnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=21938
https://www.krnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=21938
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prezenčně. Jejich činnost byla realizována 

prostřednictvím mailové a telefonické komunikace. 

Následně byly zpracovány SWOT analýzy k 

jednotlivým oblastem, ze kterých vyplynuly 

problémy, se kterými se lokalita aktuálně potýká. 

Na jejich základě byly sestaveny strategie 

intervence k řešení sociálního vyloučení v území. 

Každá část procesu byla partnery připomínkována. 

Ke schválení v rámci LP došlo následně per rollam; 

posléze byl SPSZ 2010-2023 schválen 

zastupitelstvy jednotlivých obcí. 

Kvalita zpracování strategického plánu 

SPSZ obsahuje veškeré náležitosti dle metodiky 

KPSVL.  

Do procesu plánování byli zapojeni všichni 

relevantní partneři, kteří komunikovali plánované 

aktivity jak s Agenturou, tak s nositeli strategie. 

SPSZ obsahuje analytickou část i vyhodnocení 

opatření předchozího SPSZ. Součástí jsou také 

SWOT analýzy pro jednotlivé oblasti. 

V návrhové části jsou pak v každé oblasti popsány 

cíle a opatření vzešlé ze SWOT analýz, 

vyhodnocení návaznosti opatření předchozího 

SPSZ a možností jejich realizace partnery. Pro 

každé opatření jsou stanoveny možné využitelné 

zdroje, odpovědné subjekty a termíny; v rámci 

přílohpak příslušné indikátory a finanční alokace. 

Součástí revize SPSZ je také popis implementační 

fáze. 

Respektování intervenční logiky 

(dodržení principu 

„problém-příčina-návrh řešení“) 

 

Při procesu tvorby SPSZ byla respektována 

intervenční logika. Bylo postupováno způsobem od 

zjištění problémů a jejich příčin k návrhům jejich 

dalšího řešení. 



  
 

Dokument byl zpracován v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního 
začleňování“ č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.  

Ve spolupráci s členy Lokálního partnerství byly 

zpracovány SWOT analýzy. Z nich vyplývají silné 

a slabé stránky lokality, ale také příležitosti, jichž 

je možno využít k dalšímu rozvoji aktivit 

sociálního začleňování, a hrozby, kterým je třeba 

předcházet. 

Analytické informace spolu s vyhodnocením 

předchozího SPSZ posloužily k formulaci hlavních 

problémů a příčin, které byly potvrzeny partnery. 

V návaznosti na tato zjištění byly definovány cíle 

a soubory opatření vedoucí k řešení problémů. 

Každý z těchto souborů vede k naplnění 

specifického a obecného cíle vytyčených v každé 

oblasti SPSZ. 

Dopady strategického plánu 

Zpracované SPSZ definuje změnu, ke které má 

realizací stanovených opatření dojít. Při procesu 

hodnocení SPSZ bude využito systému 

monitoringu dopadů, který se zaměřuje na změnu 

v nepříznivé sociální situaci u cílové skupiny, která 

byla vyvolána realizací opatření SPSZ, a který byl 

již realizován v předchozím období. Jednotlivá 

opatření mají stanovena příslušné indikátory 

účinnosti, pomocí nichž budou sledovány dopady 

na změnu nepříznivé sociální situace cílové 

skupiny. 

Předpokladem úspěšné realizace opatření 

a  naplnění stanovených cílů SPSZ je intenzivní 

řízení procesů, koordinace aktivit realizovaných 

zapojenými subjekty, monitoring těchto aktivit 

a  jejich průběžná i  závěrečná evaluace. Průběžná 

evaluace a monitoring dopadů pak poslouží jako 

efektivní vodítko při zpracování revize SPSZ, 
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určení jeho dalšího směřování a  plánování aktivit 

na následující období. 

Způsobilost strategického plánu pro 

čerpání dotací v rámci Koordinovaného 

přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám 

Dokument obsahuje alokace k realizaci opatření 

v následujícím období, přičemž konkrétní zdroje 

v rámci ESF nejsou nyní známy  

Pro čerpání v rámci aktuálního KPSVL nejsou již 

tedy relevantní. Dokument nezakládá nárok 

k opětovnému čerpání z KPSVL výzev pro 

Operační program zaměstnanost. Obce již čerpaly 

z KPSVL výzvy OPZ č. 26 na opatření ze SPSZ 

Osoblažska 2015–2018 a z OPZ výzvy č. 52 na 

opatření z TAP pro oblast zaměstnanosti a dluhové 

problematiky 2019–2022. 

Celkový komentář 

SPSZ reaguje na problémy a příčiny, které byly 

popsány v rámci komunikace s lokálními 

partnery a v rámci vyhodnocení předchozího 

SPSZ. Dokument popisuje konkrétní opatření 

a cíle pro jednotlivé tematické oblasti, které 

budou naplňovány projektovými i nepro-

jektovými aktivitami.  

SPSZ je v souladu se základními národními, 

krajskými a lokálními dokumenty, které se 

zabývají řešením sociální politiky.  

SPSZ byl vytvářen za účasti většiny aktérů 

působících na Osoblažsku a při jeho tvorbě byla 

dodržována zásada participace. Celý dokument 

byl komunikován s odborníky Agentury.  

Agentura DOPORUČUJE Strategický plán 

sociálního začleňování Osoblažska 2020–2023 

ke schválení. 

 

 

Vyjádření za odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 

oddělení regionálního centra střed zpracovala: 

 

 

Dne:       Mgr. Jan Mochťák  

      Vedoucí oddělení regionálního centra východ 
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Potvrzení stanoviska ředitelem odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR: 

 

 

 

 

Dne:                            PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS.  

ředitel odboru pro sociální začleňování 

(Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
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