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Úvod 

Sociální politika hraje v současné době ve všech vyspělých státech a společnostech 

významnou  roli  a  obvykle  se  řadí  mezi  prioritní  oblasti  politiky  jednotlivých  států.       

I v Evropské unii je sociální politice, která je tvořena a sledována za přispění Evropského 

hospodářského a sociálního výboru a finančně zabezpečena Evropským sociálním fondem, 

věnovaná velká pozornost. 

Sociální politika je součástí volebních programů politických stran prakticky ve všech 

volbách. Je předmětem politického boje o moc a bohužel také nástrojem populismu, který pak 

vede ke špatným a podbízejícím se rozhodnutím.  

Je to logické, ovšem věcně nesprávné. Je nutné si uvědomit, že je sociální politika 

zaměřena na člověka, na způsob jeho zabezpečení a kvalitu jeho života, a o to citlivěji a 

zodpovědněji je třeba v ní postupovat.  Sociální politika stále více lidem nejen pomáhá, ale 

vtahuje do systému další lidi při tvorbě nových pracovních příležitostí. To znamená, že 

zasahuje stále větší díl populace, stále více voličů. 

Sociální politika má také velký význam v oblasti fiskální politiky státu, takže se 

samozřejmě dotýká každého občana. Je to otázka výše daní a pojištění na jedné straně a 

výplaty různých sociálních dávek a příspěvků na straně druhé. 

Politologové a sociologové si často kladou otázku, jakým způsobem tento měřitelný 

fakt ovlivní politický vývoj, zvláště pak v Evropě, kde dochází k stárnutí populace. Už nyní je 

v mnoha zemích patrný příklon voličů k sociálním stranám.  

Pro skutečně objektivní vyhodnocení vývojového trendu je nezbytný delší časový 

úsek. Je však třeba si uvědomit, že ještě nemusí jít o trend, nýbrž jen o klasický výkyv 

politického kyvadla, vyčerpání středových a pravicových stran a převzetí vlády opozicí. 

Vedle tohoto politického aspektu sociální politika v určité míře přispívá a podílí se na 

utváření morálního a názorového klimatu společnosti a sociálního smíru. Dobře vedená 

sociální politika vytváří pocit jistoty, zákonitosti. Její tvorba není otázkou jednoho roku či 

volebního období, ale je to otázka dlouhodobé koncepce. V různých obdobích může mít 
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naprosto rozdílný charakter a při tom může být dobrá a funkční. Závisí to na mnoha 

okolnostech. Důležité však je, aby byla přijata veřejností.  

Obecná praxe ukazuje, že větším sociálním výhodám se těší občané tam, kde odvádí 

vyšší daně. Jde např. o Skandinávský model sociálních služeb, který je založen na principech 

univerzalismu a služby jsou dostupné na základě občanského principu. Naproti tomu Britský 

model je založen na testování příjmu a služby jsou zajištěny občanům s omezenými příjmy a 

těm, kteří je skutečně potřebují.  

V České republice vytváří hlavní část sociální politiky samotný stát. Určitou sociální 

politiku však vedle státu vytváří i kraje, města a obce.  

Tato diplomová práce se zabývá definovanou částí sociální politiky 

Moravskoslezského kraje, rozvojem sociálních služeb, které právě v současné době prochází 

výraznými změnami. Pro sestavení diplomové práce tak mohlo být použito nejnovějších 

poznatků, analýz a výstupů jednotlivých pracovních skupin, tedy údajů, které se nyní 

zpracovávají a nebyly zatím nikde publikovány. 

Cílem této diplomové práce je na základě analýzy sociální politiky, sociálních služeb 

provozovaných Moravskoslezským krajem, získaných zkušeností z financování sociálních 

projektů ze strukturálních fondů v minulosti a znalosti současných příležitostí navrhnout 

rozvoj sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Cílem je navrhnout zvýšení kvality těchto 

služeb při maximálním využití cizích finančních zdrojů, tj. zdrojů, nad rámec rozpočtu 

Moravskoslezského kraje. 

V první části diplomové práce jsou uvedeny základní informace z oblasti sociální 

politiky a sociálních služeb. Kapitola se zabývá sociální politikou v celé její šíři, směry a 

principy na kterých je založena, aktivním i pasivním přístupem, popisuje opatření sociální 

politiky. Dále přibližuje provázanost sociálních služeb se sociální politikou, členění sociálních 

služeb a v jejím závěru jsou podrobně popsány sociální služby v MSK, skladba klientely, 

personálu a sociální podmínky. 

Druhá kapitola popisuje možnosti čerpání prostředků strukturálních fondů EU pro 

rozvoj sociální politiky. Zabývá se operačními programy období 2004 – 2006, OP RLZ, 

SROP a grantovým schématem. V uceleném přehledu jsou zde popsány nové možnosti 
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čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU pro sociální záležitosti v období 

2006 – 2013. Jde o operační programy OP LZZ, IOP a ROP MS.  

Ve třetí části diplomové práce je na základě analýzy údajů z předcházejících kapitol a 

nastíněním nových trendů v sociálních službách navržen směr rozvoje sociálních služeb 

v MSK, včetně možnosti jeho financování. 

Závěr diplomové práce je věnován vyhodnocení poznatků z jednotlivých kapitol, 

popisu přínosu nových vědomostí v oblasti poskytování sociálních služeb a možnosti jejich 

rozvoje za přispění strukturálních fondů EU. Také se zamýšlí nad důležitostí reálné a 

smysluplné sociální politiky a dalšími možnostmi rozvoje sociálních služeb v MSK.  

 

 



 11 

1 Sociální politika v Moravskoslezském kraji 

Sociální politika v Moravskoslezském kraji navazuje na celostátní sociální politiku, 

kterou rozvíjí a doplňuje na základě znalosti a potřeb regionu. Legislativní rámec státu včetně 

převážně centrálního financování sociální politiky však neumožňuje kraji zcela vytvářet a 

realizovat v základních směrech svou vlastní sociální politiku.  

I přes tuto překážku má kraj velkou možnost ovlivňovat sociální politiku ve svém 

regionu, zvláště pak v navazujících sociálních službách, které jsou nedílnou součástí a 

zároveň i určitým nástrojem sociální politiky.  Z čeho vychází a na čem staví sociální politika 

Moravskoslezského kraje je stručně popsáno v nadcházejících kapitolách. Jde o stručný popis 

základních principů sociální politiky a současného stavu sociálních služeb zajišťovaných 

krajem. 

1.1 Sociální politika 

Sociální politika ve všech vyspělých zemích hraje v soudobých podmínkách 

významnou roli. Je nedílnou součástí uspořádání společnosti a veřejné správy státu. Sociální 

politika je politikou, která se především orientuje na člověka, na rozvoj a zlepšování jeho 

životních podmínek, dispozic, na rozvoj jeho osobnosti a kvality života [1]. Se sociální 

politikou se člověk setkává prakticky od svého narození až k úmrtí. Je to systém aktivit a 

opatření, které vedou k rozvoji a kultivaci lidské společnosti. Realizace sociální politiky také 

vyžaduje značnou část finančních zdrojů, zvláště pak veřejných. 

Sociální politika není izolovaným systémem, ale je vždy součástí společenského celku, 

obce, města, kraje, státu, kontinentu. Nejčastěji se hovoří o souvislosti se sférou 

ekonomickou, sociální, ekologickou, vědecko – technickou, politickou, kulturní apod.  Tato 

vzájemná provázanost má za následek, že se sociální politika, její cíle, funkce a nástroje 

neutváří izolovaně, ale v souladu s těmito sférami, v souvislosti s řadou ekonomických 

hledisek a v návaznosti i na jiné normy, včetně norem mravních.  

Rozvoj vyspělých zemí i naše praxe dokazuje, že ekonomický rozvoj je velmi úzce 

spjat s lidským činitelem, který se formuje v sociálním zázemí a jistotami jedince. Prosperita 

vyspělých států vychází stále častěji nejen z ekonomicky měřitelných ukazatelů, ale i z kvality 

realizované sociální politiky.  
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Sociální politika v určité míře také přispívá a podílí se na utváření morálního a 

názorového klimatu společnosti a sociálního smíru. Její opatření jsou rozlišována podle toho, 

jaký přístup volí k řešení problémů, aktivní nebo pasivní [1]: 

• Aktivní (perspektivní) sociální politika, která dává přednost prevenci, tj. 

předcházení sociálním problémům. Prevenci lze realizovat přijímáním systémových opatření 

tj. úpravami a změnami samotného sociálního systému a pravidel jeho fungování nebo 

přijímáním opatřením, kterými se předem vytváří předpoklady pro účinné řešení možných 

následků sociálních problémů. 

• Pasivní (retrospektivní) sociální politika, která řeší již vzniklé problémy. Realizace 

této politiky má vždy charakter intervencionistický. 

1.2 Základní principy sociální politiky 

Sociální politika ovlivňuje sociální systém daného regionu. Při tom vychází a je 

tvořena v souladu se základním filozofickým myšlením. V evropském prostoru se nejčastěji 

setkáváme s filozofií konzervativního směru, křesťanským sociálním učením a 

demokratickým socialismem. 

Liberalismus představuje koncept, který staví na osobní svobodě a odpovědnosti. 

Sociální prospěch a blahobyt každého je především závislý na něm samotném, na jeho 

schopnostech, aktivitách a odvaze nést rizika. Sociální politika je posuzována ve vztahu 

k ekonomické efektivnosti. Nepodporuje solidaritu státu a redistribuční procesy, protože ty 

dle této teorie vedou k útlumu podnikatelských a ekonomických aktivit. 

Křesťanské sociální učení vychází z křesťanské filozofie, dle níž za sociální situace 

nemůže jen jedinec, ale v určité míře i společnost. Uznává osobní svobodu, vlastnictví, 

svobodu podnikání, ale zdůrazňuje, že bez mravního závazku neexistuje, že určitou 

odpovědnost za sociální situaci nesou i bohatí a mocní. Křesťanské sociální učení uznává 

nerovnost, ale ne každou považuje za žádoucí a spravedlivou. Zdůrazňuje, že osobní svoboda 

musí být podřízena i obecnému prospěchu a dobru. Pro tuto filozofii je cílem odstranění bídy, 

proto podporuje sociální transfery, dobročinné a charitativní činnosti. 

Demokratický socialismus usiluje o zajištění důstojných životních podmínek všem 

obyvatelům na základě přijetí určitých sociálních pravidel. Podporuje silný veřejný sektor a 
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rozsáhlé přerozdělování, solidarismus. Stát zde přebírá do značné míry sociální odpovědnost 

za jedince. Je v protikladu s konzervativním přístupem a velmi zdůrazňuje rovnost. Podporuje 

redistribuční procesy a solidaritu státu. 

Jednotlivé filozofické směry pak určují a vytváří principy sociální politiky, s pomocí 

kterých ji pak realizují. Mezi všeobecné, typické, nejvýznamnější a určující principy sociální 

politiky patří tyto [1]: 

• Sociální spravedlnost 

• Sociální solidarita 

• Subsidiarita 

• Participace 

1.2.1 Princip sociální spravedlnosti 

Sociální spravedlnost je obtížně vymezitelná a je relativní. K určení sociální 

spravedlnosti je třeba přistupovat z různých hledisek a přihlížet k podstatě a charakteru velice 

rozmanitých a konkrétních sociálních situací. Pro posouzení sociální spravedlnosti se rozlišují 

další hlediska a principy [1]: 

• Výkonu a zásluhy 

• Souladu mezi vstupy a výstupy 

• Rovnosti 

• Rovných příležitostí 

• Sociální potřebnosti 

Sociální spravedlnost jako předem taxativně daná situace prakticky neexistuje. 

Existuje pouze subjektivní hodnocení co je sociálně spravedlivé a co není a to především 

vychází z aktuální sociální situace daného posuzovatele, jednotlivce. Sociální spravedlnost ve 

společnosti je pak posuzována spíše podle postoje většiny než podle samotné reality. 

1.2.2 Princip sociální solidarity 

Solidarita je výrazem lidského porozumění a pospolitosti, vzájemné soudržnosti a 

odpovědnosti. Sociální solidarita souvisí především s vytvářením životních podmínek 

jednotlivců i rodin, s jejich různými životními podmínkami v zájmu sociální soudržnosti a 
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smíru a výrazně pomáhá naplňovat ideu sociální spravedlnosti. Z pohledu kdo solidaritu 

organizuje často i financuje dělíme sociální solidaritu na [1]: 

• Mezinárodní – jde o aktivity světových organizací zaměřené především na chudé, 

rozvojové země, postižené přírodními katastrofami či válečnými konflikty. 

• Celostátní – patří zde širší celospolečenská solidarita, jde o spoluúčast jednotlivců 

i kolektivů na tvorbě zdrojů pro financování celospolečenských významných aktivit, jako je 

rozvoj vzdělání, pomoc rodinám, sociálně slabým a nemohoucím apod. 

• Regionální a místní – jde o užší skupinu v daném území jako např. obce a města, 

církve, dobrovolné spolky, charity apod. 

• Jednotlivců a rodin – jde o solidaritu vnitrorodinnou, mezigenerační, donátorskou, 

pro určitý konkrétní počin, apod. 

Realizace sociální solidarity se provádí především pomocí redistribuční a transferové 

politiky státu. Významná a stále rostoucí je však i solidarita jednotlivců a spolků, která 

mnohdy doplňuje státní, je pružnější a více adresná. Nutné je vždy dbát na to, aby přílišná 

solidarita nevedla k útlumu aktivit jedinců a jejich odpovědnosti za vlastní životní podmínky. 

1.2.3 Princip subsidiarity 

Princip subsidiarity je v moderních společnostech chápán jako princip spojující osobní 

odpovědnost se solidaritou. Podle principu subsidiarity  je každý povinen nejdříve pomoci 

sám sobě a pokud vyčerpá všechny své možnosti, musí mu pomoci rodina. I rodina zde musí 

nejdříve využít všechny své síly. Teprve po jejich vyčerpání nastupují další organizace a 

společenství se svými službami, např. nestátní neziskové organizace. A až na posledním místě 

je k pomoci vyzýván stát. 

Princip subsidiarity nemůže být používán paušálně a v praktickém životě musí být 

používán v postupných krocích. Vyžaduje určitou výchovu obyvatelstva k převzetí vlastní 

odpovědnosti v reálné sociální situaci. 

Povinností státu zde je především vytvoření takových podmínek, aby si každý pomohl 

vlastním přičiněním. Sám stát pak pomáhá až poslední v řadě, v okamžiku, kdy jsou ostatní 

možnosti pomoci vyčerpány. Pomoc státu je pak směřována v hlavní míře přímo k občanovi. 

Tento trend sociální politiky se od roku 2007 začíná legislativně i prakticky zavádět a 

uplatňovat i v České republice. 
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Zastánci silného sociálního státu se s tímto principem velmi těžko vyrovnávají, 

považují ho za překážku, která může vyvolat až vážné sociální problémy. Naopak zastánci 

liberálního směru ho považují za efektivní. 

1.2.4 Princip participace 

Základem participace je, že lidé, jejichž život je ovlivňován určitými opatřeními 

sociální politiky, mají také možnost účastnit se procesu její tvorby. Člověk přestává být 

pasivním příjemcem sociálních opatření, ale je také jejich tvůrcem, příjemcem a 

spoluodpovědným jedincem celku. Jde o to, aby se občané se sociálně politickými opatřeními 

ztotožnili. 

Lidé mají možnost v daných mezích určit si sami rozsah a typ sociální pomoci, ale 

zároveň se také podílí na finančním krytí dané služby anebo se dokonce, což je velmi 

efektivní z pohledu nákladů i určité terapie jich samotných, sami účastní výkonu sociální 

služby.  

Princip participace se dnes využívá nejen v sociální politice, ale čím dál více se 

uplatňuje i v dalších oblastech, zvláště pak v oblasti veřejného života. Zde je obzvlášť 

důležité do tvůrčího i rozhodovacího procesu zapojit veřejnost, která pak následující opatření 

daleko rychleji přijme, dokonce se s ním i ve velké míře ztotožní.  

1.3 Opatření sociální politiky 

Role státu ve vytváření sociální politiky je nezastupitelná a nejvýznamnější. Stát 

realizuje sociální politiku pomocí různých nástrojů. Mezi nejdůležitější patří:  

• Nástroje právní povahy – zákony, vyhlášky ministerstev a ostatních ústředních 

orgánů státní správy, vyhlášky orgánů samosprávy, kolektivní smlouvy apod. 

• Ekonomické nástroje – fiskální nástroje ve formě transferů a daní, úvěrové 

zvýhodnění, cenová politika apod. 

• Sociální dokumenty – různé koncepce v daných oblastech, projekty, plány, 

programy, apod.  

Stát pomocí těchto nástrojů a jejich vzájemnou kombinací vytváří konkrétní opatření 

k dosažení definovaných cílů, které pak ve svém celkovém souhrnu garantují občanům 

sociální zázemí a jistoty. Mezi tato opatření (politiky) patří [1]: 
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• Důchodové pojištění – zabezpečuje všechny případy dlouhodobého sociálního 

ohrožení (stáří, invalidita, ovdovění a osiření), při kterém dochází ke ztrátě zdroje obživy. 

• Penzijní připojištění – vytváří možnost, získat doplňkové příjmy nad rámec 

povinného důchodového zabezpečení a je dobrovolné. 

• Nemocenské pojištění – zajišťuje krátkodobý výpadek výdělku v důsledku dočasné 

pracovní neschopnosti, karantény, ošetřování nemocného člena rodiny, v těhotenství a 

mateřství. Pojištění je povinné a výše úhrady závisí na výšce příjmu. 

• Státní sociální podpora – je systém opatření státu zaměřený především na podporu 

rodiny. Základem pro určení výšek dávek, např. přídavku na dítě, je výše příjmů občana 

vztažená k životnímu minimu. 

• Sociální pomoc – je jednou ze součástí nově koncipovaného systému sociálního 

zabezpečení. Cílem systému sociální pomoci je zabezpečení základních životních potřeb 

občanů, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci. Mezi základní nástroje sociální pomoci 

patří: poradenství, sociálně-právní ochrana, sociální prevence, sociální služby a dávky sociální 

péče. Sociální pomoc je taková pomoc subjektů osobám nacházejícím se v obtížné sociální 

situaci, která jim umožní tuto situaci řešit či zmírnit. 

• Politika zaměstnanosti – je nástrojem sledujícím dynamickou rovnováhu na trhu 

práce a efektivní využití pracovních sil. Dělí se na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti. 

Dává přednost tvorbě pracovních míst, adaptabilitě a flexibilitě pracovníků před spoléháním 

se na záchrannou sociální síť. Národní plán zaměstnanosti ČR je rozčleněn do čtyř pilířů: 

podpora zaměstnanosti, podpora podnikání, podpora schopnosti podniků a zaměstnanců 

přizpůsobit se změnám a podpora rovných příležitostí všech osob.  

• Zdravotní politika – je nedílnou součástí sociální politiky sociálních států. 

Zahrnuje aktivity v rámci zdravotnictví, ale i aktivity ve směru ochrany a podpory zdraví a 

zamezení nemoci. Úloha státu se uplatňuje především v legislativní oblasti, v oblasti 

financování a regulace, stanovení sítě zdravotnických zařízení, kvality služeb a léčiv. V ČR  

je zdravotnictví reformováno od roku 1990 s cílem vybudovat liberální a efektivně fungující 

systém. Transformace ještě není ukončena a patří mezi ožehavá témata politiky státu.  

• Rodinná politika – rodina je základní jednotkou společnosti, která plní významné 

společenské funkce: biologickou, ekonomickou, sociální a výchovnou. Cílem rodinné politiky 

je zmírňování narůstajících nákladů rodin souvisejících s přítomností dětí v rodině. Nástrojem 
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podpory rodin je přímá podpora rodin systémem dávek a nepřímá podpora rodin systémem 

odpočitatelných položek daně z příjmu fyzických osob. 

• Bytová politika – bydlení patří k nejdůležitějším potřebám lidí a je jedním 

z charakteristických znaků stylu života a jeho standardu. Svým významem ovlivňuje sociální 

rozvoj obyvatel. Nákladnost zajištění potřeb bydlení je vysoká. Mezi hlavní nástroje bytové 

politiky patří: programy podpory výstavby bytů určených skupinám obyvatelstva s nižšími 

příjmy, podpora stavebního spoření a úroková podpora hypotečních úvěrů. 

• Vzdělávací politika – vzdělání plní ve společnosti řadu funkcí: preventivní a 

nápravné, socializační a přípravy na zaměstnání, ekonomické a sociálně-kulturní. Vzdělávací 

politika je souhrnem konkrétních činností a opatření, kterými vzdělávací subjekty plní funkci 

vzdělávání společnosti. Jsou pro ni typické zejména principy: celoživotního vzdělávání, 

rovných šancí v přístupu k vzdělávání, individualizace, diferenciace ve vzdělávání a 

internacionalizace ve vzdělávání. 

1.4 Sociální služby 

Sociální služby patří mezi aktivity, které jsou podporované státem i samosprávami. 

Prostřednictvím poskytovatelů těchto služeb jsou řešeny problémy jednotlivců, rodin i skupin 

obyvatel, což přispívá k sociálnímu smíru v obci, v regionu či v samotné republice. 

V předlistopadovém období však měly sociální služby v našem státě pouze omezený význam. 

Byly považovány za doplněk k rozsáhlému dávkovému systému a státním dotacím, jako např. 

do dopravy, potravin či energií. Naproti tomu ve svobodném světě byly uznávány a 

podporovány. 

1.4.1 Systém sociálních služeb v evropském kontextu 

Sociální služby patří mezi významné složky sociální politiky jednotlivých států a jsou 

současně také velmi dynamicky rostoucím odvětvím ekonomiky. Neustále vzrůstá počet těch, 

kteří sociální služby potřebují, i těch, kteří v této oblasti pracují. Neexistuje však mezinárodně 

obecně uznávaná definice sociálních služeb. 

Odborníci na sociální politiku uvažovali, zda je možné definovat modely sociálních 

služeb. Anttonen a Sipila (in Munday, 1998) navázali na práci Esping Andersona a popsali 

čtyři modely sociálních služeb: 
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Skandinávský model sociálních služeb – založen na principech univerzalismu – služby 

jsou dostupné na základě občanského principu. 

Model rodinné péče – typický je pro středomořské země (Řecko, Portugalsko, 

Španělsko, Itálie). Stát poskytuje služby jen v omezené míře, poskytovatelem je neformální 

sektor (rodina, přátelé atd.). 

Britský model – založen na testování příjmu. Služby jsou zajištěny občanům 

s omezenými příjmy a těm, kteří je skutečně potřebují. 

Středoevropský subsidiární model -  primární odpovědnost za sociální péči má rodina, 

největším poskytovatelem sociálních služeb je neziskový sektor (př. Nizozemí, Německo). 

Sociální služby v zemích Evropské unie se nejen neustále rozvíjejí, ale mění se také 

jejich struktura i způsob financování. Profesionalizují se, transformují se. Příčiny těchto změn 

jsou rozmanité, nejčastěji jsou uváděny demografické, společenské, ekonomicko-politické 

či technologické důvody. 

Dle platného práva EU spadají sociální služby do kategorie služeb v obecném zájmu a 

mají zvláštní místo jako pilíř evropské společnosti a evropského hospodářství. 

Přestože se země EU v mnohém odlišují, prošly odlišným historickým vývojem, jsou 

patrné určité společné charakteristiky služeb v obecném zájmu. Služby tedy mají v zemích 

EU společné hodnoty a cíle, kterými jsou: 

• Univerzalita 

• Kontinuita 

• Kvalita 

• Cenová dostupnost 

• Ochrana uživatelů 

Sociální služby i v EU prochází změnami, klade se zde důraz na kvalitu, dostupnost a 

individuální přístup ke klientovi. 

1.4.2 Sociální služby v České republice 

Tradiční činnost neziskových organizací byla před rokem 1989 zcela potlačována, 

převažovala institucionální forma péče u všech cílových skupin jako jsou děti, lidé 
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s postižením, senioři. Důraz byl kladen na zvyšování počtu míst v těchto institucích, nebyl 

však brán dostatečný ohled na kvalitu poskytované péče. Lidé s postižením byli segregováni 

od veřejnosti a umisťováni v uzavřených ústavních zařízeních. 

Velkého rozmachu se sociální služby dočkaly až po roce 1989. Začal vznikat a rozvíjet 

se neziskový sektor, církevní organizace obnovily svou činnost. Začaly se rozvíjet terénní 

formy služeb, které usilovaly a usilují o nahrazování služeb ústavních (pobytových). Po roce 

1996 se sociální služby odklonily od ústavní péče a začala se zdůrazňovat důležitost setrvání 

lidí v jejich přirozeném prostředí. Další změny nastaly v důsledku reformy veřejné správy, 

kdy odpovědnost za poskytování sociálních služeb byla převedena ze státu, který byl 

zastupován okresními úřady, na obce a později, v roce 2002, na kraje.  

Přes všechny tyto změny zůstává ústavní péče nejrozšířenější sociální službou, kvalita 

poskytovaných služeb se u jednotlivých poskytovatelů značně liší, uživatelé služeb nemají 

možnost podílet se na způsobu poskytování služby atd. Tato značně neuspokojivá situace 

vedla k přípravě reformy sociálních služeb, jejímž cílem bylo vytvořit především takový 

systém, kde by sociální služby byly finančně i územně dostupné, odpovídaly potřebám 

uživatelů a reagovaly na místní potřeby, sloužily jako nástroj ke zvýšení nezávislosti uživatelů 

a působily proti sociálnímu vyloučení. 

Teprve v souvislosti s přípravou zákona o sociálních službách se rozběhly diskuze 

nad kvalitou sociálních služeb. Na tomto místě je však nutno konstatovat, že na změnu 

legislativy byl zdola vytvářen silný tlak a byla vyjadřována nespokojenost se  stavem 

sociálních služeb v ČR. V průběhu tří let Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR iniciovalo 

diskuze s poskytovateli i uživateli sociálních služeb o kvalitě sociálních služeb. Výsledky 

těchto rozsáhlých koordinovaných diskuzí  byly zpracovány ve dvou publikacích vydaných 

MPSV v dubnu 2002. Jedná se o „Standardy kvality sociálních služeb“ a „Zavádění standardů 

kvality sociálních služeb do praxe“. Jejich cílem bylo především shrnout to, co se očekává od 

dobré a kvalitní sociální služby, a vzhledem k tomu, že se kritéria pro zavádění kvality do 

sociálních služeb tvořila dlouhodobě několik let a byla posuzována a ověřována  na  mnoha 

úrovních, jsou dnes považována za všeobecně přijatou představu o tom, jak má vypadat 

kvalitní sociální služba. 

Výraznou změnu v sociální oblasti přinesl nový zákon, který je účinný od 1. 1. 2007, 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ten také poprvé 
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v historii legislativy sociálních služeb vymezuje jejich přesnou definici. Prováděcí vyhláškou 

je vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Jedním z podstatných přínosů zákona je vytvoření podmínek pro uplatnění principů 

sociální politiky obvyklých v moderních demokraciích. Jeho hlavním posláním je ochrana 

práv a oprávněných zájmů lidí, kteří jsou v jejich prosazování znevýhodněni z důvodu 

zdravotního postižení, věku či nepříznivé životní situace. Zákon o sociálních službách 

upravuje mj. podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé 

sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání 

oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, 

inspekci poskytovaní sociálních služeb a kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti 

v sociálních službách.  

Sociální služby jsou podle zákona 108/2006 Sb. vymezeny jako činnost nebo soubor 

činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení, které jsou poskytovány různými formami. Sociální služby zahrnují 

sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. 

Sociální služby jsou definovány z hlediska [2]: 

• vymezení cílové skupiny – komu je služba určena je stanoveno popisem nepříznivé 

sociální situace; 

• identifikace podstatných znaků služby – určení charakteristického rysu služby, čím 

se jedna služba liší od jiné v návaznosti na reakci na stejnou sociální situaci; 

• specifického cíle služby – očekávaný výsledek, změna v nepříznivé sociální situaci 

při využití dané služby. 

Nepříznivá sociální situace je situací, v níž se lidé nacházejí jestliže pro svůj věk, 

ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci, životní návyky, 

sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo 

z jiných závažných důvodů, nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní 

potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny nebo jestliže jejich způsob života 

ohrožuje zájmy a potřeby společnosti. 
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Formy poskytování sociálních služeb:  

• Pobytové sociální služby – služby spojené s ubytováním ve specializovaných 

zařízeních sociálních služeb. 

• Ambulantní sociální služby – služby, za kterými osoba dochází nebo je 

doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb, přičemž součástí služby není 

ubytování. 

• Terénní sociální služby – služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném 

sociálním prostředí. 

Podle základních zásad poskytování sociálních služeb musí rozsah a forma pomoci a 

podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb zachovávat lidskou důstojnost osob. 

Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb, musí působit na osoby aktivně, 

podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou 

k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich 

sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě 

takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních 

svobod osob. 

Sociální služby poskytují: 

• Obce a kraje - dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních 

služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení, mimo toho 

sami zřizují organizace poskytující sociální služby. 

• Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby - nabízejí široké spektrum služeb, 

jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb. 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí - je nyní zřizovatelem pěti specializovaných 

ústavů sociální péče. 

1.4.3 Zařízení sociálních služeb 

Sociální služby jsou poskytovány za určitých podmínek, v daném prostředí a 

potřebnému uživateli. Pro poskytování sociálních služeb jsou zřízena tato zařízení sociálních 

služeb [8]: 
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• centra denních služeb, 

• denní stacionáře, 

• týdenní stacionáře, 

• domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

• domovy pro seniory, 

• domovy se zvláštním režimem, 

• chráněné bydlení, 

• azylové domy, 

• domy na půl cesty, 

• zařízení pro krizovou pomoc, 

• nízkoprahová denní centra, 

• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

• noclehárny, 

• terapeutické komunity, 

• sociální poradny, 

• sociálně terapeutické dílny, 

• centra sociálně rehabilitačních služeb, 

• pracoviště rané péče, 

• intervenční centra. 

Podle nového zákona dochází k velkému členění zařízení sociálních služeb. V praxi 

pak mnohá zařízení jsou „pod jednou střechou“, kdy je provozuje jeden poskytovatel a služby 

jednotlivých zařízení na sebe navzájem navazují či se vhodně doplňují. Např. denní stacionář 

s týdenním, domovy pro seniory s domovy se zvláštním režimem, apod. 

1.4.4 Služby sociální péče 

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života 

společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a 

zacházení. Mezi služby sociální péče patří [8]: 

• Osobní asistence 

• Pečovatelská služba 

• Tísňová péče 
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• Průvodcovské a předčitatelské služby 

• Podpora samostatného bydlení 

• Odlehčovací služby 

• Centra denních služeb 

• Denní stacionáře 

• Týdenní stacionáře 

• Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

• Domovy pro seniory 

• Domovy se zvláštním režimem 

• Chráněné bydlení 

• Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

Dělení sociální péče pomáhá co nejvíce přizpůsobit službu specifickým potřebám 

klientům tak, aby co nejvíce kryla jejich potřebu. Osoba může využívat i více služeb 

současně. 

1.4.5 Služby sociální prevence 

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života  vedoucí ke 

konfliktu se společností. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání 

jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 

společenských jevů. Mezi služby sociální prevence patří [8]: 

• Ranná péče 

• Telefonická krizová pomoc 

• Tlumočnické služby 

• Azylové domy 

• Domy na půl cesty 

• Kontaktní centra 

• Krizová pomoc 

• Intervenční centra 

• Nízkoprahová denní centra 

• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

• Služby následné péče 
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• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

• Sociálně aktivizační služby pro seniory se zdravotním postižením 

• Sociálně terapeutické dílny 

• Terapeutické komunity 

• Terénní programy 

• Sociální rehabilitace 

Jednotlivé služby sociální prevence jsou velmi důležité a jsou často podporovány i 

městy jako podpora začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti nebo jako určitý 

nástroj kriminální prevence. 

 

1.4.6 Sociální služby a způsoby pomoci 

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, 

zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc 

s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování 

nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Obsah základních 

činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví prováděcí předpis [19]. 

• Sociální poradenství - poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci 

potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je 

součástí všech druhů sociálních služeb.Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské 

poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky 

nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní 

poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 

prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 
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• Sociálně zdravotní služby - napomáhají k zajištění fyzické a psychické 

soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebují 

akutní zdravotní lůžkovou péči (dostatečná je zdravotní péče ambulantního rozsahu), ale 

současně jsou natolik nesoběstační, že potřebují pomoc druhé osoby při každodenních 

úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí. 

Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo 

v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby sociální péče poskytované v rámci sociálně 

zdravotních služeb (včetně základních služeb) podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou 

hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění. 

• Sociální rehabilitace - jedná se o soubor specifických činností zaměřených na 

nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení 

samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav. Cílem je nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace 

je integrální součástí poskytování sociálních služeb. 

• Osobní asistence - se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se 

zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem 

dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu,pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a 

zájmů.Služba se poskytuje za úplatu. 

• Pečovatelská služba - se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a 

seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve 

specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi 

v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům 

odboje1) a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let. 

• Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba - se poskytuje osobám se 

zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo 
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komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Služba se poskytuje za úplatu. 

• Služby rané péče - se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se 

zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního 

prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho 

specifické potřeby. Služba je poskytována především v domácnosti. Služba obsahuje 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje 

bezúplatně. 

• Podporované bydlení - je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním 

postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti 

osob. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 

činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 

• Odlehčovací služby - jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám 

se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které 

jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný 

odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 

při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje 

za úplatu. 

• Centra denních služeb - poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení 

s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů 

v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc 

při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a 

zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
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• Stacionáře denní a týdenní - stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve 

specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým 

užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám 

se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc 

při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Služba se poskytuje za úplatu. 

• Domovy pro osoby se zdravotním postižením - poskytují dlouhodobé pobytové 

služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba 

obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za 

úplatu. 

• Domovy pro seniory - poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za 

úplatu. 

• Azylové domy - poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy 

nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, 

pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se 

poskytuje za úplatu. 

• Domy na půl cesty - poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 

26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo 
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ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Služba 

obsahuje tyto činnosti:, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje 

za úplatu. 

• Chráněné bydlení - je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se 

zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má 

formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle potřeby podpora 

osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti,výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 

činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 

• Kontaktní centra - jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami 

ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a 

zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické 

činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 

• Telefonická krizová intervence - je soubor metod a technik krizové práce 

s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený 

na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm 

telefonické krizové intervence.  

• Krizová pomoc - je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu 

poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně 

nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami.Služba obsahuje poskytnutí 

ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc 

při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 

• Nízkoprahová denní centra - poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. 

Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) 

poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně. 

• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - poskytují ambulantní služby dětem a 

mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným 

dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný 
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životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání 

kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života 

cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich 

způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet 

podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 

• Noclehárny - poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem 

o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, 

poskytnutí nebo zprostředkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou 

poskytovatelem. 

• Služby následné péče a doléčovací - jsou ambulantní služby poskytující následnou 

péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, 

které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které 

abstinují. Služba obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba 

se poskytuje bezúplatně. 

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - jsou ambulantní služby 

poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho 

vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží 

sami bez pomoci překonat.Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 

prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 

• Terapeutické komunity – poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby 

závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají 

zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí stravy, 

poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 

činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 

• Terénní programy - jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou 

ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a 

mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
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a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat 

rizika jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 

1.5 Sociální služby zřizované krajem 

Níže uvedený souhrn poskytovaných služeb příspěvkových organizací zřizované 

Moravskoslezským krajem v sociální oblasti nám popisuje aktuální vývoj i celkový stav 

zařízení a služeb v roce 2007. 

V roce 2007 vykonával Moravskoslezský kraj zřizovatelskou funkci v sociální oblasti 

u 29 příspěvkových organizací [14]. Jejich seznam je uveden v příloze 11. 

Rok 2007 znamenal převratné změny v celé sociální oblasti, především nabytím 

účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách od 1. 1. 2007.  Tento zákon zcela 

mění nahlížení na jedince, jenž se ocitl v nepříznivé sociální situaci. Dochází ke změnám 

vyplývajícím z principů, na nichž je zákon postaven, jako je autonomie uživatele služby, 

tendence sociálního začleňování, prevence sociálního vyloučení, a zároveň ke změnám 

týkajících se poskytování a financování sociálních služeb jako je příspěvek na péči, 

poskytování sociální služby na základě smlouvy, žádost o dotaci atd..  

V souvislosti s přijetím nového zákona č. 108/2006 došlo ke změnám i v dalších 

zákonech a právních předpisech v sociální oblasti. Především došlo ke zrušení části vyhlášky 

č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a to části čtvrté, která 

vymezovala zařízení sociální péče a podle níž byly poskytovány služby ve výše zmíněných 

příspěvkových organizacích kraje.  

Zákon vymezuje nová zařízení a druhy sociálních služeb, poskytovatelům sociálních 

služeb pak stanoví povinnost registrace poskytovaných služeb. Zákon rovněž jasně ukládá, 

jaké základní činnosti v rámci konkrétního druhu sociální služby musí být zajištěny a 

stanovuje, zda je daná služba poskytována bezúplatně nebo za úhradu. Bývalé domovy 

důchodců a domovy – penziony pro důchodce, tak na základě nové legislativy poskytují 

sociální službu domov pro seniory, bývalé ústavy sociální péče poskytují službu domov 

pro osoby se zdravotním postižením či domov se zvláštním režimem.  
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Příspěvkové organizace kraje byly na změny související s příchodem nové legislativy 

dlouhodobě připravovány. Všechna zařízení si definovala svůj veřejný závazek a na základě 

stanovených potřeb cílových skupin v zařízeních si příspěvkové organizace registrovaly 

odpovídající druh poskytované sociální služby. Některé organizace mají registrovány dva i 

více druhů sociálních služeb. V souvislosti s registrací došlo ke změnám zřizovacích listin 

příspěvkových organizací – byly změněny názvy a hlavní účel zřízení organizací. 

Ve 29 příspěvkových organizacích kraje v oblasti sociálních služeb bylo tedy v roce 

2007 poskytováno celkem 54 registrovaných sociálních služeb. Centrum psychologické 

pomoci, příspěvková organizace, dále ještě zajišťovalo činnosti v souladu s rozhodnutím o 

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně zajišťování odborného posuzování 

pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče.  

Jedná se především o pobytové formy sociálních služeb – celkem 17 domovů 

pro seniory, 16 domovů pro osoby se zdravotním postižením, 8 domovů se zvláštním 

režimem, 3 služby chráněného bydlení, 2 týdenní stacionáře a 1 odlehčovací služba. 

Z ambulantních forem sociálních služeb jsou to 2 denní stacionáře, centrum denních služeb, 

sociálně terapeutické dílny a odborné sociální poradenství. Mezi terénní formy sociálních 

služeb, poskytované v příspěvkových organizacích kraje, patří podpora samostatného bydlení 

a telefonická krizová intervence, zajišťovaná Centrem psychologické pomoci. 

V souvislosti s výkonem zřizovatelských funkcí MSK došlo k několika významným 

skutečnostem. Především se jednalo o řešení dlouhodobého problému organizace Domov 

Tichá, příspěvková organizace, který spočíval v dlouhodobě  nenaplněné kapacitě zařízení. 

Z toho pak vyplývala ekonomická náročnosti poskytování sociálních služeb a v neposlední 

řadě nevyhovující podmínky pro poskytování sociálních služeb dané cílové skupině, což 

nebylo v souladu se standardy kvality sociálních služeb. 

Ve věci řešení této problematiky kraj navázal spolupráci s městem Nový Jičín  

a se Slezskou diakonií. Výsledkem spolupráce těchto subjektů je vznik nového zařízení 

v Novém Jičíně, jehož kapacita po rekonstrukci vybraného objektu bude přednostně nabídnuta 

uživatelům služeb Domova Tichá. Do doby, než bude objekt zrekonstruován, bude Slezská 

diakonie poskytovat služby denního a týdenního stacionáře v objektu bývalého Domova Tichá 

v Tiché. 
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Činnost, spočívající v poskytování sociálních služeb, byla tedy s účinností ode dne 

1. 1. 2008 převedena na Slezskou diakonii, Domov Tichá, příspěvková organizace, byla 

sloučena s Domovem Hortenzie, příspěvková organizace, čímž Domov Tichá, příspěvková 

organizace, ke dni 31. 12. 2007 zanikl. Přechod veškerých práv a povinností, jež se 

zřizovatelskou funkcí souvisí, byl realizován plynule a bez větších problémů.  

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, vykonávalo k 31. 12. 2007 

zřizovatelskou funkci ke 12 zařízením pro výkon pěstounské péče. Ke konci roku 2007 tak 

pobývalo v krajských zařízeních v rámci pěstounské či poručenské  péče celkem 68 dětí, 

kromě toho v některých zařízeních pečují pěstouni ještě o vlastní či adoptované děti.    

Ke 30. 6. 2007 byla na žádost pěstounky ukončena činnost jednoho ze zařízení 

pro výkon pěstounské péče, pro pokles dětí v zařízení (zletilost), ale také z důvodu 

důchodového věku pěstounky. Zároveň se v roce 2007 uskutečnilo výběrové řízení na místo 

pěstouna v krajském zařízení pro výkon pěstounské péče, jehož výsledkem bylo rozhodnutí 

samosprávných orgánů kraje o zřízení 3 dalších zařízení pro výkon pěstounské péče 

s účinností od 1. 1. 2008. Dvě nová krajská zařízení vznikla převodem ze Slezské diakonie, 

střediska Ráchel, jedno nově. Přechod zřizovatelských funkcí na příspěvkovou organizaci 

kraje byl plynulý. 

1.5.1 Klienti 

K  31. 12. 2007 činila kapacita všech příspěvkových organizací MSK poskytujících 

sociální služby celkem 3.338 uživatelů služeb. Z tohoto celkového počtu tvoří kapacita lůžek 

celoročního pobytu 3.246, týdenního pobytu 27 lůžek a odlehčovací služby 2 lůžka. Kapacita 

47 míst připadá na denní pobyt uživatelů služeb denních stacionářů, centra denních služeb a 

sociálně terapeutických dílen. 16 z celkové kapacity všech zmiňovaných příspěvkových 

organizací připadá na terénní formu sociální služby podpory samostatného bydlení.  

Největší kapacitu mají domovy pro seniory – 1.702 lůžek a domovy pro osoby 

se zdravotním postižením – 1.147 lůžek. Celková kapacita domovů se zvláštním režimem je 

353 lůžek a kapacita chráněných bydlení 45 lůžek.  

Průměrná obložnost (tj. jak vysoké procento celkové kapacity lůžek v zařízení je 

využíváno, lůžko má svého uživatele) všech zařízení sociálních služeb byla v roce 2007 

93,19 %. Nejnižší obložnost vykazovaly týdenní a denní stacionáře, odlehčovací služba 

a centrum denních služeb. Služba týdenního a denního stacionáře organizace Domov Tichá, 
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příspěvková organizace, byla převedena na Slezskou diakonii, která tuto službu stávajícím 

klientům dále zajišťuje. Organizace k 31. 12. 2007 zanikla. Co se týká denního a týdenního 

stacionáře v organizaci Sagapo, příspěvková organizace, tyto druhy sociálních služeb budou 

ukončeny a klientům těchto služeb bude nabídnut jiný vhodný druh sociální služby.  

Pokud posuzujeme pobytová zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem zvlášť, 

obložnost těchto zařízení byla v roce 2007 v průměru 98,11 %. Je tedy možno říci, že jejich 

kapacita je maximálně využívána. 

Věkový průměr v domovech pro seniory činil k 31. 12. 2007 83,5 let. Z celkového 

počtu uživatelů služeb domova pro seniory je cca 24 % klientů trvale upoutaných 

na lůžko, dalších téměř 40 % klientů má částečné omezení pohybu.  

Z hlediska věku zákon nespecifikuje cílovou skupinu služeb domova pro osoby 

se zdravotním postižením, tuto cílovou skupinu si stanoví sama organizace. Některé z těchto 

domovů jsou tedy určeny dětem, případně mladým dospělým, jiné jsou určeny dospělým 

osobám až po seniorský věk. Uživateli těchto služeb jsou nejčastěji lidé se středně těžkým 

mentálním postižením nebo kombinovaným zdravotním a mentálním postižením. Zhruba 22 

% těchto uživatelů služeb má částečné omezení pohybu a dalších více než 12 % klientů 

je s úplným omezením pohybu. 

Cílovou skupinou domovů se zvláštním režimem jsou především uživatelé služeb 

s psychiatrickou diagnózou (zejména demence) a s kombinovaným zdravotním postižením. 

Průměrný věk těchto uživatelů služeb je 66,2 let. Téměř 17 % z těchto uživatelů služeb má 

částečné omezení pohybu a 22 % klientů je trvale upoutaných na lůžko. 

Ze závěrečných zpráv vyplývá, že v příspěvkových organizacích kraje poskytujících 

sociální služby je umístěno celkem 146 klientů závislých na alkoholu. Významnou část 

uživatelů služeb tvoří klienti s psychiatrickou diagnózou, a to především v domovech se 

zvláštním režimem, které jsou těmto cílovým skupinám určeny.  

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, na svých šesti pracovištích 

poskytlo v průběhu roku 2007 v rámci odborného sociálního poradenství celkem 5.787 

konzultací. Celkový počet uživatelů této služby byl 2.356, přičemž se jednalo o 1.169 

případů. V rámci telefonické krizové pomoci bylo v roce 2007 evidováno 1.536 kontaktů. 
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Nejčastěji byla v rámci linky důvěry řešena problematika mezilidských, zejména rodinných 

a partnerských vztahů.  

V rámci činnosti v oblasti náhradní rodinné péče bylo v roce 2007 zpracováno 

v procesu odborného posouzení celkem 154 žádostí; počet konzultací v rámci posuzování byl 

2708. Proběhlo 23 kurzů přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny 

(celkem 256 účastníků). Celkový počet dětí ke dni 31. 12. 2007 v zařízeních pro výkon 

pěstounské péče byl 65. 

1.5.2 Personál 

Je důležité, aby péče o osoby se specifickými potřebami byla poskytována 

na profesionální úrovni. Od tohoto předpokladu se odvíjí potřeba zajistit v příspěvkových 

organizacích kraje kvalifikovaný personál. Právní úprava zákona o sociálních službách přímo 

definuje předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách a zároveň ukládá v rámci 

standardů kvality sociální služby, pracovat na zvyšování kvalifikace pracovníků. Podpora 

profesního rozvoje pracovníků je zájmem a povinností především manažerů jednotlivých 

zařízení. 

Vzhledem k tomu, že ve zmiňovaných zařízeních sociálních služeb jsou poskytovány 

různé druhy služeb rozdílným cílovým skupinám uživatelů, jež mají odlišné potřeby a nároky 

na míru podpory, je struktura personálu variabilní. Rozdíly ve složení personálu jsou však 

patrné i v rámci poskytování služby jedné cílové skupině, a to z hlediska zajištění přímé péče 

o konkrétního uživatele. Míra péče a podpory se odvíjí od zdravotního stavu uživatele služby 

a jeho individuálních potřeb. 

V souvislosti s účinností nové legislativy a v návaznosti na Koncepci sociálních služeb 

v MSK, dochází ke změně vzdělanostního profilu personálu příspěvkových organizací kraje, a 

to směrem ke snižování počtu zdravotnických pracovníků ve prospěch navýšení počtu 

pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků s odpovídající kvalifikací. V těchto 

intencích je postupováno i z postu zřizovatele, kdy se jednotlivé příspěvkové organizace 

zabývají otázkou optimalizace struktury pracovníků v zařízení.  

Z celkového počtu pracovníků zaměstnaných v příspěvkových organizacích tvoří 

46,54 % pracovníci v sociálních službách, 2,85 % sociální pracovníci, 0,79 % odborní 

pracovníci, 1,04 % pedagogičtí pracovníci, 12,47 % zdravotničtí pracovníci a 36,32 % 

pracovníci ostatní.  
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Vzdělanostní profil pracovníků obecně dosud neodpovídá požadavkům kladeným 

na práci s klientem. Výše dosaženého vzdělání není v příspěvkových organizacích kraje stále 

uspokojivá, ačkoli se dle analýzy vzdělanostních struktur pracovníků v jednotlivých 

organizacích proti roku 2006 značně zvýšila. Řada pracovníků si doplnila či stále si doplňuje 

vzdělání tak, aby odpovídalo požadavkům zákona.  

V organizacích převažuje personál s úplným středním vzděláním nebo vyučení 

zaměstnanci. V pobytových službách je zaměstnáno pouze 4,07 % pracovníků 

s vysokoškolským vzděláním a 2,63 % pracovníků s vyšším odborným vzděláním. 

V ambulantních službách činí podíl pracovníků s vysokoškolským vzděláním 25,76 % a 

s vyšším odborným vzděláním 0,6 %. V terénních sociálních službách (podpora samostatného 

bydlení a telefonická krizová intervence) činí podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků 

62,25 %. 

1.5.3 Sociální podmínky 

Podmínky klientů k bydlení jsou v jednotlivých zařízeních nadále rozdílné. Některá 

zařízení již zajistila klientům dostatečně vhodné prostředí, respektující základní potřebu 

soukromí člověka. Mnohá zařízení jsou však stále umístěna v dispozičně nevhodných 

objektech zámků, kde není možné pro klienty vytvořit podmínky k důstojnému životu a 

zajištění jejich individuálních potřeb. Jedná se zejména o  mnohalůžkové pokoje, kdy 

například v zařízení Marianum, příspěvková organizace, lze stále nalézt pokoje s kapacitou 15 

– 18 lůžek. V této souvislosti je v mnoha dispozičně nevhodných objektech problematické 

a nemožné dodržovat standardy kvality sociálních služeb. Jedná se zejména o zařízení 

sociálních služeb v Jindřichově ve Slezsku, v Nové Horce, v Dolních Životicích, včetně 

pracoviště Moravice, a v Marianu  v Opavě. 

Na základě výše uvedeného a ve vztahu k  zákonu o sociálních službách i Koncepci 

sociálních služeb v MSK je usilováno o postupnou transformaci a rozvolnění 

velkokapacitních zařízení na menší koedukovaná zařízení komunitního typu, v nichž bude 

možné zajistit podmínky pro poskytování kvalitní sociální služby a bude možné zajistit 

uživatelům  podporu a péči v míře, jakou potřebují. 

V současné době jsou intenzivně hledány cesty, jež mohou vést k transformaci 

dispozičně nevhodných objektů, v nichž jsou sociální služby poskytovány. Jednou z možností 

řešení je využití prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci programovacího 
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období 2007-2013 – jedná se zejména o Integrovaný operační program a Regionální operační 

program MSK. Výše uvedené aktivity se budou týkat zejména organizací: Marianum, 

příspěvková organizace, Naděje, příspěvková organizace, Zámek Nová Horka, příspěvková 

organizace a Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace. Této problematice se blíže 

věnuje třetí kapitola diplomové práce. 

1.6 Shrnutí 

V oblasti sociálních služeb v celém kraji dochází k výrazným změnám. Je pozitivní, že 

se na území kraje nachází mnoho poskytovatelů, kteří pak v této oblasti sice pomalu, ale jistě 

vytváří konkurenční prostředí. I zde konkurence přináší zvýšení kvality služeb a vyšší 

hospodárnost.  

Sociální služby zřizované krajem ve formě pobytových zařízení představují stále 

významné zázemí pro občany MSK. Pouze město Ostrava si tyto služby zajišťuje samo. 

Ostatní města a obce potřebují alespoň částečně využívat pro své občany služby zajišťované 

krajem. Ale i zde dochází k vývoji, kdy noví poskytovatelé z řad NNO, měst a obcí, ale i 

soukromého podnikatelského sektoru nabízí další nové služby. Tyto trendy naznačují, že při 

stabilizaci financování sociálních služeb, budou do této oblasti vstupovat další subjekty. 

Co se týče pobytových zařízení, zvláště pak určených pro mentálně postižené a 

hendikepované lidi, zde je v současné době role kraje nezastupitelná. Tato zařízení jsou však i 

při společném zřizovateli ve vzájemném srovnání značně rozdílná. Jak je uvedeno 

v předcházející kapitole 1.5.3 provozuje kraj jak zařízení na velmi dobré úrovni technické i 

profesní, tak zařízení, která vyžadují celkové změny. Tyto transformace se připravují a jsou 

blíže popsány v závěrečné kapitole.  

Pro další rozvoj sociálních služeb v kraji je důležitá tvorba střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb, který pak určuje budoucí směr vývoje v této oblasti. Zde je MSK 

z pozice MPSV hodnocen, v rámci celé ČR, jako příklad dobré praxe.  
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2 Možnosti strukturálních fondů pro rozvoj sociální politiky 

Sociální politika patří již od počátků integrace Evropy mezi stěžejní, sledované a 

podporované politiky společenství. Důkazem toho je Evropský hospodářský a sociální výbor, 

který vznikl na základě Římských smluv  v roce 1957 [23].  

EHSV zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské 

společnosti. Je to institucionální poradní orgán, který umožňuje svým členům podílet se na 

rozhodovacím procesu dnes již EU. V rámci uspořádání evropských institucí plní EHSV 

specifickou úlohu, je výsadním prostorem pro zastupování a diskusi organizované občanské 

společnosti a privilegovaným prostředníkem mezi touto společností a institucemi EU.  

Výbor má 344 členů rozdělených do tří skupin: zaměstnavatelé, zaměstnanci a různé 

zájmy. EHSV je také v neustálém kontaktu s organizacemi občanské společnosti 

v kandidátských zemích nebo seskupeních zemí mimo EU. 

Významným nástrojem pro dosažení cílů sociální politiky jsou strukturální fondy, 

zvláště pak Evropský sociální fond – ESF [18]. Evropský sociální fond přispívá k prioritám 

Společenství, pokud jde o posílení hospodářské a sociální soudržnosti zvyšováním 

zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí, podporou vysoké úrovně zaměstnanosti a 

zvyšováním počtu pracovních míst a jejich kvality. Činí tak prostřednictvím podpory politik 

členských států, jejichž cílem je dosáhnout plné zaměstnanosti a kvality a produktivity práce, 

podpořit sociální začlenění, včetně přístupu znevýhodněných osob k zaměstnání, a snížit 

rozdíly v zaměstnanosti na celostátní, regionální a místní úrovni. 

Evropský sociální fond podporuje zejména opatření, která jsou v souladu s opatřeními 

přijatými členskými státy na základě hlavních směrů Evropské strategie zaměstnanosti, jež 

jsou začleněny do integrovaných směrů pro růst a zaměstnanost, a připojených doporučení. 

Dalším fondem, z kterého jsou čerpány finanční prostředky pro krytí určitých opatření 

v oblasti sociální politiky je Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF. Fondem jsou 

podporovány investiční projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování 

ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, 

podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a 

obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, 
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využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, ekologické a 

energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či oprava infrastruktury pro 

poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových 

zón, zavádění služeb elektronické veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů v 

příhraničních regionech, modernizace systému krizového managementu apod. [22].  

Strukturální fondy ESF i ERDF jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné 

regiony např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti 

s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce 

osídlené oblasti a pohraniční regiony. 

2.1 Období 2004-06 

Přístupem České republiky k EU v roce 2004 se otevřely možnosti čerpání finanční 

prostředků ze strukturálních fondů EU i pro náš stát. 

Realizace strukturálních fondů EU v České republice, stejně jako u ostatních členů – 

příjemců podpory, byla podmíněna splněním požadavků, vytvořením institucionálních 

předpokladů a sestavením programových dokumentů. 

Základním programovým dokumentem, který definuje hlavní cíle rozvoje v ČR byl 

Národní rozvojový plán České republiky 2004 – 2006 (NRP). Na základě NRP připravila 

Evropská komise ve spolupráci s ČR Rámec podpory společenství (RPS), podle něhož byla 

zajišťována koordinace veškeré strukturální pomoci v zúčastněných regionech. RPS byl dělen 

na priority a realizován prostřednictvím operačních programů. 

 OPPP – Operační program průmysl a podnikání se zaměřením na rozvoj malého a 

středního podnikání, kde řídícím orgánem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

OPRLZ – Operační program rozvoje lidských zdrojů s cílem zachování vysoké a 

stabilní úrovně zaměstnanosti, kde řídícím orgánem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

OPRVMZ – Operační program rozvoje venkova a multifunkční zemědělství. Prioritou 

tohoto programu byla obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury, což obsahovalo 

podporu zemědělské prvovýroby a lesního a vodního hospodářství. Řídícím orgánem bylo 

Ministerstvo zemědělství. 



 39 

OPI – Operační program infrastruktura, který se soustředil především na modernizaci 

a rozvoj infrastruktury celostátního významu, kde řídícím orgánem bylo Ministerstvo 

životního prostředí. 

SROP – Společný regionální operační program, který přispíval k dosažení trvalého 

hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů. Specifické potřeby regionů byly 

v tomto operačním programu reflektovány rozdílným finančním rámcem pro jednotlivé 

regiony soudržnosti. Řídícím orgánem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj. 

JPD – Jednotný programový dokument nepatřil mezi operační programy. Byl  účelově 

zpracován pro hlavní město Prahu, aby i ono mohlo čerpat finanční podporu ze strukturálních 

fondů na řešení problémů velkoměsta a metropole ČR. JPD sledoval plnění cílů regionální 

politiky EU a byl členěn na JPD 2 a JPD 3. 

2.1.1 Operační program rozvoj lidských zdrojů 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) tvořil základ pro realizaci 

podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice 

na období 2004 - 2006. 

Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů bylo dosažení vysoké 

a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci 

sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování 

principů udržitelného rozvoje. 

Souběžně s řešením problematiky rozvoje lidských zdrojů byly v OP RLZ 

uplatňovány také čtyři průřezové politiky, horizontální témata, jejichž prostřednictvím 

dochází k propojení všech specifických i globálních cílů napříč celým programem. 

Horizontální témata nebo-li principy jsou: rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, informační 

společnost a podpora místním iniciativám. 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů vymezoval celkem 4 priority a 10 opatření 

(Obrázek 1), které svým rozsahem pokrývaly následující oblasti: aktivní politiku 

zaměstnanosti, integraci specifických skupin ohrožených sociální exkluzí (sociálním 

vyloučením), rovnost příležitostí pro muže a ženy na trhu práce, rozvoj celoživotního učení 

a zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických 

a technologických podmínek. 
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Obrázek 1 OP RLZ 

 

Zdroj: [13] 

Všechny priority i opatření OP RLZ můžeme zařadit mezi nástroje či opatření sociální 

politiky. Z pohledu určitého segmentu  a užšího zaměření na sociální služby pak byla 

významná druhá priorita. 

OP RLZ byl spolufinancován v poměru 75 % ze zdrojů EU (ESF) a 25 % ze zdrojů 

ČR, pouze opatření 2.1 bylo kofinancováno 80 % z ESF a 20 % z národních zdrojů. Podíl 

25% ze zdrojů ČR zahrnoval národní veřejné zdroje. Národní veřejné zdroje byly takřka 

výhradně zajištěny ministerstvy odpovědnými za realizaci jednotlivých priorit a opatření OP 

RLZ, jmenovitě MPSV, MŠMT, MPO, MŽP a MMR.  
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2.1.2 Společný regionální operační program 

Společný regionální operační program byl jedním z pěti operačních programů, 

definovaných v Rámci podpory Společenství - tj. v základním ujednání charakteru smlouvy 

mezi Evropskou komisí a Českou republikou o podpoře regionů Cíle 1 (podpora zaostalých 

regionů, kde HDP < 75 % průměru EU). 

Na realizaci SROP se finančně podílely tyto strukturální fondy Evropské unie: 

Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond.  

SROP byl tvořen pěti prioritami, rozpracovanými do jedenácti opatření [16]:  

• Priorita 1: Regionální podpora podnikání  

Opatření 1.1: Podpora podnikání ve vybraných regionech  

• Priorita 2: Regionální rozvoj infrastruktury 

Opatření 2.1: Rozvoj dopravy v regionech  

Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech  

Opatření 2.3: Regenerace a revitalizace vybraných měst  

• Priorita 3: Rozvoj lidských zdrojů v regionech  

Opatření 3.1: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech  

Opatření 3.2: Podpora sociální integrace v regionech  

Opatření 3.3:Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci 

programů  

• Priorita 4: Rozvoj cestovního ruchu  

Opatření 4.1: Rozvoj služeb pro cestovní ruch  

Opatření 4.2: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch  

• Priorita 5: Technická pomoc  

Opatření 5.1: Technická pomoc pro SROP  

Opatření 5.2: Technická pomoc pro CSF  
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Všechny navrhované priority SROP respektují hlavní osu pomoci Společenství 

regionům Cíle 1 - přispívat významným způsobem ke snižování hospodářských a sociálních 

rozdílů regionů v porovnání s průměrem EU i mezi regiony uvnitř České republiky. 

SROP byl realizován v sedmi regionech soudržnosti České republiky (NUTS II), které 

zahrnují území jednoho až tří krajů:  

• Střední Čechy - kraj Středočeský;  

• Jihozápad - kraj Plzeňský a Jihočeský;  

• Severozápad - kraj Ústecký a Karlovarský;  

• Jihovýchod - kraj Jihomoravský a Vysočina;  

• Severovýchod - kraj Liberecký, Královehradecký a Pardubický;  

• Střední Morava - kraj Olomoucký a Zlínský;  

• Moravskoslezsko - kraj Moravskoslezský.  

 

V rámci sociální politiky a sociálních služeb byla pro příjemce podpory nejzajímavější 

třetí priorita Rozvoj lidských zdrojů v regionech s opatřením 3.2 Podpora sociální integrace 

v regionech se zaměřením na podporu širokého spektra aktivit v oblasti sociální integrace 

na místní či regionální úrovni.  

Neinvestiční podpora byla orientována na:  

• poskytovatele služeb na místní úrovni, realizující podpůrné projekty pro různé 

znevýhodněné skupiny obyvatelstva, na následné řešení i prevenci vzniku tohoto 

znevýhodnění (např. u etnických a národnostních menšin - zejména Romů, zdravotně 

postižených občanů, mladistvých, matek s dětmi, osob bez kvalifikace, osob před důchodem, 

občanů po návratu z výkonu trestu, drogově závislých apod.), 

• rozvoj občanské společnosti, vytváření komunitních plánů, spolupráci neziskových 

organizací a organizací zřizovaných státem, kraji či obcemi,  

• vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva na místní 

úrovni. 

Podpora v rámci opatření byla poskytována na realizaci různých neinvestičně 

zaměřených programů, kurzů, na poradenství a na služby občanům, včetně poskytování 
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rehabilitačních pomůcek, učebních pomůcek, studijních materiálů, pořádání sociálně 

zaměřených akcí, na informační a propagační činnost apod. 

2.1.3 Grantové schéma 

Konečným příjemcem u grantových schémat (GS) je kraj, který nejprve sám požádá 

o finanční prostředky (stejný postup jako u individuálních projektů). Po schválení grantového 

schématu kraj vyhlašuje výzvu k předkládání akcí do daného grantového schématu. 

Konečnými uživateli jsou pak jednotliví předkladatelé akcí (malých projektů do GS). 

Při jednotlivých výzvách konkrétních programů jsou zveřejňovány podmínky pro 

žadatele. Vedle cíle, výše finanční alokace a podmínek, místa realizace je zveřejňována i 

vhodnost žadatele, tj. kdo může žádat. O GS v určitých programech mohly obvykle žádat 

kraje, které tím usnadnily a mnohdy i umožnily podporu drobných žadatelů. 

V rámci výzvy programu SROP priority 3 Rozvoj lidských zdrojů a opatření 3.2 

Podpora sociální integrace měly kraje možnost se přihlásit se svými GS. Tím kraje mohly 

vytvořit podmínky pro čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů pro podporu 

realizace cílené sociální politiky. 

2.2 Období 2007-2013 

Nové období 2007-2013 přináší ČR výhodu možnosti čerpání finančních zdrojů EU 

v celém jeho údobí. Tabulka 1 nám ukazuje rozdělení plánovaných prostředků EU. 

Tabulka 1 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007-2013 

Cíl  Fondy pro EU27  Fondy pro ČR  

Konvergence  
251,16 mld. € (cca 
7 082,80 mld. Kč)  

81,54 
%  

25,88 mld. € (cca 
730,00 mld. Kč)  

96,98 
%  

Regionální 
konkurenceschopnost a 
zaměstnanost  

49,13 mld. € (cca   
1 385,40 mld. Kč)  

15,95 
%  

419,09 mil. € (cca 
11,73 mld. Kč)  

1,56 %  

Evropská územní spolupráce  
7,75 mld. € (cca 
218,55 mld. Kč)  

2,52 %  
389,05 mil. € (cca 
10,97 mld. Kč)  

1,46 %  

Celkem  
308,04 mld. € (cca 
8 686,80 mld. Kč)  

100,00 
%  

26,69 mld. € (cca 
752,70 mld. Kč)  

100,00 
%  

Přepočet dle směnného kurzu 1 EUR = 28,20 CZK.  
Zdroj: [22] 
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Stejně jako v předcházejícím období je realizace strukturálních fondů EU v České 

republice podmíněna splněním podmínek, vytvořením institucionálních předpokladů a 

sestavením programových dokumentů. 

Národní strategický referenční rámec (NSRR) představuje základní programový 

dokument České republiky pro využívání fondů Evropské unie v období 2007-2013. 

Východiskem pro zpracování návrhu Národního strategického referenčního rámce byl 

Národní rozvojový plán České republiky. 

Pro využívání fondů Evropské unie v novém období, tj. v letech 2007-2013 připravila 

Česká republika celkem 24 operačních programů. Z toho 8 tématických operačních programů, 

7 regionálních, 2 operační programy pro hlavní město Prahu, a 5 programů přeshraniční 

spolupráce, 2 operační programy evropské územní spolupráce. V rámci evropské územní 

spolupráce jsou připraveny i 2 síťové programy. Jedná se o tyto programy: 

• Tematické operační programy:  

Integrovaný operační program 

OP Podnikání inovace 

OP Životní prostředí 

OP Doprava 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP Technická pomoc 

  
• Regionální operační programy:  

ROP NUTS II Severozápad 

ROP NUTS II Severovýchod 

ROP NUTS II Střední Čechy 

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II Jihovýchod 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

ROP NUTS II Střední Morava 
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• Operační programy pro hlavní město Prahu: 

OP Praha Konkurenceschopnost 

OP Praha Adaptabilita 

  
• Evropská územní spolupráce:  

OP Meziregionální spolupráce 

OP Nadnárodní spolupráce 

Síťové programy:ESPON 2013 a INTERACT II 

 
• Přeshraniční spolupráce: 

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 

Bližší informace o jednotlivých programech lze získat na webových stránkách [22]. 

Pro potřebu této diplomové práce budou popsány, a to jen v určitém segmentu, tři operační 

programy, a to Integrovaný operační program (IOP), Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost (OP LZZ) a Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS). 

2.2.1 Integrovaný operační program 

V rámci IOP se integruje několik tematických oblastí podpory, které musí být 

z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně 

orgány státní správy nebo orgány územní veřejné správy. IOP vymezuje tři základní okruhy 

prioritních oblastí, které pokrývají [4]: 

• modernizaci veřejné správy prostřednictvím informačních technologií 

• veřejné služby zaměřené na lidské zdroje v oblastech sociální integrace, veřejného 

zdraví, služeb zaměstnanosti a v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

• veřejné služby zaměřené na územní rozvoj ve vybraných oblastech cestovního 

ruchu, kulturního dědictví, bydlení a územních politik 
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Společným cílem těchto tematických oblastí je posílení veřejné správy, veřejných a 

navazujících služeb na území ČR s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro 

investory. 

Souhrnný přehled prioritních os: 
 
1 -  Modernizace veřejné správy  

2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě 

3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 

3.1 Služby v oblasti sociální integrace 

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

4 - Národní podpora cestovního ruchu 

5 - Národní podpora územního rozvoje  

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 

6 - Technická pomoc 

Pro poskytování služeb je významná oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální 

integrace. Tato aktivita byla zvolena jako prioritní s ohledem na nové koncepční záměry 

MPSV uvedené ve strategickém dokumentu „Koncepce podpory transformace pobytových 

sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele 

a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“, který byl přijat usnesením vlády č. 

127/2007. 

2.2.2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na období 2007-

2013 je „Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších 

zemí EU“. OP LZZ [3] podporuje zvyšování kvalifikace stávající pracovní síly, vyloučené z 

trhu práce, mezinárodní spolupráci, rozvoj veřejné správy a veřejných služeb a další. Program 

řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 
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Specifickými cíli operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou: 

• Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

• Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti. 

• Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučených. 

• Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných 

služeb. 

• Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a 

zaměstnanosti. 

 

Struktura věcných prioritních os OP Lidské zdroje a zaměstnanost je následující: 

1 - Adaptabilita  

2 - Aktivní politiky trhu práce 

3 - Sociální integrace a rovné příležitosti  

4 - Veřejná správa a veřejné služby 

5 -  Mezinárodní spolupráce  

V oblasti sociální politiky a služeb je důležitá prioritní osa 3: Sociální integrace a 

rovné příležitosti, která je zaměřena především na pomoc osobám ohroženým sociálním 

vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným, a to formou jednak přímé podpory těchto 

osob a jednak formou zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb pro tyto osoby včetně 

posilování místních partnerství a procesů komunitního plánování. Podporována jsou také 

opatření vedoucí ke zvyšování zaměstnatelnosti těchto osob a opatření směřující k lepší 

slučitelnosti jejich rodinného a profesního života.  

V rámci tohoto cíle budou podporovány také aktivity zaměřené na prosazování 

rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Zvláštní pozornost bude věnována příslušníkům 

romských komunit a migrantům a dalším skupinám z odlišného sociokulturního prostředí. 

Sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva bude podpořeno zejména 

prostřednictvím podpory subjektů poskytujících sociální služby vedoucí k integraci do trhu 

práce a do společnosti. Důraz bude také kladen na rozvoj systému sociálních služeb zejména 

cestou dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků působících v sociálních 

službách. 
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2.2.3 Regionální operační program Moravskoslezsko – ROP MS 

Globálním cílem ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko je urychlit rozvoj regionu 

a zvýšit jeho konkurenceschopnost efektivnějším využitím jeho potenciálu. Tohoto cíle bude 

dosaženo zejména zvyšováním kvality života obyvatel a atraktivity regionu pro investory a 

návštěvníky, zlepšováním podmínek pro práci i volný čas, zejména modernizací dopravní 

infrastruktury a rozvojem dalších atributů spokojenosti obyvatel a návštěvníků regionu. 

Konkurenceschopnost regionu Moravskoslezsko bude posilována vytvářením příhodných 

podmínek pro podnikání a aktivním marketingem Moravskoslezského kraje. 

ROP regionu Moravskoslezsko bude realizována prostřednictvím 5 prioritních os [5]: 

1 – Regionální infrastruktura a dostupnost 

1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 

1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 

1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti 

1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení 

2 – Podpora prosperity regionu 

2.1 Infrastruktura veřejných služeb 

2.2 Rozvoj cestovního ruchu 

2.3 Podpora využívání brownfields 

2.4 Marketing regionu 

 
3 – Rozvoj měst 

3.1 Rozvojové póly regionu 

3.2 Subregionální centra 

 
4 – Rozvoj venkova 

4.1 Rozvoj venkova 
 
5 – Technická pomoc 

5.1 Implementace operačního programu 

5.2 Podpora absorpční kapacity 

Strategie regionu Moravskoslezsko pro období 2007-2013 v sociální oblasti klade 

důraz na rozvoj sociálních služeb, které posílí sociální soudržnost v Moravskoslezském kraji, 



 49 

kdy je nutné reagovat na očekávané stárnutí populace, a přitom dát přednost rozvoji terénních 

služeb před službou ústavní a podporovat integraci znevýhodněných skupin. V oblasti 

etnických menšin, které v Moravskoslezském kraji představují převážně Romové, je nutné se 

zaměřit hlavně na odstraňování neuspokojivé sociální situace této etnické skupiny, která je 

dána především specifickým způsobem života Romů, nízkou úrovní vzdělanosti, 

nezaměstnaností a existencí sociálně vyloučených romských lokalit. 

Rozvoj sociálních služeb a politiky podporuje ROP MS hlavně v následujících 

opatřeních: 

Opatření 2.1 Infrastruktura veřejných služeb - rozvoj infrastruktury sociálních služeb 

bude zahrnovat podporu projektů, které budou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje 

sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje, Moravskoslezským krajským plánem 

vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, či s výstupy komunitního 

plánování v jednotlivých obcích. Jde o: 

• výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby 

sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů, 

• výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby 

sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů, 

• výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby 

odborného sociálního poradenství a dalších služeb sociální péče a prevence dle 

zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů, 

• transformaci pobytových zařízení o velkém počtu uživatelů na koedukovaná 

zařízení komunitního typu, 

• výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení na podporu rovných 

příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel (např. sociálně terapeutické dílny, 

sociální rehabilitace), 

• výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen, kdy je 

příjemcem podpory NNO, zařízení sociálně - právní ochrany dětí, probační a 

mediační služby, 

• provozní náklady při zahájení provozu zařízení sociálních služeb, max. na dobu 

jednoho roku, 

• vzdělávání personálu související se změnou charakteru poskytovaných služeb nebo 

zaváděním nových služeb. 
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Prioritní osa 3 Rozvoj měst - sociální soudržnost. Jako jeden z důsledků ekonomické 

transformace vznikly na okrajích měst, ale někdy i přímo v jejich centrech, lokality s 

koncentrací sociálně slabých obyvatel. Tyto lokality, často obývané romskou komunitou, 

vyžadují komplexní přístup, zahrnující zlepšení fyzického prostředí, který musí být 

doprovázen opatřeními v sociální a bezpečnostní oblasti. Hlavní oblasti podpory sociální 

integrace: 

• Rozvoj služeb, odrážejících měnící se demografickou strukturu obyvatel, rozvoj 

terénních služeb pro staré občany. 

• Služby pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce. 

• Rozvoj služeb pro sociální začlenění etnických menšin. 

• Revitalizace zanedbaných a upadajících území doprovázená opatřeními ke zlepšení 

sociální situace obyvatel v ekonomicky a sociálně slabých částech měst. 

• Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání. 

• Infrastruktura služeb pro rizikové skupiny mládeže a opatření proti místní 

kriminalitě. 

Opatření 3.2 Subregionální centra - podpora bude poskytována obcím s počtem 

obyvatel  5 000–50 000. Vedle výše uvedených aktivit společných pro celou prioritní osu 

budou ve formě individuálních projektů podporovány i tyto aktivity: 

• Rozvoj základních sociálních služeb zajišťovaných městy nebo prostřednictvím 

jimi založených a zřizovaných organizací služby sociální péče a prevence, služby 

odborného sociálního poradenství a další služby. 

• Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. 

• Volnočasová infrastruktura pro děti a mládež. 

Regionální operační program Moravskoslezsko vytváří velký prostor pro aktivity 

směřující ke zlepšení zázemí pro sociální služby včetně jeho zavádění i provozování. 

Z výčtu jednotlivých programů je patrné, že jak v minulém období, tak i 

v současném je věnována sociální politice vysoká pozornost.                                     
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3 Rozvoj sociálních služeb v Moravskoslezském kraji  

Rozvoj sociálních služeb v MSK je nezbytný a důležitý, a to hlavně z důvodů určité 

zanedbanosti, která zde zůstala z minulých let a také z důvodu nových přístupů k této 

problematice. Následující kapitola přiblíží plánování sociálních služeb v MSK, již realizovaná 

opatření za přispění strukturálních fondů z prvního období našeho členství v EU, které mají 

kladný dopad i do současnosti a návrh nových opatření. 

3.1 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MSK 

Při plánování sociálních služeb je nutné pracovat s několika statistickými údaji.  

Jedním z ukazatelů je počet obyvatel a jeho vývoj v úbytku či přírůstku (Obrázek 2 a    

Příloha 3), jeho složení z pohledu věku, pohlaví, zaměstnanosti, ale i sociální potřebnosti.  

V Evropě i ČR dochází k určité změna v pojetí klasické rodiny [7]. Dochází k vyšší 

zaměstnanosti žen, profesní kariéra jedince je často upřednostňována před rodinou, dochází k 

poklesu počtu dětí v rodinách (Příloha 2 - Obyvatelstvo ČR 2006). Určitý charakter trendu i 

absolutních ukazatelů v MSK nám ukazuje Příloha 5 - Dlouhodobý vývoj Moravskoslezského 

kraje v letech 1993 – 2006. 

Při rozvoji sociálních služeb v Moravskoslezském kraji hraje klíčovou a 

nenahraditelnou roli samotný kraj. Po obnově samosprávných celků – krajů, si MSK 

zpracoval Koncepci sociálních služeb v MSK, 2003. Uvedený dokument na základě provedené 

analýzy popsal stav služeb v kraji a jeho potřeby. Definoval problémové okruhy, navrhl cíle a 

opatření. Touto přijatou koncepcí si kraj stanovil základní směr tvorby sociální politiky 

v oblasti sociálních služeb v regionu.  

Pro další koncepční řešení rozvoje služeb v MSK, v návaznosti na přijetí nového 

zákona č.108/2006 Sb., byl vypracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

v Moravskoslezském kraji na rok 2008 – 2009 (SPSS). Podpora sociálních služeb 

v střednědobém plánu vychází z procesu plánování sociálních služeb v obcích, za současné 

finanční spoluúčasti obcí i kraje na zajištění těchto služeb. Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb v MSK je novým aktuálním rozvojovým dokumentem v této oblasti a 

v následující části je ve stručnosti a v základních datech představen od tvorby analýzy až po 

novou koncepci. 
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Obrázek 2 Přírůstek obyvatelstva v MSK 

 

Zdroj: [24] 

3.1.1 Výchozí stav sociálních služeb 

Výchozí stav sociálních služeb v MSK byl zjištěn podrobnou analýzou. Kompaktním 

zdrojem informací pro sestavení analýzy poskytovaných sociálních služeb v kraji byly údaje z 

dotačního řízení vyhlášeného MPSV na rok 2007 v oblasti podpory sociálních služeb na 

regionální úrovni, kdy krajský úřad hodnotil jednotlivé žádosti v kraji (bylo zapotřebí 

zpracovat velké množství informací ve stejném rozsahu včetně analýzy různých 

poskytovatelů sociálních služeb v kraji) [6]. 

Poskytovatelé  

Do předmětného dotačního řízení se přihlásilo celkem 167 poskytovatelů, kteří žádali 

finanční prostředky na 425 sociálních služeb.  Z počtu 167 žadatelů byla rozhodnutím MPSV 

poskytnuta dotace 131 z nich, a to v souhrnné výši Kč  773.406.000,-. 

Největší poskytovatelé sociálních služeb v kraji  jsou zaznamenáni v Tabulka 2 a se 

svými 228 poskytovanými službami zaujímají téměř 54 % z celkového objemu 

poskytovaných sociálních služeb v MSK.  
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Tabulka 2 Poskytovatelé služeb 

Poskytovatel Počet služeb 
Slezská diakonie 65 
Diecézní charita ostravsko-opavská 62 
Moravskoslezský kraj 36 
Statutární město Ostrava 27 
Armáda spásy 24 
Sociální služby města Havířova 14 
Celkem 228 
Zdroj: [6] 
 

Druhy služeb 

V druzích poskytovaných služeb jsou největší měrou zastoupeny služby sociální péče 

(46 %), následovány službami sociální prevence (43 %). Nejméně služeb z celkového počtu 

425 služeb zaujímají služby sociálního poradenství (11 %), Tabulka 3. 

Tabulka 3 Druhy služeb 

Služba Počet % 
Sociální poradenství 48 11 
Sociální péče 196 46 
Sociální prevence 181 43 
Celkem 425 100 
Zdroj: [6] 
 

Obrázek 3 graficky znázorňuje strukturu poskytovaných služeb. Zde je ještě patrnější, 

že je nejvíce služeb v oblasti sociální péče a sociální prevence.  

Obrázek 3 Struktura služeb 
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Sociální péče 

V oblasti služeb sociální péče tvoří téměř jednu třetinu poskytovaných služeb domovy 

pro seniory (55 z celkového počtu 196 služeb). Výraznou měrou je v kraji zastoupeno 

poskytování pečovatelské služby (32 služeb). Téměř stejným počtem jsou prezentovány 

služby domovů pro osoby se zdravotním postižením (22 služeb) a denní stacionáře (21 

služeb). Celkem 93 služeb je poskytováno celoročně v domovech (pro seniory, osoby se 

zdravotním postižením a se zvláštním režimem) a chráněném bydlení, Obrázek 4.  

Obrázek 4 Služby sociální péče 
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Zdroj: [6] 

 



 55 

Tabulka 4 Rozdělení zřizovatelů služeb charakterizuje rozdělení zřizovatelů 

v oblastech poskytovaných sociálních služeb. Z analýzy poskytovaných služeb je zřejmé, že v 

nejvyšší  míře  zajišťují  sociální  služby  v kraji  nestátní  neziskové  organizace,  které 

zajišťují 70 % celkového objemu poskytovaných služeb. Obce poskytují 21 %  všech služeb a 

kraj 9 %.   

Tabulka 4 Rozdělení zřizovatelů služeb 

Zřizovatel 
kraj obec NNO 

Celkem  Oblast 
sociální 
služby počet % počet % počet %       počet 

Sociální 
poradenství 

2 5 5 10 41 85 48 

Sociální 
péče 

35 18 65 33 96 49 196 

Sociální 
prevence 

2 1 17 9 162 89 181 

         Celkem 39 9 87 21 299 70 425 
Zdroj: [6] 

Nestátní neziskové organizace zcela dominují v oblasti služeb sociálního poradenství 

(85 %) a poskytují téměř polovinu služeb sociální péče. Důvodem vysokého podílu v oblasti 

sociální péče je stejně jako u obcí působení v oblasti terénních služeb, zejména v pečovatelské 

službě. 

Kraj v oblasti sociální péče zajišťuje pouze 18 % celkového objemu. Z 91 %, ze své 

činnosti, zřizuje pobytové sociální služby s celoročním pobytem, domovy pro seniory, osoby 

se zdravotním postižením a se zvláštním režimem, chráněné bydlení. U obcí tyto služby 

zaujímají 45 % jimi zřizovaných služeb a u nestátních neziskových organizací 33  %.  

Analýza finančních toků na sociální služby 

Celkový požadavek na dotaci na všechny druhy sociálních služeb pro rok 2007 byl 

vyčíslen na 1.120.799.404,- Kč. Souhrnná výše dotace poskytnuté MPSV činila 773.406.000,- 

Kč. Strukturu rozdělení financí na sociální služby znázorňuje Obrázek 5. 

Z analýzy toku finančních prostředků do jednotlivých oblastí sociálních služeb 

vyplývá, že zcela dominantní část prostředků byla vynaložena na oblast služeb sociální péče, 

a to 88 % dotace poskytnuté MPSV na všechny druhy sociálních služeb. Služby sociální 
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prevence získaly pouze 9,5 % a služby sociálního poradenství dokonce jen 2,5 % celkového 

objemu dotace. 

Obrázek 5 Struktura finančních toků 
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Zdroj: [6] 

U služeb sociální péče 56 %  finančních prostředků vynaložených v rámci této oblasti 

připadlo na domovy pro seniory a 30 % domovům pro osoby se zdravotním postižením. 

Zbývajících 14 % bylo rozděleno mezi ostatní druhy služeb sociální péče. 

V rámci služeb sociální prevence byly nejvíce podpořeny služby azylových domů 

19%, nízkoprahová centra pro děti a mládež 16 %, noclehárny 12,6 % a služby sociální 

rehabilitace 10,6%. 

Po celkovém vyhodnocení analýzy je patrné, že co do počtu poskytovaných služeb i 

objemu peněz je nejvíce poskytována služba sociální péče. Ačkoli se kraj podílí svými 

organizacemi na poskytování sociální péče z celkového objemu jen 18 %, představuje to pro 

kraj samotný 91 % jím poskytovaných služeb. Jde především o pobytové služby. 

Proto této oblasti kraj věnuje zvýšenou pozornost s cílem služby modernizovat a 

vytvořit co nejlepší podmínky pro lidi, kteří danou službu vyžadují. Zde kraj může výrazně 
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podpořit rozvoj sociálních služeb transformací pobytových služeb, jak již bylo uvedeno 

v souvislosti s trendy vývoje a kvalitou služby. Směr rozvoje služeb je pak koncipován v nové 

koncepci sociálních služeb v MSK, viz. následující text. 

3.1.2 Finální plán SPSS  

Vzhledem k rozsáhlosti činností nutných ke zpracování SPSS a následné realizace 

jednotlivých opatření, je navrženo postupovat ve 3 fázích [6]: 

1. fáze bude zaměřena na stabilizaci současného stavu – stávající sítě poskytovatelů 

sociálních služeb v kraji, zmapování stávající situace (popis a analýza území, existujících 

zdrojů, potřeb, analýzu a vymezení poskytovatelů sociálních služeb). 

     výstup – střednědobý plán na rok 2008 – 2009 

2. fáze  bude  zaměřena  na vytváření systému rozvoje sociálních služeb v kraji  - 

jednání a dohoda mezi subjekty o převzetí veřejného závazku za určité druhy služeb, návrh 

systému financování sociálních služeb v kraji (např. procentní spoluúčast kraje u jednotlivých 

druhů služeb a navržení vývojové křivky podpory či útlumu). 

     výstup – střednědobý plán na rok 2010 – 2012 

3. fáze bude zaměřena na rozvoj sociálních služeb a vytvoření strategie k jejich 

zajištění, půjde o plán k vytvoření sítě místně i typově dostupných sociálních služeb; 

vytvoření sítě poskytovatelů, kteří budou mít garanci stabilního financování v následujících 

letech, současně bude vytvořen systém sledování a vyhodnocování plánu rozvoje. 

     výstup – střednědobý plán na rok 2013 – 2016 

SPSS zároveň vypracoval Koncepci sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 

(KSS MSK) pro následující období, která sleduje tyto cíle a opatření: 

• zajištění sociálních služeb zaměřených na seniory by mělo být záležitostí obcí, 

podpora kraje bude směřovat zvláště k zajištění sociálních služeb poskytovaných 

cílovým skupinám se specifickými problémy  (princip statistické významnosti – 

počet osob dané cílové skupiny je statisticky významný na úrovni obce – zajištění 

služby je záležitostí obce; cílová skupina statisticky významná až na úrovni kraje  - 

zajištění potřebných služeb záležitostí kraje) 

• upřednostnit terénní a intervenční služby před rezidenčními  
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• v oblasti rezidenčních služeb: podporovat koedukované zařízení komunitního typu; 

zajistit klientům služby sociální péče v typech zařízení, která budou svými 

stavebně-technickými parametry odpovídat standardům kvality sociálních služeb; 

při rozvolňování ústavů respektovat současný trend preference koedukovaných 

zařízení, kdy jsou zároveň opouštěny dispozičně nevyhovující objekty; změnit 

strukturu pracovníků v krajských zařízeních s cílem zajistit cílovým skupinám 

klientů péči odpovídající jejich skutečným potřebám  

• změnit strukturu pracovníků v ústavních zařízeních s cílem zajistit cílovým 

skupinám klientů péči odpovídající jejich skutečným potřebám  

• podpořit aktivity v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků,  

• podporovat poskytování sociálních služeb odpovídajícím standardům kvality 

sociálních služeb 

• podpořit vznik chybějících zařízení pro klienty se specifickými potřebami - 

podpořit zřízení chybějících zařízení pro klienty potřebující velmi intenzivní typ 

péče a zařízení pro osoby s psychózou a chronickou závislostí na alkoholu. 

• podporovat plánování sociálních služeb v obcích 

Komunitní plánování je v podstatě kontinuální plánování, které nezná konce, ale jen 

plynulé pokračování. V MSK jsou zpracovávány další studie a aktivity směřující k zvyšování 

kvality poskytovaných služeb. Dalším aspektem rozvoje služeb jsou trendy vývoje. 

Trendem, jež charakterizuje poskytování sociálních služeb v moderních sociálních 

státech, je prosazování rovného přístupu k občanům – uživatelům služeb, nacházejících se 

v nepříznivé sociální situaci, případně představujících určitým způsobem znevýhodněnou, 

ohroženou skupinu obyvatel. S tím souvisí snaha zabránit sociálnímu vyloučení, snaha 

podpořit občana při vyrovnávání životních příležitostí a posílení jeho kompetencí nutných 

k odpovědnému rozhodování o sobě samém. 

Právo na soukromí a intimitu má každý člověk. Osobní prostor klientů žijících 

v ústavním zařízení (ve velkých zařízeních s mnoholůžkovými pokoji) je limitován 

organizačními a stavebními parametry zařízení. Podílí se na něm počet, velikost a kapacita 

pokojů, umístění a typ sociálního zařízení, existence prostor sloužících k trávení volného 

času, způsob a možnost kontaktu s okolním prostředím. 



 59 

V současné době jsou v oblasti ústavních služeb preferována zařízení koedukovaná, 

komunitního typu, respektující standardy kvality sociálních služeb, v nichž je možno pracovat 

s klientem individuálně, podle jeho potřeb a schopností a zabezpečit tak maximální rozvoj 

jeho osobnosti. Z tohoto důvodu dochází k transformaci a rozvolnění velkokapacitních ústavů 

na menší, přičemž jsou opouštěny dispozičně nevyhovující objekty (např. zámky), ve kterých 

byly dříve ústavní služby často poskytovány. 

Transformace je v cestou přirozeného vývoje vycházejícího z požadavků odborníků, 

uživatelů, jejich rodin i samotných poskytovatelů. Výrazně zlepší kvalitu poskytovaných 

sociálních služeb a je jedním z cílů KSS MSK. 

Ve vyspělých zemích, jako např. ve Švédsku, již došlo k výrazným změnám                

v poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních pro větší počet klientů, konkrétně 

nad 4 osoby. Prakticky došlo k jejich zavření. 

Jak ukazuje Obrázek 6, ve Švédsku dříve existovaly dva druhy ústavů pro děti 

s mentálním postižením: internátní školy a rezidenční domovy pro děti a mládež, ve kterých 

bylo celkově umístěno přibližně 5 tisíc dětí. Vhodným nastavením služeb bylo dosaženo, 

zavření těchto velkých institucí. V případech, kdy se rodiny nemohly starat o dítě doma, bylo 

zavedeno právo umístit dítě do skupinového domova pro čtyři děti, který byl zřízen uvnitř 

běžné komunity. Do této služby přešlo asi tisíc dětí. 

Obrázek 6 Dětské ústavy ve Švédsku 

 

Zdroj: [12] 
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Transformace sociálních zařízení, i na základě zkušeností ve vyspělých zemích, se 

dnes ukazuje jako správný směr změny zázemí pro poskytování sociálních služeb 

v pobytových zařízeních. Jedná se o dlouhodobou záležitost a v následující části jsou uvedena 

konkrétní opatření, která jsou již realizována. 

3.2 Rozvoj sociálních služeb v období 2004-2006 s využitím SF 

Významný rozvoj sociálních služeb nastal s přispěním finanční pomoci ze SF. V kraji 

bylo realizováno mnoho projektů a jen v rámci GS SSI jich je 62. V této části diplomové 

práce budou prezentovány čtyři projekty, které byly realizovány Moravskoslezským krajem. 

Jeden představuje GS a ostatní jsou individuální projekty. 

MSK s cílem podpory rozvoje a vyšší kvality služeb v sociální oblasti realizoval 

v období 2004-2006 grantové schéma Síť sociální integrace. GS bylo financováno 

z operačního programu SROP, priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatřením 3.2 

Podpora sociální integrace a tento projekt je významný pro kraj z toho důvodu, že vytvořil 

předpoklad pro celkové zlepšení podmínek v sociální oblasti v MSK bez ohledu na to, kdo 

aktivitu realizoval. Některé projekty byly víceleté a probíhají ještě i v letošním roce 2008. 

Cílem grantového schématu bylo zvýšit sociální integraci a zaměstnanost 

v Moravskoslezském kraji s ohledem na podporu rovných příležitostí a zapojování partnerství 

na místní úrovni a snížit výskyt sociálně patologických jevů v regionu se zaměřením na 

prevenci. Přehled podporovaných aktivit spolu s příklady aktivit zohledňujících v rámci GS 

regionální hlediska uvádí následující souhrn: 

• Sociální integrace 

Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob; 

rozvoj služeb podporovaného zaměstnávání; motivační, rehabilitační a chráněné programy 

v dílnách (včetně skupiny dlouhodobě nezaměstnaných); podpora získávání základních 

sociálně profesních a společenských dovedností; programy vzdělávání vedoucí k sociální 

integraci osob ohrožených sociální exkluzí; intervenční programy ve prospěch skupin 

ohrožených sociální exkluzí; program rozvoje sítě občanských poraden a služeb pro oběti 

domácího násilí; rozvoj sítě služeb azylových domů a domů na půli cesty; reintegrační 

programy pro občany po návratu z výkonu trestu; programy pro mladisté po opuštění 

školských zařízení pro ústavní výchovu; rozvoj terénních sociálních služeb zaměřených na 
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rozvoj služeb osobní asistence pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; rozvoj 

asistence v sociálně ohrožených rodinách pro děti a mládež ohrožené delikvencí a dlouhodobě 

nezaměstnané; programy pro začleňování všech typů sociálně vyloučených skupin osob 

s důrazem na venkovské oblasti; rozvoj specializovaných rezidenčních služeb; rozvoj služeb 

chráněného a podporovaného bydlení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

• Podpora partnerství a zpracování komunitních plánů 

Programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit a programy 

zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni; podpora 

zavádění komunitního plánování obcí a realizace výstupů z komunitního plánování.  

• Zlepšení životních podmínek v obcích 

Programy podporující optimální sladění profesního a rodinného života; rozvoj služeb 

respitní péče (odlehčovací služby, úlevová péče); vzdělávací, kulturní a sociální programy pro 

zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů; podpora veřejně účelných aktivit 

občanských sdružení občanů s omezenou schopností pohybu a orientace; programy 

bezpečnosti obyvatel – všechny cílové skupiny dle GS.  

• Prevence sociálně patologických jevů 

Programy prevence sociálně patologických jevů; nízkoprahová denní centra pro děti 

a mládež; programy pro mládež od 15 do 25 let; programy péče o osoby závislé na drogách; 

podpora realizace sekundární protidrogové prevence; podpora realizace terciární protidrogové 

prevence.  

V rámci GS Síť sociální integrace byly vyhlášeny celkem 4 výzvy. Přehled 

jednotlivých výzev je uveden v příloze 1. Celkový finanční rámec GS ukazuje Tabulka 5, jak 

v počtu a finančním objemu úspěšných žádostí, tak i přidělené alokace. 

Z tabulky je patrné, že v GS SSI bylo podpořeno celkově 62 úspěšných projektů 

s celkovým objemem přidělené dotace téměř 203 mil. Kč. Kolik bude skutečně vyčerpáno, 

není v tuto chvíli známo, protože vyúčtování dotací ještě nebylo uzavřeno.  

Realizací jednotlivých projektů došlo k významnému posuvu i v rámci podpory 

plánování sociálních služeb v obcích i městech. Celkově bylo podpořeno 8 projektů v oblasti 
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tvorby komunitních plánů, které jsou systematickým nástrojem rozvoje sociálních služeb 

v daném místě a lokalitě. 

Tabulka 5 Finanční rámec GS SSI 

Zdroj: [16] (výtah) 

 „Ústav sociální péče Pržno – dostavba areálu“ 

Příkladem využití fondů EU v sociální oblasti je individuální projekt „Ústav sociální 

péče Pržno – dostavba areálu“. Projekt byl spolufinancován z operačního programu SROP, 

třetí priority Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj 

lidských zdrojů v regionech [15]. 

Projekt byl realizován v období 07/2005 - 03/2006 s celkovým nákladem 58 mil. Kč, 

z toho z fondu ERDF 46,4 mil. Kč, ze státního rozpočtu 5,8 mil. Kč  a se stejnou částkou     

5,8 mil. Kč z rozpočtu MSK. 

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření nových kapacit pro poskytování služeb 

podporujících sociální integraci v regionu, začlenění zdravotně znevýhodněných obyvatel do 

společnosti a zkvalitnění sociální péče pro obyvatele ústavu. Projekt byl rovněž zaměřen na 

vznik nových pracovních míst v daném regionu, čímž přispěl k aktivní politice  

zaměstnanosti. 

Dostavba byla pokračováním předchozího projektu výstavby nového areálu Ústavu 

sociální péče pro mládež v Pržně, který nahradil nevyhovující a z hlediska ohrožení 

záplavami nevhodně umístěný Ústav sociální péče pro mládež v Ostravici. 

Kolo výzvy 
Počet 

projektů 
Celkové náklady 

[mil.Kč] 
Dotace 

[mil.Kč] 
Disponobilní 

zdroje [mil.Kč] 
Rozdíl 

[mil.Kč] 

1. kolo 2 
                       

7,043     
                    

6,501     
                     

57,958     
               

51,457     

2. kolo 7 
                     

11,471     
                  

11,211     
                     

51,451     
               

40,240     

3. kolo 20 
                     

58,231     
                  

56,833     
                     

85,554     
               

28,721     

4. kolo 33 
                   

131,297     
                

128,388     
                   

140,235     
               

11,847     

Celkem 62 
                   

208,042     
                

202,933     x x 
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V rámci tohoto projektu byly vybudovány tyto nové objekty: 

• Multifunkční vzdělávací centrum 

• Pavilon pro psychotiky 

• Krytá dráha pro hipoterapii 

• Skleník 

Výstupem projektu bylo vybudování nového moderního zařízení, které splňuje 

požadavky zadání a vytváří vhodné zázemí pro osoby, které vyžadují sociální péči. Nové 

zařízení umožnilo poskytovat sociální službu dalším novým 30 lidem a vytvořilo 15 nových 

pracovních míst. Projekt vytvořil podmínky pro další pracovní uplatnění klientů a zázemí pro 

moderní metody sociální péče u pobytových zařízení. 

„NOVÝ SVĚT“ a „SPOLEČNÝ SVĚT“ 

Příspěvková organizace MSK Náš svět (původní ÚSP Pržno) získala další finanční 

prostředky na své nové dvě aktivity z GS Síť sociální integrace. Jedná se o projekty „NOVÝ 

SVĚT“ a „SPOLEČNÝ SVĚT“.  

Organizace Náš svět si klade za cíl prostřednictvím programů „NOVÝ SVĚT – 

Program rozvoje osob s těžkými psychiatrickými diagnózami prostřednictvím rehabilitačních 

aktivit“ a „SPOLEČNÝ SVĚT - Rozvoj terapeutických a sociálních aktivit pro osoby 

s postižením“ zvýšit integraci těchto osob do společnosti.  

Celkové náklady projektu „NOVÝ SVĚT - Program rozvoje osob s těžkými 

psychiatrickými diagnózami prostřednictvím rehabilitačních aktivit“ probíhajícího ve dvou 

etapách trvajících celkově 11 měsíců jsou ve výši 9,2 mil. Kč, z toho z prostředků EU         

8,3 mil.Kč.  

Celkové náklady projektu „SPOLEČNÝ SVĚT - Rozvoj terapeutických a sociálních 

aktivit pro osoby s postižením“ probíhajícího ve čtyřech etapách jsou ve výši 13.960 tis. Kč. 

Spoluúčast zřizovatele je ve výši 1.400 tis. Kč zbytek je hrazen ze zdrojů EU.  Projekt byl 

zahájen 1. 5. 2007 a poslední etapa by měla být ukončena k 30. 4. 2008.  

Oba projekty patří mezi neinvestiční projekty. Velkým přínosem těchto projektů je, že 

mohly být realizovány nové metody ústavní péče, které si sice vyžadovaly nemalé finanční 

prostředky, ale na druhé straně přinesly a potvrdily nové poznatky v oblasti práce s mentálně 
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postiženými lidmi. Klienti měli možnost  účastnit se pro ně speciálně připravených 

poznávacích zájezdů, byla zajištěna odborná lékařská spolupráce se sociálními pracovníky. 

Velmi příznivě na postižené působila hippoterapie a další druhy léčby využívající pozitivního 

vlivu přirozeného prostředí a zvířat. Tyto projekty jsou odbornou veřejností kladně 

hodnoceny. Následující text diplomové práce popisuje návrh dalšího postupu zlepšování 

sociálních služeb MSK. 

3.3 Modernizace sociálních služeb poskytovaných MSK 

Zavádění a zaměření se na zvyšování kvality je výrazným aspektem rozvoje sociálních 

služeb v kraji. Kvalitou jako takovou se zpočátku zabývaly především podnikatelské subjekty, 

s cílem zajistit si co největší tržby.  

Sociální služby se však od komerční sféry v mnohém liší. Jsou financovány 

z veřejných zdrojů, často jsou závislé na politických rozhodnutích, na legislativě, jedná se o 

služby často intimní povahy s velkou etickou a hodnotovou dimenzí. To je důvodem proč 

v oblasti zajišťování a zvyšování kvality sociálních služeb dochází k propojení nekomerčních 

i komerčních přístupů. Kvalita je dnes důležitým prvkem poskytovaných sociálních služeb. Je 

žádoucí usilovat o její zvýšení v rámci transformace zařízení i poskytovaných terénních 

služeb. 

Sociální zařízení, zřizovaná MSK a poskytující sociální služby, mají různou úroveň, 

jak je blíže popsáno v první kapitole diplomové práce. Mnohé z nich vyžadují značné 

změny.V následující části této kapitoly jsou uvedeny konkrétní návrhy opatření včetně 

možností spolufinancování ze SF EU. 

Marianum, p.o., Opava 

Příspěvková organizace kraje Marianum v Opavě poskytuje dvě sociální služby, 

domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou pro 215 lidí a centrum denních služeb 

pro 15 osob (Příloha 8). Posláním Mariana, p. o. je pomoci osobám s mentálním nebo 

vícenásobným postižením žít normální, tzn. běžný život, jak je to jen možné. 

Předmětem návrhu transformace je především pobytová služba domov pro osoby se 

zdravotním postižením. Důvodem je velká kapacita zařízení 215 míst a nevhodné podmínky 

k poskytování služeb v požadované kvalitě (viz. následující základní informace). 
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Marianum, p. o. poskytuje služby osobám s mentálním nebo vícenásobným postižením 

ve věku od 18 let, které nejsou schopny žít samostatně ve svém přirozeném prostředí. Celková 

kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením je 215 uživatelů – z toho je 115 žen 

a 100 mužů ve věku od 19 do 78 let.  

Ubytování uživatelů je zajištěno v 59 pokojích, převažují tří a vícelůžkové pokoje. 

Sociální zařízení je vždy společné, umístěno mimo pokoje. Kvalitu služeb nelze v plné míře 

zabezpečit zejména z toho důvodu, že některá oddělení mají k dispozici pouze pokoje pro 15, 

16 a 18 osob. 

Stavebně-technický stav objektu odpovídá době jeho výstavby v letech 1907 – 1909. 

Budova ústavu je částečně bariérová. Z hlediska stavu je potřebná generální oprava fasády 

a výměna oken. Technický stav objektu je zčásti hodnocen jako vyhovující (elektroinstalace, 

rozvody tepla) a zčásti jako nevyhovující (voda, odpady).  

Z celkového pohledu stavebně-technického i počtu uživatelů je nezbytné toto zařízení 

celkově transformovat, což bude vzhledem k jeho velikosti dlouhodobý proces (byl již 

zahájen). Cílem transformace je vedle technického zlepšení zázemí i rozvolnění kumulace 

postižených lidí. 

V současné době probíhá rekonstrukce objektu v Jakartovicích – Deštná pro zařízení 

sociální služby chráněného bydlení s kapacitou 20 osob. Akce je financována ze zdrojů MSK. 

Dále je připravena novostavba objektu v Jakartovicích – Deštná pro zařízení sociální služby 

chráněného bydlení s kapacitou 30 osob (bude financováno MSK a státem). Tím bude celkově 

vytvořeno 50 míst s moderním zázemím a o tento počet lidí bude snížena kapacita v Opavě. 

Další fáze transformace Mariana, p.o. je navržena za spoluúčasti SF EU v rámci 

operačního programu IOP.  

V rámci OP IOP oblasti intervence 3.1 je již tento projekt evidován (Příloha 7) 

s názvem zařízení Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Marianum, 

příspěvková organizace  s prioritou 1. Projekt počítá s těmito akcemi:  

Využití nepotřebného majetku kraje, který je v současné době ve správě Záchranné 

služby MSK. Jedná se o třípokojový byt v centru Opavy, který by byl určen 4 klientům 

sociální služby chráněného bydlení, popřípadě pro podporu samostatného bydlení. Dále se 

jedná o další budovu, která je taktéž ve správě Záchranné služby MSK a není zcela využívána. 
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V tomto objektu by byly k dispozici 2 třípokojové byty pro celkem 8 uživatelů služeb 

chráněného bydlení, popř. podpory samostatného bydlení.  

Dále se připravuje odkoupení objektu bývalé mateřské školy v Opavě, kde by po 

rekonstrukci v budově vznikly byty pro 16 uživatelů služeb podpory samostatného bydlení.  

Těmito konkrétními aktivitami se sníží kapacita přetížené budovy Mariana o dalších 

28 míst. Další fáze transformace počítá ještě s větším rozvolněním původního zázemí dalším 

nákupem nemovitostí či jejich výstavbou. Konkrétní rozhodnutí bude závislé na době 

realizace a situaci na trhu s nemovitostmi. I zde připadá v úvahu možnost pronájmů bytů pro 

chráněné bydlení. 

Projekt Marianum je významný, v této oblasti patří mezi priority MSK a bez vnějších 

finančních zdrojů jako např. z EU je jen stěží realizovatelný. 

Naděje, p.o., Jindřichov 

Naděje, p.o. poskytuje sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením 

s kapacitou 85 osob (Příloha 9). Posláním organizace je zajištění ubytování i pomoci 

v běžných životních úkonech občanům se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke svému 

handicapu a nedostupnosti terénních služeb a rodinné podpory nemohou žít ve svém 

přirozeném domácím prostředí.  

Důvod návrhu transformace je dán především stavebně-technickým stavem objektu, 

dispozičním uspořádáním historické budovy zámku a tím nevhodnými podmínkami 

k poskytování služeb v požadované kvalitě, viz. následující základní informace. 

Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, 

ve věku od 12 do 55 let, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby. Šedesát uživatelů je bez 

omezení pohybu, třináct uživatelů je s úplným omezením pohybu. 

Sociální služby jsou poskytovány v budově zámku, který je pro poskytování sociálních 

služeb zcela nevhodný. Uživatelé žijí v jedno až osmi lůžkových pokojích, přičemž většina 

pokojů je tří a více lůžkových. Sociální zařízení jsou společná, pro skupiny 16 lidí. 

Zařízení je umístěno v historické budově Jindřichovského zámku, který patří mezi 

kulturní památky republiky. Stav stavby je nevyhovující – především některé části střechy 
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jsou v havarijním stavu, při vytrvalejších srážkách voda protéká na půdu a následně do 

ubytovacích prostor.  

Naděje, p. o. je klasickým velkým ústavem sociální péče, v jehož stávajících 

historických prostorách není možné, i přes veškerou snahu, zajistit odpovídající podmínky pro 

poskytování sociálních služeb dle standardů kvality. Ideálním řešením se jeví stávající objekt 

opustit a využít ho k jiným účelům.  

Transformace Naděje, p.o. je navržena za spoluúčasti SF EU v rámci operačního 

programu IOP. 

V rámci OP IOP oblasti intervence 3.1 je již tento projekt evidován (Příloha 7) 

s názvem zařízení Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Jindřichov ve 

Slezsku, příspěvková organizace (současný název Naděje,p.o.) s prioritou 2. Projekt počítá 

s těmito akcemi:  

Využít objekt bývalé školy ve městě Vrbno pod Pradědem a rekonstruovat jej na 

domov komunitního typu pro 15 osob. Pro dalších 70 uživatelů organizace Naděje, p. o. 

koupit vhodné byty a domy v dané lokalitě. 

 Návrh transformace uvedeného zařízení patří také k naléhavým a bez vnějších zdrojů 

bude i zde transformace jen stěží realizována. Jak bylo uvedeno, projekt je již podchycen 

v návrhu možných akcí v rámci IOP. V případě neúspěchu získání dotace z uvedeného 

programu, bude projekt přihlášen k spolufinancování ze SF v rámci ROP.  

Domov Jistoty, p.o., Bohumín 

Organizace, s kapacitou 60 klientů, poskytuje celoroční pobytovou službu osobám s 

psychickým postižením od 18 let věku, mužům i ženám (Příloha 10), kteří se ocitnou ve 

ztížené sociální situaci, mají sníženou schopnost uplatňovat vlastními silami svá práva a 

nároky a dostávat svým povinnostem, lidem opuštěným, o které nejeví jejich bezprostřední 

okolí a rodina zájem v důsledku jejich postižení. 

Posláním služby je usilovat o udržení a zvyšování soběstačnosti jedinců s psychickým 

postižením, vytváření dobrých životních podmínek a podmínek pro integraci uživatelů 

do společnosti a pro udržování sociálních vztahů.  
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Uživatelé obývají převážně dvou a čtyřlůžkové pokoje, avšak 3 pokoje mají kapacitu 

osm až devět lůžek. Sociální zařízení jsou společná na jednotlivých podlažích. Stavebně-

technický stav objektu je nevyhovující v mnoha ohledech, prostorově neumožňuje 

individuální práci s klienty, neodpovídá jejich specifickým potřebám, ve stávajících 

prostorách nelze optimálně zabezpečit potřebné služby sociální péče, zařízení neodpovídá 

současným trendům. 

Z celkového pohledu stavebně-technického i počtu uživatelů je nezbytné toto zařízení 

celkově transformovat. Transformace je navržena za spoluúčasti SF EU v rámci operačního 

programu ROP. Jsou navrženy tyto akce:  

Rozsáhlá rekonstrukce stávajícího objektu s tím, že se pak v něm bude nadále 

poskytovat sociální služba domov se zvláštním režimem pro 24 osob. Na zahradě současného 

areálu postavit další dům pro 8 osob. Pro zbývajících 28 osob získat vhodné byty, a to 

pronájmem, odkoupením, rekonstrukcí vhodné budovy, nebo i výstavbou nových obytných 

domků v přirozené rodinné zástavbě města. Který způsob bude zvolen, bude záviset na době 

realizace. 

Realizace tohoto projektu přinese 60 hendikepovaným lidem vyšší kvalitu života a 

příležitost, více se osamostatnit. Realizace tohoto projektu je opět závislá na financích  

v rámci SF EU. 

Rozvoj a podpora sítě sociálních služeb zaměřených na sociální asistenci v rodinách 

na území MS kraje. 

Rozvoj sociálních služeb není pouze dán zvyšováním kvality bydlení, ale i samotnou 

nabídkou služeb a jejím provozováním. Také tyto aktivity je možné podpořit ze SF EU.  

V ČR umožňuje podporu OP LZZ. Pro podporu provozování sociálních služeb sociálních 

asistentů v rodinách je navržen následující projekt, který umožňuje spolufinancování z OP 

LZZ, v rámci třetí prioritní osy - Podpora sociální integrace a rovné příležitosti, opatření - 

Podpora sociální integrace. 

Obecným cílem projektu Rozvoj a podpora sítě sociálních služeb zaměřených na 

sociální asistenci v rodinách na území MS kraje je zajistit rodinám s dětmi na území MSK 

možnost využití sociálních služeb při zajišťování péče o děti. Je možné poskytovat formou 

terénní asistence bezplatné poradenské služby v oblasti sociálního zabezpečení při vyřizování 
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dávek sociální péče, pomáhat nezralým a mladistvým matkám při péči o děti, řešit před a 

porozvodové situace v rodinách, mediace ve vztahových záležitostech, konfliktech. Zvýšit 

motivaci rodičů k řešení sociálních problémů, posílit schopnosti a dovednosti rodičů i dětí a 

napomáhat k obnově fungování rodiny.  

Dílčí cíle: 

• Prevence před umisťováním dětí do ústavních zařízení. 

• Rozvoj a podpora rozsáhlejší sítě středisek v MS kraji poskytujících pomoc 

rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 

formou osobní asistence v rodinách s ohroženými dětmi.  

• Vytvoření střediska pro podporu mediací ve sporech rodičů týkajících se výchovy 

a výživy dětí.  

Cílová skupina: Občané Moravskoslezského kraje 

Výstupem projektu bude upevnění sítě služeb osobní asistence (stávajících 6 

existujících zařízení a vznik 2 nových zařízení na území  Moravskoslezského kraje, a to na 

území Bruntálu a Nového Jičína, kde tyto sociální služby dosud nejsou pokryty) - celkem 

bude na území MS kraje poskytovat tuto službu 8 středisek. Dále bude zřízeno Středisko pro 

podporu mediace, ve sporech rodičů týkajících se výchovy a výživy nezletilých dětí.  

Realizací tohoto projektu bude v MSK vybudována síť sociálních služeb zaměřených 

na osobní asistenci v rodinách s dětmi nacházejících se v obtížné sociální situaci. Tato síť 

bude rovnoměrně pokrývat území MSK. Tato střediska budou v rámci své činnosti pomáhat 

sociálně ohroženým dětem a v rámci sociální práce s rodinou bude působeno preventivně 

proti odebírání dětí z rodin do ústavů. Bude vytvořeno středisko pro podporu mediací ve 

sporech rodičů týkajících se výchovy a výživy nezletilých dětí. Příjemcem těchto sociálních 

služeb budou nejen rodiny, ale také orgány sociálně-právní ochrany dětí. Bude rovněž 

vytvořena metodika pro poskytování služeb sociální asistence. 

Uvedený projekt podpoří rozvoj sociálních služeb v MSK v oblasti poradenství a 

prevence. Je celospolečensky přínosný svým zaměřením na stabilizaci rodiny. 
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Individuální projekt kraje pro další zabezpečení sociálních služeb   

V rámci OP LZZ má kraj možnost podat individuální projekt. Tímto individuálním 

projektem bude mít kraj možnost zabezpečit si řadu sociálních služeb především z oblasti 

sociální prevence, a to pro mnoho cílových skupin. Je na zvážení kraje, zda se v rámci 

projektu bude soustředit pouze na určité sociální služby či na určité cílové skupiny (případně 

na kombinaci), nebo zda bude jeho záměrem prostřednictvím tohoto projektu pokrýt všechny 

přípustné sociální služby pro všechny uvedené cílové skupiny.  

Podle tohoto záměru je pak nutné koncipovat celý individuální projekt. Volba 

sociálních služeb a cílových skupin by však měla vyplývat z potřeb kraje a tedy z  plánu 

rozvoje sociálních služeb kraje. V případě, že cílem realizátora bude řešení určité sociální 

problematiky ve vybraných lokalitách, bude samozřejmě nutné projekt v dané míře 

specifikovat. V případě, že cílem kraje bude zajištění všech přípustných sociálních služeb, 

bude nutné projekt koncipovat obecněji.  

3.4 Další rozvoj sociálních služeb 

Další rozvoj sociálních služeb v ČR i MSK je nevyhnutelný, protože posun v přístupu 

poskytování těchto služeb a její kvality je značný. Individuální přístup k postiženým lidem 

jim vytváří možnost osobního rozvoje a uplatnění ve společnosti. Posiluje jejich sebevědomí a 

vytváří z nich konkrétní lidi. 

Dalším velkým tématem sociální politiky jsou senioři, jejich zabezpečení, péče o ně. 

Zde je významným ukazatelem demografický vývoj v republice (Obrázek 7). Uvedený graf 

tzv. strom života nás upozorňuje na hrozbu stárnutí obyvatelstva. Z grafu je jednoznačně 

patrný pokles populace ve věku do 15 let. Tento fakt je alarmující, vytváří potřebu reformy 

penzijního zabezpečení. Optimistické je, že se pokles zastavil. Naopak je patrný růst.              

I z tohoto jednoduchého grafu je zřejmé, že význam sociální politiky a péče o seniory nebude 

klesat, ale spíše stoupat. 

Mnohá zlepšení v sociální oblasti jsou však závislá na finančních zdrojích. Možnosti 

spolufinancování sociálních projektů z cizích zdrojů jsou dnes velké, jde jen o to, sledovat 

„aktuální nabídku“ a včas na ni reagovat. Z taktického důvodu je také vhodnější se nejdříve 

ucházet o „vzdálenější“ finanční zdroje EU a státu, tím zvyšovat příjmové a rozvojové 
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možnosti kraje a až v případě neúspěchu se ohlížet po zdrojích bližších, možná i 

dostupnějších, po zdrojích alokovaných v kraji. 

Obrázek 7 Strom života v ČR v roce 2006 

 

Zdroj: [21] 

Pro zamýšlení: „Kde se posuneme za dvacet, třicet let? Strom života napoví.“ 
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Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na oblast sociální, konkrétně na rozvoj sociálních služeb 

v MSK. V návaznosti na vědomosti nabyté při studiu Eurosprávy jak v oblasti sociální 

politiky EU, tak, a to především, v oblasti strukturální pomoci, je zde navržen kvalitativní 

rozvoj těchto služeb za finanční podpory ze SF EU. 

 První kapitola se věnuje základnímu popisu sociální politiky. Přináší strukturovaným 

popisem orientaci v této oblasti, která je velmi rozsáhlá a prakticky se bezprostředně, více či 

méně, dotýká každého člověka. Popisuje dělení, politické směry a principy sociální politiky, 

aktivní i pasivní přístup k sociální politice včetně všech jeho opatření, od rodinné a zdravotní 

politiky, přes vzdělání až po důchodové zajištění. 

Úvodní kapitola také podrobně popisuje oblast sociálních služeb, nedílné a významné 

součástí sociální politiky. Sociální služba nastupuje všude tam, kde člověk ztrácí 

soběstačnost, je odkázaný na cizí pomoc nebo mu jeho mentální a zdravotní postižení 

neumožňuje samostatný život. Popisuje realizace pomoci, poradenské i intervenční služby, 

nízkoprahová centra pro děti a mládež i krizové služby. Rozlišuje a popisuje terénní i 

pobytové služby, kdy jsou dnes jednoznačně preferovány terénní služby před pobytovými 

z toho důvodu, že je snahou udržet člověka co nejdéle v jeho  přirozeném prostředí. 

Závěr první kapitoly velmi podrobně popisuje aktuální stav sociálních pobytových 

služeb zřizovaných MSK, kterých kraj provozuje 54 ve svých 29 zařízeních. Jsou to služby 

pro seniory, zdravotně postižené, děti i chráněné bydlení. Je zde provedena analýza klientů, 

personálu i sociálních podmínek (zázemí pobytových zařízení). 

Druhá kapitola popisuje sociální politiku v pojetí EU, kdy se této oblasti politiky 

dostává velké podpory prostřednictvím EHSV a ESF. Kapitola provádí analýzu možnosti 

podpory sociální politiky prostřednictvím strukturálních fondů EU. 

Pro ČR byly v prvním zkráceném období 2004 – 2006 tyto možnosti nové, přesto se 

v nich žadatelé i koneční příjemci rychle orientovali. Důkazem je, že s každým následujícím 

rokem počet žádostí výrazně narůstal. Vedle úspěšných individuálních projektů, jako např. 

Ústav sociální péče Pržno – dostavba areálu, mělo v oblasti sociálních služeb velký přínos i 

grantové schéma MSK GS Síť sociální integrace. Tímto projektem, jehož nositelem byl kraj, 
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byl významným způsobem podpořen rozvoj sociálních služeb ve směru nastavené sociální 

politiky kraje, která reaguje na potřeby kraje jako celku a podporuje nové poznatky a trendy 

sociální péče. Můžeme konstatovat, že již v prvním období strukturální fondy EU významně 

podpořily rozvoj sociálních služeb v MSK. Určité konkrétní příklady jsou pak uvedeny v třetí 

kapitole. 

Další část této kapitoly provádí analýzu možností podpory sociální politiky ze 

strukturálních fondů EU v novém období 2007 – 2013. Zkráceně jsou zde popsány operační 

programy, které tuto podporu umožňují. Blíže jsou pak rozepsána konkrétní opatření, která 

danou podporu garantují. Tato analýza vytváří základ pro návrh financování jednotlivých 

opatření navržených v závěrečné kapitole diplomové práce. 

Poslední kapitola diplomové práce navrhuje možnosti dalšího rozvoje sociálních 

služeb v MSK. Vychází z poznatků z první kapitoly v oblasti sociální politiky a sociálních 

služeb v MSK a z analýzy možností podpory rozvoje sociálních služeb ze strukturálních 

fondů EU pro období 2007 – 2013, která je uvedena v druhé kapitole.  

Návrh opatření dalšího rozvoje sociálních služeb v MSK je postaven na střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb a nové koncepci sociálních služeb v MSK, s důrazem na její 

kvalitu. Jsou zde uvedeny konkrétní zkušenosti ze Švédska. 

Počátek modernizačního procesu sociálních služeb, za přispění finančních prostředků 

EU, je popsán v další části kapitoly. V odstavci o modernizaci sociálních služeb jsou navržena 

konkrétní opatření, směřující k transformaci určitých zařízení včetně možností 

spolufinancování ze SF EU. Z návrhu opatření vyplývá, že na dobu plnění transformačních 

záměrů bude mít klíčový vliv úspěšnost projektů směřujících k získání finančních zdrojů ze 

strukturálních fondů EU.  

V závěru kapitoly je zmíněna další významná oblast sociální politiky našeho státu, 

tykající se stárnoucího obyvatelstva, skupiny lidí, která se bude kolem roku 2030 podílet 

významným procentem na celkovém počtu obyvatelstva. 

Zde je opravdu nezbytné se tímto faktem seriózně zabývat již dnes, protože je to oblast 

s přímým dopadem na hospodářství, na rozpočet státu. Je silně populistické tvrdit, že je na to 

ještě pár let čas a tím nepopulární politické rozhodnutí odložit. 
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Sociální politika je skutečně široké spektrum aktivit, opatření, rozhodnutí, 

koncepčního plánování, a to na základě analýzy statistických údajů, nových poznatků a 

zkušeností. Je nutné si uvědomit, že mnohá opatření jsou podporována v rámci politik EU, 

jejímiž cíli  jsou mj. podpora zaostalých regionů často spojených se strukturálními změnami 

hospodářství, které pak mají dopad do sociální situace obyvatel daného regionu. 

Konkrétní návrhy opatření uvedené v diplomové práci, směřující k rozvoji sociálních 

služeb v kraji, vytýčené novou koncepcí sociálních služeb, jsou reálné. 

Diplomová práce ukázala, že i v MSK lze vytvářet určitou sociální politiku. V rámci 

konkrétních návrhů v oblasti sociálních služeb, zabezpečovaných MSK, popsala možnosti 

dalšího jejího rozvoje i modernizace. 
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