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Materiál vznikl na základě specifikace zakázky „Zpracování odborných
analýz v oblasti sociálních služeb“ pro projekt „Vytvoření efektivního
systému sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního
plánování“ – č. CZ.1.04/3.1.03/97.00005.
Pro město Nový Jičín zpracovala společnost SC&C, s. r. o.
2014

Mgr. Jana Hamanová
ředitelka výzkumu
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Cíle šetření
Zpracování odborných analýz v oblasti sociálních služeb pro projekt „Vytvoření efektivního systému sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím
komunitního plánování“ se týká 3 hlavních vzájemně provázaných oblastí:
1. Mapování potřeb občanů v rámci obce s rozšířenou působností se zaměřením na sociální a související služby
2. Zjišťování potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením v rámci města Nový Jičín
3. Finanční analýza poskytovatelů sociálních služeb v rámci města Nový Jičín
Analýzy jsou založeny na datech dodaných odbornými pracovníky Městského úřadu Nový Jičín. Společnost SC&C připravila pro sběr dat metodologické
materiály a výzkumné instrumenty.
Data byla zpracována statistickým software IBM SPSS. Upozorňujeme, že v případech, kdy jsou v tabulkách a grafech četnosti vyjádřené v procentech
zaokrouhleny na celá čísla, může v součtu procent dojít k odchylce +- 1%.
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Metodologie sběru dat - dotazníkové šetření
Dotazníkové šetření, které se uskutečnilo v lednu až únoru 2014, mělo
dva hlavní cíle:
1. zjistit, jaké situace potřebují občané v ORP Nový Jičín
nejčastěji řešit, tedy jaké služby jsou občany v kraji
považovány za potřebné a mohly by zlepšit jejich životní
situaci,
2. zjistit, jakými informačními kanály se občané o možnostech
řešení svých životních situací nejčastěji dozvídají.
Sběr probíhal v deseti obcích ORP Nový Jičín (Bernartice nad Odrou,
Hodslavice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Libhošť, Mořkov, Rybí, Nový
Jičín, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou). Jednalo se o kvótní výběr
zohledňující počet obyvatel jednotlivých obcí. Sběr dat zajišťoval MÚ
Nový Jičín.
Společností SC & C bylo doporučeno rozdělit sběr dat do dvou fází.
V první fázi se jednalo o plošný sběr, který měl proběhnout:
1) formou online dotazníku umístěného na webových stránkách
města Nový Jičín,
2) formou distribuce dotazníku v rámci městských úřadů
a jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Ve druhé fázi se mělo
jednat o face-to-face dotazování přímo v terénu, které mělo zajistit
reprezentativitu získaných dat vzhledem k socio-demografickým
charakteristikám populace jednotlivých obcí.
Z rozhodnutí zadavatele byla realizována pouze první fáze
doporučeného postupu sběru dat, v rámci které byl umístěn
elektronický dotazník na webových stránkách všech obcí zapojených
do procesu komunitního plánování v ORP Nový Jičín. Dotazníky
v papírové podobě byly k dispozici na městských a obecních úřadech.

Některé obce dotazníky distribuovaly občanům přímo. Informace
o dotazníkovém šetření byla vedle webových stránek obcí umístěna
také do zpravodajů jednotlivých obcí.
Počet získaných dotazníků z pěti obcí (Bernartice nad Odrou,
Hodslavice, Kunín, Mořkov, Suchdol nad Odrou) bych velmi nízký.
V rámci analýzy byly výsledky z těchto obcí zahrnuty pod kategorii
„ostatní obce“. V 34 případech vyplnila dotazník osoba, která
nebydlela v žádné z obcí zahrnutých do šetření. Tyto dotazníky nebyly
zahrnuty do dalšího zpracování dat.
Vzhledem k návratnosti dotazníků a výskytu duplicit v sebraných
datech byl dohodnut částečný dosběr školenými tazateli SC&C.
Nakonec se podařilo získat 699 dotazníků. Vzhledem k tomu, že
zadavatel zajistit pouze 58 % požadovaných dat a v případě pěti obcí
nezajistil dostatek dotazníků vůbec, byly možnosti následné analýzy,
zejména komparace dat mezi obcemi a závěry z nich plynoucí, výrazně
omezeny.
Získané dotazníky dle jednotlivých obcí
počet
počet
zastoupení
stanovená
sebraných
Obec
sebraných
jednotlivých
kvóta
dotazníků
dotazníků
obcí (%)
(%)
Nový Jičín
300
206
69
29
Jeseník nad Odrou
100
83
83
12
Libhošť
100
80
80
11
Rybí
100
81
81
12
Starý Jičín
100
84
84
12
ostatní obce
500
126
25
18
dotazník z jiné obce*
34
5
neuveden údaj o obci
5
1
celkem
1200
699
58
100
* pozn. jednalo se o dotazník z obcí, které nebyly zahrnuty do šetření

zastoupení
jednotlivých
obcí
(kumulativní
%)
30
42
53
65
77
95
100
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Metodologie sběru dat - zjišťování potřeb osob
ohrožených sociálním vyloučením v rámci města
Nový Jičín

Odborný personál + osoby ohrožené sociálním vyloučením
Počet
Minimální
Lokalita
realizovaných
počet dotazníků
dotazníků

Zadavatelem byly vytipovány 3 základní skupiny obyvatel ohrožené
sociálním vyloučením:

Odborný personál

a) obyvatelé sociálně vyloučených lokalit (200-300 lidí),
b) (přechodní) obyvatelé azylového domu,
c) studenti výchovného ústavu a střední školy v Novém
Jičíně (ca 50 dětí).
Cílem bylo připravit charakteristiku cílových skupin na území města,
včetně jejich prostorového rozložení a zjistit potřeby cílových skupin.
Společností SC&C bylo doporučeno provést sběr dat formou
polostrukturovaných hloubových rozhovorů, která měla umožnit lépe
porozumět motivům jednotlivých lidí ohrožených sociálním
vyloučením. Pro jednotlivé cílové skupiny byl připraven scénář
dotazování. Důležitou součástí bylo též zmapování pohledu odborníků,
kteří jsou se situací v místě obeznámeni (sociální pracovníci, odborný
personál výchovného ústavu). Sběr dat zajišťoval Městský úřad Nový
Jičín. Ze získaných dat byla připravena kvalitativní analýza.

nestanoveno

6

Suvorovova

20

20

Dvořákova, Hoblíkova

11

13

U Jezu

10

7

Azylový dům
Azylový dům

Počet
Minimální
realizovaných
počet dotazníků
dotazníků

Noclehárna (bezdomovci)

min. 6

10

Matky s dětmi
Matky s dětmi – partner

min. 6
0

3
1

Výchovný ústav
Výchovný ústav
Odborný personál
Studenti

Počet
Minimální
realizovaných
počet dotazníků
dotazníků
3

3

min. 8
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Metodologie sběru dat – finanční analýza
poskytovatelů sociálních služeb v rámci města
Nový Jičín
Cílem této analýzy bylo připravit finanční charakteristiku
registrovaných sociálních služeb, analýzu jednotlivých zdrojů
a nákladů služeb, srovnání služeb dle ukazatelů efektivity a kvality
služeb včetně doporučení pro město jako donátora, srovnání „ceny
služeb“ s celorepublikovým, popřípadě celokrajským průměrem.
Společnost SC&C připravila dotazník určený pro poskytovatele
sociálních služeb v rámci města Nový Jičín. Sběr dat zajišťoval
Městský úřad Nový Jičín.
Městským úřadem Nový Jičín bylo vytipováno celkem
17 organizací, které zajišťují sociální služby v rámci města Nový
Jičín. Na základě navržených indikátorů byl zpracován dotazník pro
poskytovatele služeb. Ke zpracování byly dodány dotazníky od
14 organizací.
Upozorňujeme, že data poskytnutá představiteli jednotlivých
sledovaných sociálních služeb nebyla korigována, upravována ani
jinak měněna. Pouze agregované ukazatele jsou vypočítány, a to
z podkladů dodaných Městským úřadem Nový Jičín.
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Hlavní zjištění
Kapitola I.
 Povědomí o sociálních službách a jejich vymezení se mezi obyvateli ORP Nový Jičín liší. Lidé asociují tento pojem
s obecným významem „pomoci“, určitou cílovou skupinou/skupinami nebo institucí, která sociální služby
zajišťuje.
 Řešení obtížných sociálních situací a informační kanály, které v tomto případě občané ORP Nový Jičín využívají,
jsou také značně diferencované. Na obecné úrovni lze vymezit dvě skupiny občanů, které jsme pracovně označili
jako „Potřebuji pomoc“ a „Postarám se sám“. Tyto skupiny se typologicky (věk, vzdělání, schopnost řešit
problém) a kompetenčně liší.
 Zhruba polovina respondentů nebyla schopna uvést, zda v současné době postrádá nějakou službu, aktivitu
nebo zařízení. Obecná informovanost o sociálních službách je nedostatečná a to bez výraznějších rozdílů mezi
respondenty z vybraných obcí.
 V případě identifikace sociálních problémů převažovala napříč všemi obcemi oblast související se službami pro
seniory.

Kapitola II.
 V rámci města Nový Jičín byly identifikovány následující sociálně vyloučené nebo sociálních vyloučením
ohrožené lokality, a to v ulici Suvorovova, U Jezu, Hoblíkova, Dvořákova a Křížkovského náměstí. Míra
koncentrace sociálně-patologických jevů je mezi jednotlivými lokalitami odlišná.
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 Více než 2/3 respondentů mělo dluhy (nejčastěji na nájemném a v důsledku nesplacení půjčky). Pouze každý
desátý respondent měl maturitní vzdělání a pouze každý dvacátý placenou práci. Lidé žijící v těchto lokalitách
často nevěděli, na koho by se měli v případě problémů obrátit a co přesně je příčinou jejich potíží. Aktivně služby
zpravidla nevyhledávají, spoléhají na sebe nebo partnery.

Kapitola III.
 V současné nabídce sociálních služeb v Novém Jičíně jsou nedostatečně zastoupeny možnosti podporovaného
samostatného bydlení (navýšení kapacity), sociální rehabilitace a startovacích bytů. Druhým velkým okruhem je
podpora zaměstnávání – vznik chráněných pracovních míst, vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálního
podnikání, chráněné dílny.
 Ke zlepšení sociálních služeb v Novém Jičíně by přispěla především stabilní a dostatečná finanční podpora (ať už
od MPSV, kraje nebo města), dále lepší návaznost služeb a větší informovanost o poskytovaných službách a
jejich uživatelích.
 V případě srovnání efektivity poskytovaných sociálních služeb (průměrná hodnota za všechny subjekty) se jako
nejefektivnější ukázala organizace zřizovaná městem Nový Jičín.
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Kapitola I.
Mapování potřeb občanů v rámci obce
s rozšířenou působností se zaměřením
na sociální a související služby
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Sociodemografické charakteristiky respondentů šetření - sumarizace
Přehled sociodemografických statistik respondentů dle obcí
Nový Jičín
pohlaví

věk

vzdělání

ekonomické zařazení

muž
žena
celkem
19 - 30
31 - 50
51 - 65
65+
celkem
základní
středoškolské bez maturity
středoškolské s maturitou
vysokoškolské
celkem
Zaměstnanec
Podnikatel se zaměstnanci, nebo
OSVČ
Nezaměstnaný/á
V důchodu

25%
75%
100%
13%
42%
25%
19%
100%
9%
15%
42%
34%
100%
50%

Jeseník nad
Libhošť
Odrou
41%
41%
59%
59%
100%
100%
13%
9%
39%
56%
22%
28%
27%
8%
100%
100%
22%
8%
30%
30%
31%
45%
17%
18%
100%
100%
45%
50%

40%
60%
100%
15%
37%
33%
15%
100%
13%
41%
36%
10%
100%
51%

Starý
Jičín
43%
57%
100%
11%
21%
15%
52%
100%
15%
26%
39%
19%
100%
23%

ostatní
obce
20%
80%
100%
10%
29%
31%
30%
100%
13%
21%
44%
22%
100%
44%

Rybí

10%

5%

16%

10%

7%

4%

5%
25%

6%
39%

5%
19%

2%
28%

4%
58%

5%
43%

ostatní (studenti, mateřská dovolená,
invalidní důchod)

10%

6%

10%

9%

8%

4%

celkem

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Respondenti šetření – věkové kategorie

Věková struktura respondentů
19 - 30 let

Největší skupinu respondentů tvořily osoby ve věku mezi třiceti až
padesáti lety (38 %). Oproti demografické situaci v těchto obcích byly
nadprůměrně zastoupeny osoby starší 65 let (o 6,4 % více) a naopak
méně se zapojily osoby mezi 19 až 30 lety (o 5,1 % méně). Vyšší
zastoupení respondentů 65+ se ale výrazněji projevilo pouze v obci
Starý Jičín, kde tato skupina tvořila 52 % respondentů. Naopak v obci
Libhošť se výrazně více zapojily do šetření osoby ve věku 30 až 50 let
(56 %) a výrazně méně pak osoby 65+ (pouze 8 %).

31 - 50 let

51 - 65 let

65+ let

12%
24%

38%
26%

Věková struktura respondentů dle jednotlivých obcí
19 - 30 let
42%

56%

31 - 50 let

51 - 65 let

52%

39%
25%

19%

13%

Nový Jičín

37%
22%

28%

27%

13%

Jeseník nad Odrou

65+ let

33%
21%

15%

9%

15%

8%

Libhošť

29% 31% 30%

Rybí

11%

15%

Starý Jičín

10%

ostatní obce
N = 659
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Respondenti šetření – pohlaví

Poměr mužu a žen v jednotlivých obcích
muž

Ženy se zapojily do šetření výrazně více než muži (68 % ku 32 %).
Vzhledem k demografické situaci v ČR, kdy s přibývajícím věkem roste
zastoupení žen, se dalo předpokládat, že podíl žen zapojených do
šetření bude vyšší ve věkových skupinách 51 až 65 let a 65+. Ani
v jednom případě se tento předpoklad nepotvrdil. Poměr zastoupení
mužů a žen byl stejný napříč jednotlivými věkovými skupinami.

žena
80%

75%
59%

60%

59%
41%

41%

40%

57%
43%

25%

Respondenti šetření – vzdělání

20%

Nový Jičín

Největší skupinu respondentů tvořily osoby se středoškolským
vzděláním ukončeným maturitou (40 %). Středoškolské vzdělání bez
maturity mělo 24,4 % respondentů a 22,7 % dosáhlo vzdělání
vysokoškolského. Nejmenší skupinu tvořily osoby se základním
vzděláním (12,3 %). Oproti socio-demografické situaci v kraji projevily
největší zájem o šetření osoby s vysokoškolským vzděláním.

Jeseník nad
Odrou

Libhošť

Rybí

Starý Jičín

ostatní obce

Podíl respondentů na šetření dle vzdělání oproti
vzdělanostní struktuře sledovaných obcí (ČSÚ 2011)
šetřen

40%

ČSÚ

40%
31%

24%

12%

23%

14%

základní

11%

středoškolské bez
maturity

středoškolské s
maturitou

vysokoškolské

N = 659
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„Co jsou sociální služby“ – asociace respondentů
Výpovědi respondentů lze rozdělit do třech kategorií:

1) Pomoc jedné nebo více konkrétním skupinám obyvatel (40 %)
2) Pomoc v obecném slova smyslu
3) Sociální služby jako určitá instituce, ať již v obecném nebo konkrétním významu

Pomoc více skupinám
Pomoc obecně
Skupina výpovědí jako „pomoc
v nouzi“, „pomoc občanům“, „pomoc
potřebným“, „pomoc lidem“

uvedlo 26 % respondentů

Respondent vyjmenoval více než jednu
cílovou skupinu, např. „péče o seniory,
péče o postižené osoby, péče o sociálně
slabší, péče o nemocné a nemohoucí

uvedlo 22 % respondentů
Pomoc sociálně
slabým
uvedlo 9 %

Sociální instituce
Respondent uvedl buď obecný název
instituce, jako domov důchodců, azylový
dům, pečovatelská služba, nebo
některého z poskytovatelů sociálních
služeb v Novém Jičíně

uvedlo 19 % respondentů

Q 1 - Co se Vám vybaví jako první, když se řekne „sociální služby“?

Pomoc
seniorům
uvedlo 5 %

Pomoc
handicapovaným
uvedlo 4 %

 3 % respondentů uvedlo,
že neví, co je sociální
služba
 3 % uvedlo v rámci
zvolených kategorií
nezařaditelné vymezení
 9 % neuvedlo nic

N = 659
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Cílové skupiny sociálních služeb – názory respondentů
Povědomí o cílových skupinách sociálních služeb
bylo
významně
ovlivněno
vzděláním
respondentů. Osoby s vyšším vzděláním
označovaly více skupin.

Skupiny obyvatel, kterým jsou dle respondentů určeny sociální služby
(možnost vícečetné volby)
Osoby se zdravotním či
jiným postižením

79%

Starší lidé (65 let a více)

)

70%

Osoby pečující

P
o
m
o
c

53%

Osoby bez přístřeší

41%

Osoby bez příjmu

Podíl odpovědí dle vzdělání respondenta
základní

37%

Rodiny s dětmi

32%

Jiné
Nevím

2

středoškolské s maturitou

vysokoškolské

v

87%
82%

6%
2%

středoškolské bez maturity

69%
55%

53%

50%

47%

40%
34%

35%

22%

Starší lidé
(65 let a více)

Osoby se zdravotním
či jiným postižením

Osoby pečující

Rodiny s dětmi

Q 2 - Kterým skupinám obyvatel podle Vás sociální služby nejvíce pomáhají, komu jsou určeny především?

Osoby bez přístřeší

34%

o
b
e
c
n
é
m

s
l
Osoby bez příjmu o
v
a

N = 2100 platných odpovědí

s
m
y
s
l
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Nejčastěji uváděné sociální služby a poptávka po kontaktním místě

Nejčastěji zmiňované sociální služby

Zřízení kontaktního místa
Pečovatelská služba

32%

17%
Domov důchodců

29%

Ano

9%

Ne
Azylový dům

22%

Nevím
74%

Charita

17%

Q 3 - Dokázal/a byste vyjmenovat některé sociální služby, které existují v Novém Jičíně a blízkém okolí?
Q5 - Domníváte se, že by ke zlepšení informovanosti přispělo kontaktní místo, kde by byly poskytovány veškeré informace z této oblasti? (i po telefonu)
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Sociální problémy dle věkových kategorií

Sociální problémy, které by se měly dle respondentů řešit

19 - 30

31 - 50

51 - 65

65+

Kategorie sociálních problémů
služby spojené se stářím
60%

18%
41%

bezdomovectví, azylové domy, sociální
bydlení

24%

19%

služby spojené s výchovou dětí

24%

9%

44%

služby spojené se sociálním vyloučením

27%

5%

služby závislým (alkohol, drogy,
gambling)

15%

8%
3%

služby spojené se stářím

krizová pomoc

Sociální problémy dle obcí

3%

Respondenti
nejčastěji
zmiňovali
problémy
související se službami pro seniory (nedostatek míst
v domech s pečovatelskou službou, byty pro seniory,
kapacita LDN). Výrazně více byly tyto problémy
vnímány respondenty žijícími mimo Nový Jičín
a staršími 65 let. Druhý nejčastěji uváděný soubor
problémů souvisel s přítomností lidí bez domova,
kapacitou azylových domů a možností sociálního
bydlení. Za určitých okolností lze mezi tyto problémy
zařadit i problémy vyplývající ze spolužití s romským
etnikem (služby spojené se sociálním vyloučením).

bezdomovectví, azylové domy, sociální bydlení

služby spojené se stářím

bezdomovectví, azylové domy, sociální bydlení

ostatní

83%
73%

38%

70%

67%

64%

36%
27%

25%
20%

19%

18% 18%

11%

8%

7%

Nový Jičín

Jeseník nad Odrou

Libhošť

Q 7 - Víte o nějakém sociálním problému, který by mělo město (obec) pomoci svým občanům řešit?

Rybí

11%
6%

Starý Jičín

ostatní obce

N = 272
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Respondenti šetření – ekonomický status a míra
zkušenosti se sociálními službami
Největší skupinu respondentů tvořili zaměstnanci (44 %). Druhou
nejpočetnější skupinu představovali lidé v důchodu (33 %).
Podnikatelé se zaměstnanci nebo OSVČ se šetření zúčastnili v 9 %.
Osoby bez zaměstnání byly zastoupeny v 5 % případů. Devět procent
respondentů tvořila skupina málo zastoupených skupin, jako byly
studenti, osoby na mateřské dovolené a invalidní důchodci.

Zkušenost se sociální službou, ať už přímo nebo prostřednictvím
blízké osoby, měla za posledních pět let přibližně 1/3 respondentů.
V době konání šetření využívalo sociálních služeb 17 % respondentů.
Informaci, že využívají nebo využily sociálních služeb, nejčastěji
uváděly nezaměstnané osoby. Nejméně tuto možnost označovaly
osoby v důchodu.

Q8 - Využil/a jste v uplynulých 5 letech (máme na mysli v období od roku 2008 do současnosti) alespoň jednou nějakou sociální službu/služby,
ať už pro sebe, nebo pro své blízké?

N = 659
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Využití sociálních služeb v posledních pěti letech dle typu

Sociální služby využité v posledních pět letech
(možnost vícečetné odpovědi)
Sociální poradenství při řešení nepříznivé sociální situace (občanská poradna,
manželská poradna, poradna pro zdravotně postižené, úřad apod.)

37%

Pečovatelská služba

30%

Domov pro seniory

27%

Osobní asistence v běžných situacích (např. doma, nákupy atd.)

27%

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Jiné
Denní, týdenní stacionáře

Raná péče pro rodiny s dítětem do 7 let se zdravotním postižením
Azylový domy, domy na půl cesty
Služby pro osoby závislé na návykových látkách nebo s chronickým
psychickým onemocněním

24%
23%
22%

Kdo tuto službu využil

59%

(možnost vícečetné odpovědi)

21%
21%

30%

21%

24%

7%
3%
Já sám

Q 9 - Popište prosím, jaké služby a pro koho jste je využil/a.

Manžel/ka

Mé dítě /
děti

3%
Můj rodič
Jiný blízký
více osob
/rodiče,
člověk
najednou
Rodič/rodiče
mého
partnera
N = 643

24

Analýzy sociálních služeb v ORP Nový Jičín

Potřeby respondentů a jejich blízkých v příštích pěti letech

Kdo bude tyto potřeby řešit

51%

(možnost vícečetných odpovědí)
40%

28%

Potřeby, které budou respondetni nebo jejich blízcí řešit
v následujících 5 letech
(možnost vícečetné odpovědi)

9%
6%

Já sám

Manžel/ka

Doprovod k lékaři, na úřad, do školy apod.

Můj rodič
Jiný blízký
/rodiče,
člověk
Rodič/rodiče
mého partnera

více osob
najednou

42%

Pomoc a podpora při obstarávání osobních záležitostí

41%

Zajištění nákupů a léků

41%

Zajištění a podání jídla

40%

Pomoc se zajištěním chodu domácnosti

40%

Pomoc při osobní hygieně, pomoc s pohybem

39%

Sociálně-právní poradenství včetně pomoci při uplatňování práv

35%

Pomoc při péči o závislou (bezmocnou) osobu

32%

Společenský kontakt s jinými osobami

Jiné

Mé dítě / děti

43%

Zajištění a zapůjčení potřebných zdravotních pomůcek (polohovací postel, …

Zajištění bydlení v sociálně nepříznivé situaci (azylový dům, chráněné …

2%

28%
26%
25%

Q 10 - Domníváte se, že v následujících 5 letech budete Vy nebo někdo z Vašich blízkých potřebovat řešit některou z těchto potřeb?

N = 643
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Respondenti šetření - Strategie řešení nepříznivé
sociální situace
V otázce číslo čtyři se respondenti vyjadřovali ke způsobu, jak by
postupovali v případě, když by potřebovali řešit nepříznivou sociální
situaci. Respondenti volili ze šesti možných způsobů („ano využil bych“
až „ne nevyužil“). Součástí byla i možnost nespecifikované odpovědi
„jiné“. Vzhledem k četnosti označili respondenti možnosti v následujícím
pořadí:
1) Kontaktuji organizaci, o které vím, že danou situaci umí řešit (61 %)
tuto formu výrazně preferovali lidé do 50 let, naopak ji výrazně méně
vyhledávali lidé 65 +
volily spíše ženy než muži
výrazná vazba na vzdělání – preference této formy rostla současně se
vzděláním respondenta

2) Vyhledám pomoc u přátel, v rodině (59 %)
tuto formu výrazně preferovali lidé do 30 let
výrazná vazba na vzdělání – preference této formy rostla současně se
vzděláním respondenta

4) Získám informace z internetu (51 %)
uvedlo pouze 15 % osob 65 +, a naopak 75 % osob do 30 let
muži by využili stejně jako ženy
využití tohoto informačního kanálu bylo výrazně ovlivněno stupněm
dosaženého vzdělání, využilo by pouze 16 % osob se základním vzděláním,
a naopak 79 % osob se vzděláním vysokoškolským

5) Získám informace od lékaře (46 %)
využití tohoto informačního kanálu nebylo výrazně ovlivněno žádnou
z výše uvedených sociodemografických charakteristik respondentů

6) Obrátím se na člověka, který se s podobným problémem setkal
(46 %)
tuto možnost uvedlo pouze 21 % osob 65+, průměrná hodnota byla
44 %
volily spíše ženy než muži
i v tomto případě narůstala preference této formy se vzděláním
respondenta

7) Možnost jiného řešení (18 %)

3) Zeptám se na sociálním odboru městského úřadu (57 %)
tuto formu více preferovali lidé mezi 31 až 50 lety
volily spíše ženy než muži
i v tomto případě narůstala preference této formy se vzděláním
respondenta

Q 4 - Jak budete postupovat, když budete potřebovat řešit nepříznivou sociální situaci? (možnost vícečetných odpovědí)

N = 658
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Respondenti šetření - Strategie řešení nepříznivé
sociální situace (segmentace)

Zeptám se na
sociálním odboru
městského úřadu

Na základě odpovědí respondentů na otázku Q 4 byly identifikovány dva
významné faktory, které ovlivňují chování v případě řešení nepříznivé
sociální situace.

Vyhledám
pomoc
u přátel,
v rodině

Obrátím se na
člověka, který se
s podobným
problémem setkal

První faktor
je sycen zejména výpovědí „vyhledám pomoc u přátel, nebo v rodině“ a
„Obrátím se na člověka, který se s podobným problémem setkal“. Jedná
se o skupinu strategií, které souvisejí s hustotou sociálních sítí,
množstvím kontaktů a komunikativní schopností respondenta.

Druhý faktor
souvisí s komplexem kompetencí řešit vzniklou nepříznivou situaci
v rámci relevantních organizací (zejména institucí státní správy).

FAKTOR
„Schopnost řešit
nepříznivou situaci za
pomoci relevantních
institucí“

FAKTOR
„Schopnost řešit
nepříznivou situaci za
pomoci sociálních
vazeb“
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Potenciální uživatelé sociálních služeb
Schopnost řešit nepříznivou sociální situaci je zároveň výrazně ovlivněna dalšími charakteristikami respondenta, jako je věk, vzdělání a
socioekonomické zařazení. Aplikací klastrové analýzy dostaneme dvě skupiny potenciálních uživatelů sociálních služeb s odlišnou mírou
schopnosti řešit případnou nepříznivou sociální situaci – skupina respondentů „Potřebuji pomoc“ a skupina respondentů „Postarám se sám“.

Potřebuji pomoc

 Dominantně se jedná o věkovou skupinu 65+
(72 %), zbytek tvoří osoby mezi 51 až 56 roky
(28 %)
 Vysokoškolsky vzdělané osoby tvoří (6,5 %),
naopak osoby se základním a středoškolským
vzděláním bez maturity tvoří více než polovinu
(54 %) členů
 V případě ekonomického zařazení se
dominantně jedná o skupinu důchodců (96 %)

68 % respondentů
 Převažují lidé do 50 let (75 %), zbytek tvoří
osoby mezi 51 až 56 roky (25 %)
 Vysokoškolsky vzdělané osoby tvoří 1/3
členů (32 %), naopak osoby se základním
vzděláním pouze 5 %
 V případě ekonomického zařazení jsou
zastoupené všechny kategorie, minimálně ale
skupina důchodců (2,5 %)

Postarám se sám

32 % respondentů
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Řešení hypotetické nepříznivé sociální situace
Relevance navržené segmentace potenciálních uživatelů sociálních služeb byla ověřena na otázce číslo 11. V té se měl respondent vyjádřit ke
způsobu řešení hypotetické situace, kdy by se měl postarat o osobu, která utrpěla vážný úraz. V rámci odpovědí uvedla téměř 1/5 osob ze skupiny
„Potřebuji pomoc“, že neví, jak by tuto situaci řešily. Oproti respondentům ze skupiny „Postarám se sám“ to bylo 3x více osob. Nižší byl i podíl
osob ze skupiny „Potřebuji pomoc“, které si natolik důvěřovaly, že označily možnost „postaral bych se sám/sama“. Respondenti ze skupiny
„Potřebuji pomoc“ méně často volili také možnosti „Postaral/a bych se ve spolupráci s dalšími lidmi (např. příbuznými)“ a „Využil bych některé ze
sociálních služeb“. V rámci otázky mohli respondenti označit více odpovědí.

Jak bych se postaral o člověka, který utrpěl vážný úraz nohy
"Postarám se sám"

"Potřebuji pomoc"

64%
61%
53%

54%

27%
18%

17%

3%

Postaral/a bych se
sám/sama

Postaral/a bych se ve
spolupráci s dalšími lidmi
(např. příbuznými)

Využil bych některé ze
sociálních služeb

6%
2%

Péči bych zajistil/a jinak

Nevím, jak bych
postupoval/a

Q11 - Představte si situaci, že se máte postarat o člověka, který utrpěl vážný úraz nohy. Podstoupil operaci, ale bojí se zůstávat sám a vycházet
z domu, aby znovu neupadl. Pro kvalitu života je přitom zcela zásadní postavení se na nohy, návrat k fyzické aktivitě. Jak byste tuto situaci řešil/a?
N = 1004 platných odpovědí
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Potřeby obyvatel jednotlivých obcí ORP Nový Jičín
Obecně uváděli respondenti nejčastěji možnost „nevím“ (přibližně ½ respondentů). Indiference
vzhledem k tomuto tématu byla nejnižší u skupiny respondentů do 30 let. Tato kategorie
respondentů také nejčastěji uváděla, že nepociťuje absenci nějaké služby (39 %). Výrazný vliv
při volbě odpovědi mělo také dosažené vzdělání respondenta. Respondenti se základním
vzděláním volili tuto možnost v 73 % odpovědí. Naopak v případě vysokoškoláků to byla 1/3
respondentů. Pouze 7 % respondentů se základním vzděláním uvedlo, že jim schází nějaká
služba (v případě vysokoškoláků to bylo 36 %).
Nejvýrazněji pociťovali absenci nějaké služby respondenti ze Starého Jičína (33 %). Naopak
respondenti z obce Rybí uvedli v 51 %, že jim žádná služba nechybí.

Ne

57%
46%

43%
27%

19 - 30

31 - 50

51 - 65

65+

Frekvence odpovědi "nevím" na
otázku Q6 dle vzdělání respondenta

Schází Vám v současné době nějaké služby
Ano

Frekvence odpovědi "nevím" na
otázku Q6 dle věkových skupin

73%

Nevím

66%
43%

51%

49%

32%

46%

45%

37%

35%
30%

28% 28%

33%

základní
27%

24%
15%

Nový Jičín

52%

50%

Jeseník nad Odrou

17%

13%

Libhošť

Rybí

Starý Jičín

středoškolské středoškolské s vysokoškolské
bez maturity
maturitou

20%

ostatní obce

Q6 - Schází Vám v současné době v Novém Jičíně a okolí nějaká služba, aktivita nebo zařízení, kterou byste chtěl/a nebo někdo z Vašich
blízkých využívat?
N = 624
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Potřeby obyvatel jednotlivých obcí ORP Nový Jičín
Odpovědi respondentů na otázku, zda vědí o nějakém sociálním
problému, který by mělo město (obec) pomoci svým občanům
řešit, byly kategorizovány do šesti oblastí (služby spojené se
stářím, služby spojené s výchovou dětí, služby spojené se
sociálním vyloučením, bezdomovectví – azylové domy a sociální
bydlení, krizová pomoc, služby závislým – alkohol, drogy,
gambling). Tři z těchto šesti problémových témat uvedli
respondenti z jednotlivých obcí alespoň v deseti případech
(služby spojené se stářím, služby spojené s výchovou dětí,
bezdomovectví – azylové domy a sociální bydlení).
Nejčastěji se vyskytovaly problémy související se službami pro
seniory (nedostatek míst v domech s pečovatelskou službou, byty
pro seniory, kapacita LDN). Výrazně byl tento problém vnímán
respondenty ze Starého Jičína (56 % všech uvedených návrhů) a
z obce Libhošť (54 % všech uvedených návrhů).

Sociální problémy, které by měla obec pomoci řešit
(počty uvedení)
35
30
25

služby spojené se stářím
služby spojené s výchovou dětí

20

V případě Nového Jičína uváděli respondenti navíc problémy
související s výchovou dětí (kapacita předškolních zařízení a
služby pro nízkopříjmové rodiny s dětmi) a s přítomností lidí bez
domova, kapacitou azylových domů a možností sociálního
bydlení.

bezdomovectví, azylové domy,
sociální bydlení

15
10
Nový Jičín Jeseník Libhošť
nad Odrou

Q7 - Víte o nějakém sociálním problému, který by mělo město (obec) pomoci svým občanům řešit?
N = 624

Rybí

Starý Jičín ostatní
obce
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Potřeby obyvatel jednotlivých obcí ORP Nový Jičín
V případě vybraných potřeb, které budou respondenti řešit v příštích pěti letech, lze konstatovat, že se neobjevily žádné výrazné rozdíly mezi
vybranými obcemi. Pouze v případě obcí Jeseník nad Odrou, Libhošť a Rybí uváděli respondenti méně často potřebu zajištění bydlení v sociálně
nepříznivých situacích a potřebu společenského kontaktu s jinými osobami.

Potřeby, které budou respondenti řešit v příštích pěti letech
0%

Nový Jičín

10%

9%

20%

10%

30%

9%

40%

10%

50%

10%

10%

60%

10%

70%

80%

9%

9%

90%

100%

9%

8%

Pomoc při osobní hygieně, pomoc s pohybem
Doprovod k lékaři, na úřad, do školy apod.

Zajištění nákupů a léků
Jeseník nad Odrou

10%

13%

11%

11%

11%

11%

11%

5%

6%

6%

4%
Pomoc se zajištěním chodu domácnosti
Zajištění a podání jídla

Libhošť

13%

12%

12%

11%

11%

10%

9%

8%

7%

4% 4%
Pomoc a podpora při obstarávání osobních záležitostí

Rybí

9%

12%

12%

10%

10%

11%

12%

8%

6%

5% 5%

Zajištění a zapůjčení potřebných zdravotních pomůcek
(polohovací postel, invalidní vozík apod.)

Sociálně-právní poradenství včetně pomoci při uplatňování
práv
Pomoc při péči o závislou (bezmocnou) osobu
Starý Jičín

8%

11%

9%

8%

11%

9%

12%

10%

8%

5%

7%

Společenský kontakt s jinými osobami

Zajištění bydlení v sociálně nepříznivé situaci (azylový dům,
chráněné bydlení, bydlení sociálního typu)
ostatní obce

10%

9%

10%

10%

9%

10%

11%

9%

8%

7%

7%

Q10 - Domníváte se, že v následujících 5 letech budete Vy nebo někdo z Vašich blízkých potřebovat řešit některou z těchto potřeb?
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Shrnutí a doporučení
1) Povědomí o sociálních službách a jejich vymezení se mezi obyvateli ORP Nový Jičín liší. Lidé asociují tento pojem
s obecným významem „pomoci“, určitou cílovou skupinou/skupinami nebo institucí, která sociální služby
zajišťuje. Následná míra specifikace cílových skupin se značně liší, zejména v souvislosti s dosaženou mírou
vzdělání. Nejednoznačné chápání sociálních služeb může případné potenciální uživatele významně omezovat.
Navrhujeme provést informační kampaň na toto téma.
2) Řešení obtížných sociálních situací a informační kanály, které v tomto případě občané ORP Nový Jičín využívají,
jsou také značně diferencované. Na obecné úrovni lze vymezit dvě skupiny občanů, které jsme pracovně
označili jako „Potřebuji pomoc“ a „Postarám se sám“. Tyto skupiny se typologicky (věk, vzdělání, schopnost
řešit problém) a kompetenčně liší. Vzhledem k omezeným sociálním vazbám, schopnosti vyřizovat své
záležitosti na institucionální úrovni, věku a finančních možnostech (nejčastěji skupina důchodců) jsou osoby ze
skupiny „Potřebuji pomoc“ potenciálně významně ohroženy v případě nenadálé nepříznivé situace. Na druhou
stranu se jedná o skupinu, kterou téma sociálních služeb zajímá (neproporční zastoupení v rámci skupiny
respondentů). Navrhujeme a) zřízení kontaktního místa (vysoká míra podpory mezi respondenty), a/nebo b)
využití některého z tradičních kanálů (např. místní periodika, vzhledem k výsledku šetření ale nedoporučujeme
internet) a zavést pravidelnou informační rubriku.
3) Zhruba polovina respondentů nebyla schopna uvést, zda v současné době postrádá nějakou službu, aktivitu
nebo zařízení. Potvrzuje se tím zjištění uvedené v bodě jedna. Obecná informovanost o sociálních službách je
nedostatečná a to bez výraznějších rozdílů mezi respondenty z vybraných obcí. Odpověď „nevím“ uváděli
nadprůměrně respondenti s nižším dosaženým vzděláním (základním a středoškolské bez maturity). Naopak
nejnižší procento odpovědi „nevím“ uvedli respondenti do 30 let. U této skupiny lze předpokládat vyšší úroveň
počítačové gramotnosti a schopnosti vyhledávat informace (zejména na internetu). Doporučujeme zohlednit
tato zjištění při přípravě informační kampaně navržené v bodě jedna.
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4) V případě identifikace sociálních problémů převažovala napříč všemi obcemi oblast související se službami pro
seniory. Výrazně byl tento problém vnímán zejména respondenty ze Starého Jičína (56 % všech uvedených
návrhů) a z obce Libhošť (54 % všech uvedených návrhů). Respondenti z Nového Jičína uváděli navíc problémy
související s výchovou dětí (kapacita předškolních zařízení a služby pro nízkopříjmové rodiny s dětmi)
a s přítomností lidí bez domova, kapacitou azylových domů a možností sociálního bydlení. Doporučujeme
zohlednit tato zjištění při definování priorit v rámci plánování sociálních služeb.
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Kapitola II.
Zjišťování potřeb osob ohrožených sociálním
vyloučením v rámci města Nový Jičín

34
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Východiska: koncept sociálního vyloučení a sociálně
vyloučených lokalit

Sociální vyloučení je „proces, v jehož rámci je jedinci, skupině jedinců či
komunitě výrazně znesnadňován či zcela zamezován přístup ke zdrojům,
pozicím a příležitostem, které umožňují zapojení do sociálních,
ekonomických a politických aktivit majoritní společnosti“
(Gabal: Analýza sociálně vyloučených romských lokalit, 2006: 9).
Sociální vyloučení je tematizováno od 70. let 20. století. Koncept
sociálního vyloučení umožňuje podchytit jeho různé podoby v čase,
vázanost na charakter sociálního systému a vývoj jeho sociální
struktury. Současná podoba sociálního vyloučení určitých osob nebo
skupin obyvatel není obvykle chápána jako selhání jednotlivce, ale
spíše jako selhání čtyř základních složek společnosti, a to:
(1) demokracie a práva (podpora občanské integrace),
(2) trhu práce (podpora ekonomické integrace),
(3) sociálního státu (podpora sociální integrace),
(4) rodiny a komunity (podpora interpersonální integrity).
Sociálnímu vyloučení lze do určité míry čelit podporou inkluze a
integrace (Mareš 2000).

Sociálním vyloučením je potenciálně ohrožen každý.
Více jsou ohroženy např. následující skupiny obyvatel:
nedostatečně vzdělané osoby,
dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaní,
lidé s mentálním či fyzickým handicapem,
osoby trpící nějakým druhem závislosti,
osaměle žijící senioři,
imigranti,
příslušníci různě (etnicky, nábožensky, sexuální orientací aj.)
definovaných menšin,
lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci, z níž si sami nedokáží
pomoci (Gabal 2006: 9).

V Novém Jičíně byly vytipovány 3 základní skupiny obyvatel s cílem
zjistit jejich potřeby a možnosti jejich větší integrace:
a. obyvatelé sociálně vyloučených a sociálním
vyloučením ohrožených lokalit (200-300 lidí),
b. (přechodní) obyvatelé azylového domu
c. studenti výchovného ústavu a střední školy v Novém
Jičíně (ca 50 dětí).
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A. Lokality, v nichž probíhalo šetření, z pohledu
Městského úřadu
Ul. Suvorovova – lokalita na kraji Nového Jičína, blízko hlavní
výpadovky na Ostravu. Místo je dostupné městskou hromadnou
dopravou, je situováno za budovu Technických služeb města Nový
Jičín. V blízkosti se nachází supermarket Albert a benzínová čerpací
stanice Benzina.
Jde o dva dvoupodlažní domy v majetku města Nový Jičín, kde je
v současné době k dispozici 42 bytů, tyto byty mají kategorii bytů
nízkého standardu. Obsazenost bytů je cca 80–90 %, přičemž cca
40–50 % je tvořeno osobami romské národnosti. Počet přihlášených
osob se dle správce bytového fondu pohybuje kolem 80.
Výše čistého nájemného se pohybuje v rozmezí cca 500–800 Kč,
každý nájemník si uzavírá smlouvu o poskytování dodávek elektřiny
a plynu (vytápí se lokálním plynovým topidlem, jednotlivě v každém
bytu). Sociální zařízení je společné pro každé patro a každé křídlo
domu. Počet obyvatel jednoho bytu je v rozmezí od 1 člověka po cca
8 lidí.
Obecně lze říci, že valná většina obyvatel je příjemcem nízkých
důchodových dávek nebo dávek pomoci v hmotné nouzi. Velmi
častým jevem jsou nelegální odběry elektrické energie od mentálně
slabších obyvatel.
Sociální problémy v těchto lokalitách vyplývají zejména z dluhového
zatížení, alkoholismu, dlouhodobé nezaměstnanosti, kumulace
národnostních menšin.
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Ul. U Jezu – lokalita na kraji města, výpadovka na Valašské Meziříčí.
V současné době se v komplexu, který je v majetku města, nachází
9 bytů, z nichž 8 je obydlených. Celkově je zde hlášených cca
40 obyvatel žijících v osmi rodinách. Kumulace romské národnosti je
100%. Dispozice bytů je 2+1 a 3+1 ve zděných domech. Nájemné se
zde pohybuje od 2000–3000 Kč, všechny byty mají kotel či kamna na
tuhá paliva.
Tato lokalita je charakteristická vícečetnými romskými rodinami,
nicméně se zde nesetkáváme s tak výraznými rysy alkoholismu,
gamblerství či dluhového zatížení. Velká část rodin je závislá na
sociálních dávkách.
Ul. Hoblíkova – dům v majetku města, umístněný v centru Nového
Jičína, blízko náměstí. V okolí jsou dvě základní školy a jedna škola
pro děti se zdravotním postižením (MŠ a ZŠ speciální Komenského).
V tomto dvoupatrovém domě se nachází 6 bytů, v přízemí jsou
jednopokojové byty, v poschodí byty vícepokojové – nájemné
v přízemí činí cca 1200–1 800 Kč, v patře činí nájem cca 3 500–
4000 Kč. Celkem tento dům obývá 11 nájemníků. Sociální zařízení je
společné na chodbě. Obsazenost domu Romy je cca 40 %, přičemž
zbytek osazenstva domu je tvořen osobami ohroženým sociálním
vyloučením (nízký příjem, závislost na sociálních dávkách, závislost
na alkoholu, psychiatrické onemocnění atp.). Opět se zde setkáváme
s osobami s dluhovým zatížením.
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Dvořákova 33 - Jedná se o objekt v soukromém vlastnictví umístěný
v panelákové zástavbě blízko centra města. Dole v suterénu objektu
je umístěn obchod – večerka s vinotékou. Vedle je noční bar
Medúza. Objekt je rozdělen do dvou částí, jedna má charakter
ubytovny, kde je sedm jednopokojových bytů, které obývá 8 lidí
(jeden byt neobsazen). Sociální zařízení je na chodbě, společné pro
celou ubytovnu. Jedná se o osaměle žijící jedince, osoby s životním
handicapem, kteří však ještě vykazují jakousi snahu svému životu dát
řád. Dodávky elektřiny, tepla a vody jsou součástí jednorázového
poplatku za ubytovnu, který se pohybuje ve výši cca 3 000 Kč
měsíčně. Část ubytovny je obehnána plotem, a ač byl původní vstup
na ubytovnu předem, hned vedle večerky, majitel vytvořil nový
vchod v plotu v zadní části, tak aby obyvatelé ubytovny museli
nemovitost obcházet bez přímé vazby na večerku.
Druhá část komplexu je třípatrový obytný dům, kde se nacházejí
malometrážní byty o vel. 1+kk, 1+1, 2+kk. Celkem se v komplexu
nachází 55 bytů, žije zde cca 130 obyvatel s různými životními
charakteristikami. Dodávky vody, tepla a elektřiny jsou součástí
nájmu za byt a pohybují se v různých částkách od 2 500–5 000 Kč.
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Křižkovského nám. č. 4 – objekt v majetku města, starší cihlová
zástavba, 3podlažní objekt po 7dmi bytech. Dům je umístěn na kraji
města, směrem na Kopřivnici, v klidné části města, blízko domova
důchodců.
Celkem se v objektu nachází 21 bytů, z nichž dva jsou v soukromém
vlastnictví, zbytek je v majetku města Nový Jičín, který tyto byty vede
v kategorii sociálních bytu. Objekt je 100% obsazen. Bydlí zde
21 nájemníků, z nichž cca 30 % je romské národnosti.
Jedná se o malometrážní byty: 6 bytů o vel. 1+1, 15 bytů o velikosti
1+kk, přičemž každý byt má vlastní oddělené sociální zařízení.
Nájemné v bytech činí od cca 1 100 Kč do 1 400 Kč měsíčně. Topení
je lokálními plynovými topidly – gamatami, ohřev vody je centrálně
v zásobnících. Dodávky elektrické energie si smlouvá každý nájemník
sám.
Vzhledem k charakteru bydlení zde bydlí nízkopříjmové domácnosti.

38

39

Analýzy sociálních služeb v ORP Nový Jičín

A. Sociálně vyloučené lokality z pohledu sociálních
pracovníků
Sociální pracovníci Městského úřadu Nový Jičín místně identifikují
několik oblastí, kde se koncentrují osoby ohrožené sociálním
vyloučením. Zejména lokality Suvorovova a U Jezu jsou vnímány jako
izolované.
K sociálnímu vyloučení vede zejména těchto 6 faktorů:
1. dlouhodobá nezaměstnanost
2. nízká úroveň vzdělání
3. zatíženost dluhy
4. závislost na sociálních dávkách
5. rezignace na životní změnu
6. nedostatek vzorů
V situaci, kdy chybí přístup k finančním zdrojům, dochází ke kumulaci
takto postižených osob v sociálních bytech města. Nedostatek financí
vede nejen k prostorovému vyloučení, ale i k omezenému přístupu
k dalším oblastem, jako je školství, zdravotnictví nebo zájmové
činnosti.
Sociální pracovníci se v uvedených oblastech pohybují kvůli práci, dle
zaměření mají proto poměrně přesné informace, jak v nich obecně
lidé žijí.
Q3. V čem podle Vás sociální vyloučení spočívá a jak byste vyloučené
lokality charakterizovali?

Obyvatelé lokalit jsou často zadlužení, pokud neplatí zálohy na
elektřinu a plyn, jsou bez elektřiny i plynu. Ke zhoršeným
hygienickým podmínkám přispívá umístění sociálního zařízení na
chodbě a vícečlenné rodiny v malých bytech.
Poskytovaná sociální pomoc:
1. poradenství
2. doprovod na úřady
3. zajištění bydlení
4. pomoc při hledání práce
5. pomoc zadluženým
6. sociální šatník
Do lokalit dle potřeby docházejí sociální pracovníci a pracovníci
bytového odboru, pracovníci neziskových organizací, pečovatelky.
Oslovení sociální pracovníci ve většině případů i znají někoho osobně.
Podle jejich mínění jsou obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením
obeznámeni s nabídkou sociálních služeb
Nejvíce využívané služby:
1. koupání (ve zmiňovaných domech v ulici Suvorovova neteče
teplá voda)
2. praní prádla (ve zmiňovaných domech v ulici Suvorovova
neteče teplá voda)
3. dovoz obědů
4. pečovatelská služba
5. sociální šatník
6. azylový dům
Q13a. Jak vypadá sociální pomoc obyvatelům těchto lokalit?
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Dalším problémem, s nímž se obyvatelé ohrožení sociálním
vyloučením potýkají, je nedostatek sociálních vazeb do „majoritního“
světa. Ne vždy vyhovující jsou i vztahy mezi příbuznými.
Sociální pracovníci příliš nevidí ani výpomoc mezi sousedy v daných
lokalitách.

Z pohledu sociálních pracovníků je pro integraci potřeba v první řadě
zajistit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vhodné uplatnění na trhu práce
větší zainteresovanost soukromého sektoru
zajištění práce – možno i formou práce pro město
motivace ke změně přístupu k životu
změna náhledu na reálný život
pomoc se zadlužením
komplexnost (provázání řešení jednotlivých problémů)
vzdělávání dětí, motivace ke studiu s pomocí rodičů

Zcela zásadní je z pohledu oslovených sociálních pracovníků to, aby
samy osoby ohrožené sociálním vyloučením svou situaci řešit chtěly
a zároveň se ji naučily samy řešit.

Q18a. Mají lidé postižení sociálním vyloučením příbuzné, kteří se do
obdobné situace nedostali a žijí podobně jako majoritní obyvatelstvo?
Q18b. Jaké vztahy panují mezi příbuznými?
Q19. Jaké jsou vztahy mezi lidmi takto postiženými? Pomáhají si?

Q14. Co je podle Vás nutné zabezpečit v první řadě?
Q15. Jak byste jejich situaci řešil/a Vy, kdybyste k tomu měl/a
prostředky a rozhodovací pravomoci?

41

Analýzy sociálních služeb v ORP Nový Jičín

A. Sociálně vyloučené lokality z pohledu osob
ohrožených sociálním vyloučením
Polostrukturované rozhovory byly uskutečněny ve 4 lokalitách se
40 respondenty.
Cílem bylo vybrat respondenty do výzkumu tak, aby dobře
reprezentovali věkovou i postojovou skladbu obyvatel vyloučených
lokalit.
Jako nejdůležitější byla vytipována lokalita Suvorovova, polovina
rozhovorů se uskutečnila v ní.
V lokalitě Dvořákova je téměř polovina respondentů v důchodovém
věku.
Pouze každý 10. respondent má maturitní vzdělání, pouze každý
20. má placenou práci.

Pohlaví
Muž
Žena

N
22
18

%
55,0%
45,0%

Věk
do 34
35-44
45-54
55-64
65+
neuvedeno

N
5
5
11
11
5
3

%
12,5%
12,5%
27,5%
27,5%
12,5%
7,5%

Vzdělání
Nedokončené ZŠ
ZŠ
Vyučen nebo SŠ bez maturity
SŠ s maturitou

N
5
17
14
4

%
12,5%
42,5%
35,0%
10,0%

Placená práce
Ano
Ne

N
2
38

%
5,0%
95,0%

Lokalita
1 Suvorovova
2 Dvořákova
3 U Jezu
4 Hoblíkova

N
20
11
7
2

%
50,0%
27,5%
17,5%
5,0%

Počet obytných místností (bez k)
1
2
3

N
27
5
8

%
67,5%
12,5%
20,0%
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A. Cesta do současného bydliště, životní zvraty
Časté jsou situace, kdy lidé přijdou o byt kvůli poklesu příjmů
z důvodu dlouhodobější nezaměstnanosti a následné dluhové pasti,
nebo dojde k životnímu zvratu (úmrtí příbuzných, rozvod apod.)

Dvořákova:
Respondent 40 (Žena, 54 let) – přišla o bydlení poté, co
městský byt odkoupil nájemník, v té době už byla 4 roky
nezaměstnaná.

Suvorovova:
Respondent 10 (Muž, 30 let): „Původně jsem bydlel (…) u otce
v rodinném domě. Otec dům prodal, odstěhoval se. Já jsem se
přestěhoval k sousedovi, od toho jsem musel odejít.“

Respondent 31 (Žena, 43 let) – do ubytovny se dostala po
rozvodu
Respondent 25 (Muž, 43 let) –„ Dostal jsem se sem náhodou,
protože jsem hledal bydlení a bylo zde volno.“

Respondent 9 (Muž, 68 let) „Bydlím zde asi 5 let po exekučním
vystěhování z bytu (…) v Novém Jičíně.“
Respondent 1 (Muž, 58) Původně jsem bydlel „s kamarádem na ul.
(…), kamarád zemřel, z bytu jsem se musel vystěhovat.“
Respondent 4 (Muž, 56 let) – „Byl jsem bez přístřeší, přespával
venku, někdy u kamarádů, výjimečně na hotelu.“ Do současného
bydliště jsem se dostal „Prostřednictvím žádosti o byt na bytovém
odboru, bydlím zde cca 1 rok.“
Respondent 7 (Žena, důchodkyně, ca 76 let) „Dříve jsem bydlela se
synem ve městě, ale pak mě vyhodil, protože se rozváděl a pak jsem
se dostala sem (asi před 2,5 roky).“

Respondent 33 (Muž, 66 let) – „Po rodinných sporech, po smrti
manželky jsem přišel o majetek a skončil na ubytovně.“
U Jezu
Respondent 26 (Žena, 45 let): „[Dostala jsem se sem] za
pomoci bratra, protože jsem bydlela na holobytě a partner mě
vyhazoval z bytu.“

Respondent 21 (Muž, 50 let) „Soukromník odkoupil náš dům, ve
kterém jsme měli nájemní smlouvu a od města jsme dostali
náhradní bydlení - nevhodné.“
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A. Životní situace obyvatel vyloučených lokalit

Hodnocení bydlení je velmi individuální a ovlivňuje ho mnoho faktorů,
včetně životní historie a rodinného zázemí. Respondenti nejlépe
hodnotí lokality U Jezu a Hoblíkova.

Více než 2/3 respondentů mají dluhy, nejčastějším typem dluhů je:
dluh na nájemném
dluh v důsledku nesplacení půjčky

Dvořákova

Suvorovova

N=11
1,4 os/m
Ib=47

N=20
1,7 os/m
Ib=58

U Jezu

Hoblíkova

N=7
2,1 os/m
Ib=63

N=2
3 os/m
Ib=67

N - počet respondentů
os/m - počet osob na místnost
I b - index bydlení (0-100), čím vyšší, tím se lépe bydlí

* Výpočet indexu: Index bydlení = (S14 + S15+ S16) /3
Následně převedeno na škálu 0-100.
S14. Do jaké míry Vám vyhovuje velikost bytu?
S15. Do jaké míry Vám vyhovuje vybavení bytu?
S16. Do jaké míry Vám vyhovuje lokalita, v níž bydlíte?

44

Analýzy sociálních služeb v ORP Nový Jičín

A. Popis běžného dne

A. Rodinné zázemí

Životní styl
Vzhledem k tomu, že většina respondentů nepracuje, tak se jejich
životní styl podobá. Rytmus dne zajišťují běžné činnosti jako nákupy,
příprava jídla, úklid, praní, křížovky, knížky, televize, případně
setkávání nebo procházky s přáteli, návštěva známých či dětí. Časté
jsou také zdravotní problémy, obzvlášť ve věku nad 50 let.

Lidé z vyloučených lokalit mají často komplikované rodinné vztahy:
rozvody, úmrtí v rodině, děti daleko od domova. Pokud rodinu
nemají, je to právě zázemí rodiny, které jim nejvíce chybí. V jednom
případě došlo i k odebrání dětí do dětského domova.
Pokud lidé žijí v páru, obvykle mají obdobné vzdělání, obdobný životní
styl a obdobné problémy s nezaměstnaností.

Suvorovova:
Respondent 2 (Žena, 29 let): „Vstávám v 7–7.30 hod, udělám si
snídani, buď jdu něco vyřídit, nebo jsem doma, případně jedu (…) za
známým pomáhat. Dívám se na televizi, luštím křížovky, vařím si
jídlo.“

Suvorovova
Respondent 2 (Žena, 29 let): „Máme aspoň střechu nad hlavou,
maminka nám umřela, s otcem se nestýkáme.“

Respondent 5 (Žena, 60 let): „Jsem takový pohodář, potichu, vezmu
si knížku a čtu. Je to takový stereotyp. Už jsem se vším smířila, své
jsem si odžila. Ale tady není klid.“

Dvořákova
Respondent 25 (Muž, 43 let): „Nejvíc mi vyhovuje, že mám střechu
nad hlavou, nejvíc mi naopak chybí zázemí rodiny, trvalý vztah.“

Analýzy sociálních služeb v ORP Nový Jičín
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A. Pohled na pracovní život, vzdělání
a rekvalifikační kurzy
Ambici najít práci mají hlavně mladší lidé, kteří zároveň ještě chtějí
svou životní situaci změnit.
Ti starší nejednou před ztrátou práce pracovali ve velkých podnicích,
např. v Tonaku nebo Autopalu.
Hledání práce komplikují okolnosti jako zápisy v trestním rejstříku,
zdravotní stav, neznalost práce na PC a zejména nízké vzdělání
a omezená nebo specifická pracovní zkušenost. Hledání práce
komplikuje i dlouhodobá nezaměstnanost a neschopnost se
přizpůsobit změnám na trhu práce (rekvalifikační kurzy nemusí
zaměstnavatelům stačit). Pomocných činností (např. uklízení pro ženy)
je nedostatek. Zejména mužům by se hodily kurzy jako obsluha
vysokozdvižného vozíku, řidič apod.
Lidé se dále potýkají se skrytou nebo zjevnou diskriminací (věk,
zdravotní stav, etnický původ).
Práce je vnímána zpravidla pouze jako zajištění příjmu nebo určitá
jistota, není vnímána jako zdroj seberealizace, navazování dalších
sociálních vazeb a podobně.
V případě dlouhodobé nezaměstnanosti jsou lidé již adaptovaní na
život z dávek hmotné nouze, v předdůchodovém věku řeší možnost
invalidních důchodů

Suvorovova:
Respondent 4 (Muž, 56 let): Vzdělání – „To by byla moje smrt – učit
se. Nedovedu si to představit.“
Dvořákova
Respondentka 40 (Žena, 54 let): Rekvalifikační kurz na počítače
stejně nic nenaučil
Respondentka 37 (Žena, 38 let): „Z práce mám strach, nikdy jsem
nepracovala [těžké alergie, invalidní důchod].“
Respondent 39 (Muž, 67 let): „Práce pro mě momentálně znamená
obstarat sám sebe, občas pomoci sousedům tím, že jim něco
dobrého uvařím, a dětem na barácích.“
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A. Životní smysl
Obvyklá strategie je řešit spíše každodenní záležitosti a adaptace na
situaci, v níž se lidé nacházejí. Často se objevuje „smíření“ s aktuální
situací a rezignace na její případné řešení. Pokud mají děti, často
právě ony představují životní smysl. V případě, že mají odrostlé děti,
ženy někdy péči věnují nemocným partnerům nebo rodičům.
Suvorovova
Respondent 4 (Muž, 56 let): „Žiju sám pro sebe.“
Respondent 7 (Žena, důchodkyně, ca 76 let): „Už mi na životě
nezáleží.“
Dvořákova
Respondent 24 (Muž, 62 let): „Cítím se starý, ale jsem v pohodě,
nikdo mě nehoní /.../ nikdo mě nebuzeruje. Nic mi nechybí, jsem
spokojený, nejsem náročný. Představy [o změně do budoucnosti]
jsou pouze v mé hlavě.“
Respondent 25 (Muž, 43 let) „Nestojí to za nic, nic od života
neočekávám, nemám plány do budoucna, žiji ze dne na den.“
Respondent 28 (Muž, 51 let) „Žiju, přežívám.“
Respondent 33 (Muž, 66 let) „Chtěl bych být hlavně zdravý, jsem
rád, že žiju.“
U Jezu
Respondent 29 (Muž, 46 let): „Cigarety.“

A. Životní aspirace osob ohrožených sociálním
vyloučením
Pokud jde o změnu bydlení, záleží na délce pobytu v daném místě, a to
obzvlášť v lokalitě Suvorovova. Lidé, kteří už jsou nezaměstnaní
dlouho, nebo mají zdravotní postižení, vnímají možnost život změnit
jako nereálnou. Časté jsou reakce, kdy respondent očekává případnou
změnu k lepšímu bez výraznějšího osobního přičinění (výhra v loterii,
přidělení bytu).
Suvorovova
Respondent 7 (Žena, důchodkyně) „Nikdo neví, co se stane. Co se
má stát, to se stane…, chtěla bych do města, blíž do centra.“
Respondent 10 (Muž, 30 let) „Hlavně, ať si najdu práci, ať to
dopadne dobře. Jsem rád, že mám střechu nad hlavou.“
Dvořákova
Respondent 25 (Muž, 43 let) „Budoucnost neřeším. *Možnost změny
do budoucna] Výhra v loterii nebo bohatá žena, která si mne vezme
do svého bytu a bude se o mne starat.“
U Jezu
Respondent 21 (Muž, 50 let): „[Změna proběhne tak+ že nám město
přidělí nový byt a my se přestěhujeme.“
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A. Pomoc sociálních služeb

Lidé často nevědí, na koho by se měli obrátit a co přesně je příčinou
jejich potíží. To jim ztěžuje možnost situaci dále řešit. Váží si toho, že
neskončili na ulici.
Aktivně služby zpravidla nevyhledávají, spoléhají na sebe nebo
partnery.
Jako sociální službu vnímají i úřad práce, po dlouhodobějších
zkušenostech ale někdy začínají být skeptičtí k obratu k lepšímu např.
po absolvování rekvalifikačních kurzů.
Těm, kteří mají zdravotní indispozice, by pomohla pečovatelská služba,
případně terénní pracovníci. V některých případech, vzhledem
k vypjatým osobním příběhům, by bylo další vhodnou službou
bezplatné právní poradenství nebo práce s rodinou.
Dvořákova
Respondent 24 (Muž, 62 let) “*Pomáhá mi+ Občanská poradna
Nový Jičín, jsou velmi šikovní, slušní a vždycky poradí. Další služby
nevyhledávám.“
Respondent 37 (Žena, 38 let) „Chybí mi, aby mě někdo vyslechnul,
někdo, komu se můžu vyzpovídat *a pomůže a poradí+.“

U Jezu
Respondent 21 (Muž, 50 let) “*Pomáhá mi+ ROMEA – sdružení, které
pomáhá romským obyvatelům bezplatně, jsem spokojen s jejich
podporou a pomocí. [Chybí mi] poradenství na bytovou oblast.”

Lokalita

má problém,
řeší a umí
nemá problémy,
vyhledat pomoc
nic neřeší

vidí problém,
neumí najít
pomoc

vidí problém,
neřeší

1 Suvorova

3

4

11

2

2 Dvořákova

5

2

1

3

3 U Jezu

3

2

1

1

4 Hobl íkova

1

0

1

0
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B. Pohled obyvatel azylového domu
Azylový dům poskytuje přístřeší jak jednotlivcům, tak (mladým)
matkám.
Nikdo z oslovených respondentů v současné době nemá placenou
práci, zpravidla žijí z podpory v hmotné nouzi, mateřské nebo
rodičovských příspěvků.

Pohlaví
1. Muž
2. Žena
Věk
do 24
25-34
45-54
55-64
Vzdělání
ZŠ
Vyučen nebo SŠ bez
maturity
Placená práce
Ne

11
3
2
5
3
4
N
10
4
N
14
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B. Cesta do současného bydliště, životní zvraty

B. Popis běžného dne, životní styl

Azylový dům je v ORP Nový Jičín poslední útočiště. Mladé matky sem
najdou cestu poté, co se kvůli (neplánovanému) těhotenství musely
odstěhovat, zpravidla od rodičů. Zároveň jsou limitovány nízkým
dosaženým vzděláním.

Vzhledem ke dvěma zcela odlišným skupinám obyvatel se také liší
životní styl.

Muže do azylového domu přivádí ztráta předchozího bydlení (služební
byt, nájemní byt), např. kvůli dluhům nebo po neshodách v rodině.

Lidé ve vyšším středním nebo předdůchodovém věku už spíše
nechávají věcem volný průběh. Činnosti jsou limitovány nedostatkem
finančních prostředků (procházky, televize, výpomoc v azylovém
domě).

Mladé matky, případně páry, se plně věnují rodinným povinnostem.
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B. Pohled na pracovní život, vzdělání
a rekvalifikační kurzy
V získání práce je výrazným limitujícím faktorem nízké dosažené
vzdělání a omezená praxe. Rekvalifikace, pokud by skutečně vedla
k zajištění práce, je vnímána pozitivně.
V některých případech je nicméně cílem spíše občasná práce nebo
brigády, nebo vyčkat na důchod. Tato skupina už je z části zvyklá žít
sama. Větší motivaci svůj život řídit mají ti, kteří by chtěli získat práci,
aby se mohli osamostatnit a získat partnerku nebo s ní začít bydlet.
Práce znamená zpravidla jistotu peněz, zdroj prostředků pro
samostatný život. Dá se nicméně předpokládat, že možnosti uvedené
skupiny na trhu práce jsou bez intervence zvenčí omezené.

B. Životní aspirace obyvatel azylového domu
Pro mladé matky je životním smyslem spokojená rodina.
Mladé rodiny vnímají azylový dům jako přechodné nouzové bydliště,
osamostatnění se ale z jejich pohledu odvíjí od toho, aby práci našel
jejich partner, dokud jsou jejich děti malé. Finance následně zajistí, aby
dosáhli na nájemní bydleni.
Lidé ve vyšším středním nebo předdůchodovém věku spíše nechávají
věcem volný průběh – obdobně jako je tomu u obyvatel vyloučených
lokalit. Pokud jsou sami, aspirací je najít partnerku, případně získat
nějaké peníze.

Analýzy sociálních služeb v ORP Nový Jičín

B. Pomoc sociálních služeb

Pracovníci azylového domu jsou ti, na něž se mohou jeho obyvatelé
obracet a také této možnosti využívají. Respondenti většinou nemají
dojem, že by měli problémy, které by jim mohli pomoci řešit sociální
pracovníci.
Režim zpravidla vyhovuje, i když obzvlášť mladé rodiny by ocenily
méně napomínání k dodržování provozního řádu azylového domu
a rozšíření doby návštěv.
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C. Výchovný ústav v Novém Jičíně

Dle dokumentu Minimální preventivní program pro školní rok
2013/2014 jsou do výchovného ústavu umisťováni chlapci ve věku 15–
18 let, kterým byla soudy nařízena ústavní nebo uložená ochranná
výchova.
Výchovný ústav je speciální školské zařízení v centru města. Škola
poskytuje vzdělání v oborech strojní mechanik, malířské a natěračské
práce a zpracovnání dřeva. Výchovné a další resocializační
a terapeutické činnosti jsou uskutečňovány ve výchovných skupinách
i individuální formou v internátní části.
Součástí areálu je budova dílen, tělocvična a multifunkční hřiště včetně
hřiště pro síťové sporty. Pro volnočasové aktivity slouží bohatě
vybavená posilovna, lezecká stěna, cvičná kuchyňka a terapeutická
dílna.
Riziky jsou:
1. šikana
2. zneužívání návykových látek
3. internetová a majetková kriminalita
4. projevy verbální i fyzické agrese a násilí chlapců (v rámci ústavu
při kontaktu jinak oddělených skupin, mimo ústav v rámci
povolených vycházek a víkendových dovolenek)
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Cíle programu jsou směřovány k vytvoření bezpečného prostředí
v rámci celého zařízení, které zajistí všem zúčastněným možnosti pro:
rozvoj sebeúcty
utváření přiměřených sociálně-psychologických dovedností
k řešení problémů a zátěžových situací, případně schopností
vyhledávat pomoc při jejich řešení
formování vyhraněného negativního vztahu k rizikovým jevům
a jejich prevenci
vznik a pěstování přirozených sociálních vztahů
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C. Pohled vychovatelů výchovného ústavu
Do výzkumu se zapojili 3 vychovatelé výchovného ústavu.
Režim dne studentů probíhá podle vnitřního řádu školy.
Programy sociální integrace dle jejich vyjádření probíhají v rámci
výuky, např. v předmětu občanská nauka.
Vztahy mezi žáky jsou často poznamenány agresivitou, impulsivitou,
někdy i nevraživostí.
Pokud obyvatelé Nového Jičína o existenci ústavu vědí, dochází
k napětí, někdy i k podezřením z drobné kriminality.
Podle vychovatelů by umístění do výchovného ústavu předešla práce
s rodinou, změna systému, prevence v rodině i společnosti.
Dle vyjádření vychovatelů další neziskové
psychologické poradny se žáky nepracují.

organizace

nebo

Na základní nestandardní situace zpravidla existují rámcové způsoby
řešení, přihlíží se ke stupni závažnosti i k individuální osobnosti žáka.
Spolupráce mezi ústavem a rodiči je omezená, rodiče spolupracují
výjimečně. Děti pravidelně navštěvuje zanedbatelná část rodičů.
Podle vyjádření jednoho z vychovatelů by škole v integraci pomohly
pracovní aktivity mimo ústav, včetně sociálních kontaktů tohoto typu.

Ne zcela zmapovaný je také osud studentů po opuštění ústavu,
evidentní přitom je, že potřebují následně vyřešit finanční
soběstačnost (práce a bydlení). Mohou se obrátit na domy na půl
cesty. Přetrvává riziko problémů se zákonem, vzhledem k tomu, že
jsou z celé republiky, v mnoha případech po studiu Nový Jičín
opouštějí.
Problémy z pohledu vychovatelů (sloupec „součet pořadí“ je celkový součet
pořadí, jak jej určili jednotliví vychovatelé – od něj je odvozeno pořadí míry
intenzity problému)

Pořadí

Součet
pořadí

alkohol a drogy

1

4

agresivita
nerespektování pravidel a norem

2
3

5

impulzivita
neochota se zapojit do běžných (sociálních) aktivit

4
5

16

nedůvěra v systém
psychická deprivace

6
7

20

neschopnost se pro něco nadchnout
nízká míra empatie

8
9

22

neschopnost navázat osobní vazby a důvěřovat lidem

10

24

Problematická oblast

13
17
21
23

54

Analýzy sociálních služeb v ORP Nový Jičín

C. Pohled studentů výchovného ústavu
Rozhovory byly vedeny s 8 studenty. Část z nich se k určitým oblastem
z jejich života ani k plánům do budoucna nechtěla vyjadřovat. Většina
z nich cítí jako problém vytržení z původního prostředí (kamarádi,
rodina). Někteří si našli jiné vazby v novém prostředí.
Pokud jsou ochotni mluvit o minulosti, otevřeně uvedou, že jde
o ústavní rozhodnutí a zmiňují se i o přiděleném kurátorovi. Častěji
jsou pak i otevřeni tomu mluvit o budoucnosti, připouštějí, že chtějí žít
jinak, případně i předejít tomu, aby jejich děti prožívaly to, co oni sami
(ústavní výchova, neharmonické rodinné prostředí). Otevřenější
skupina také kladně hodnotí některé vychovatele.
Spíše ti, kteří nejsou ochotni mluvit o minulosti, mají tendenci spoléhat
sami na sebe a na vazby mimo ústav (kamarádi, přítelkyně).
V případě, že jsou v kontaktu s rodinou, jednoznačně to hodnotí
pozitivně.

Co by studenti povolili:

Analýzy sociálních služeb v ORP Nový Jičín

55

Shrnutí a doporučení:
1) V situaci, kdy chybí přístup k finančním zdrojům a dochází ke kumulaci dluhů, dochází k sestěhování takto postižených
osob do sociálních bytů města v uvedených lokalitách. V rámci města Nový Jičín byly identifikovány následující sociálně
vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené lokality, a to v ulici Suvorovova, U Jezu, Hoblíkova, Dvořákova
a Křížkovského náměstí. Míra koncentrace sociálně-patologických jevů je mezi jednotlivými lokalitami odlišná. Jako
nejvíce problematická se jeví situace v ulici Suvorovova (míra dluhového zatížení, dlouhodobé nezaměstnanosti,
alkoholismus a gamblerství). Do šetření bylo zahrnuto 40 osob obývajících některou z uvedených lokalit. Více než 2/3
respondentů mělo dluhy (nejčastěji na nájemném a v důsledku nesplacení půjčky). Pouze každý desátý respondent měl
maturitní vzdělání a pouze každý dvacátý placenou práci. Lidé žijící v těchto lokalitách často nevěděli, na koho by se měli
v případě problémů obrátit a co přesně je příčinou jejich potíží. Aktivně služby zpravidla nevyhledávají, spoléhají na sebe
nebo partnery. Pokud jsou tyto informace hodnoceny v kontextu zjištění, která byla učiněna v rámci kapitoly jedna
(např. vliv vzdělání na schopnost řešit případný problém či získávání informací), jsou obyvatele těchto lokalit výrazně
ohroženou skupinou. Doporučujeme zohlednit tato zjištění při přípravě informační kampaně navržené v kapitole jedna,
případně zaměřit část této kampaně na tuto cílovou skupinu.
2) Do domácností v těchto lokalitách docházejí dle potřeby sociální pracovníci a pracovníci bytového odboru, pracovníci
neziskových organizací, pečovatelky. Sociální pracovníci sice poskytují sociální služby jako poradenství, doprovod na
úřady, zajištění bydlení, pomoc při hledání práce, pomoc zadluženým a je využíván sociální šatník, ale lidé ohrožení
sociálním vyloučením přesto mají pouze omezené možnosti svou situaci zlepšit. Z pohledu oslovených sociálních
pracovníků je zcela zásadní to, aby samy osoby ohrožené sociálním vyloučením svou situaci řešit chtěly a zároveň se ji
naučily samy řešit, což jim komplikuje skutečnost, že se nacházejí v prostředí, které vede nejen k prostorovému
vyloučení, ale i k omezenému přístupu k dalším oblastem, jako je školství, zdravotnictví nebo zájmové činnosti.
Doporučujeme, aby město Nový Jičín při přípravě strategických dokumentů zohlednilo potřeby těchto osob zejména
s ohledem na podporu sociálního bydlení. Preferovanou formou by mělo být takové sociální bydlení, kdy nebude
docházet ke koncentraci těchto osob/rodin.
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Kapitola III.
Finanční analýza poskytovatelů sociálních
služeb v rámci ORP Nový Jičín
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Registrované sociální služby dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění, poskytované v rámci města Nový Jičín

Počet poskytovatelů sociálních služeb v
rámci města Nový Jičín dle druhu služby
Sociální poradenství

Obyvatelům města Nový Jičín bylo v roce 2013 k dispozici celkem
32 poskytovaných sociálních služeb, registrovaných v souladu se
zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Seznam poskytovatelů
včetně nabízených sociálních služeb je uveden v tabulce na
straně 58.
Do dotazníkového šetření se zapojilo 14 z nich (do analýzy nebyly
zahrnuty Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o. p. s., Podané ruce,
o. s., a Středisko rané péče SPRP Ostrava, o. s.). Detailní informace
se podařilo získat o 28 sociálních službách poskytovaných v rámci
území města Nový Jičín. Seznam těchto poskytovatelů včetně
dalších identifikačních údajů a informací o počtu zaměstnanců je
umístěn na straně 59.

Služby sociální péče

4

11
14

Uživatelé sociálních služeb v rámci města Nový
Jičín v roce 2013 dle druhu služby
Sociální poradenství

Služby sociální péče

Těchto služeb využívalo (k 31. 12. 2013) cekem 4 421 uživatelů,
z toho:
-

3 214 uživatelů využilo 4 služeb odborného sociálního
poradenství
561 uživatelů využilo 14 služeb sociální péče
646 uživatelů využilo 11 služeb sociální prevence

Služby sociální prevence

14%
13%
73%

Služby sociální prevence
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Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, poskytované v rámci města Nový Jičín
Subjekt
Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o.p.s.
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA Frýdek – Místek,
Zborovská 465, 738 02 Frýdek-Místek
Středisko rané péče SPRP Ostrava, o.s.
Charita Nový Jičín
Centrum pro zdravotně postižené
moravskoslezského kraje, o.s. – detašované
pracoviště Nový Jičín
Centrum psychologické pomoci, příspěvková
organizace – detašované pracoviště Rodinná a
manželská poradna Nový Jičín
Domov Duha, příspěvková organizace
Domov Paprsek, příspěvková organizace
Centrum pro dětský sluch Tamtam
KAFIRA, o.s., středisko Nový Jičín
Pečovatelská služba města Nový Jičín, organizační
složka Města Nový Jičín
RENARKON, o.p.s. – Terénní program na
Novojičínsku
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) ČR, oblastní odbočka Nový Jičín
Slezská diakonie, církevní organizace
Škola života, o. p. s.
Zámek Nová Horka, příspěvková organizace –
Chráněné bydlení Slovanská
Bunkr, o. p. s.

Druh poskytované služby 1
pečovatelská služba

Druh poskytované služby 2 Druh poskytované služby 3 Druh poskytované služby 4 Druh poskytované služby 5
domov pro seniory

osobní asistence
raná péče
azylový dům

noclehárna

osobní asistence

odborné sociální
poradenství

poradna pro zdravotně
postižené

odborné sociální poradenství
domov pro osoby se zdravotním
postižením
domov pro osoby se zdravotním
postižením

domov pro seniory
domov pro seniory

raná péče
sociální rehabilitace pro seniory a
osoby se zdravotním postižením

odborné sociální
poradenství

pečovatelská služba

denní stacionář

odlehčovací služba

krizová pomoc

chráněné bydlení

raná péče

terénní programy
sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
denní stacionář
denní stacionář
chráněné bydlení
nízkoprahové zařízení

odborné sociální
poradenství
sociálně terapeutické dílny

domovy pro osoby se
zdravotním postižením
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Přehled poskytovatelů sociálních služeb zapojených do analýzy
INFORMACE

ZAMĚSTNANCI
přímá
provozní
provozní
péče
personál
personál
(úvazky)
(úvazky)
2,35
4
0,75
4,7
3
1,8
6,9
3
0,4

Právní forma
organizace

Zřizovatel

Počet
služeb

CELKEM

o. p. s.
o. p. s.
o. p. s.

nezisková org.
nezisková org.
kraj

1
1
3

8
9
12

z toho:
přímá
péče
4
6
9

Centrum psychologické pomoci
- Rodinná a manželská poradna Nový Jičín

p. o.

kraj

1

7

7

1,47

0

Domov Duha

p. o.

kraj

2

98

44

40,5

Domov Paprsek

p. o.

kraj

2

75,94

43

2
1
4

29
7
36

5
3
1
1
1
28

Bunkr
Centrum pro dětský sluch Tamtam
Centrum pro zdravotně postižené MSK

CHARITA NOVÝ JIČÍN
KAFIRA
Pečovatelská služba Nový Jičín
Slezská diakonie
SONS ČR, Nový Jičín
Škola života
Zámek Nová Horka
RENARKON
CELKEM

církevní org.
církev
o. p. s.
nezisková org.
org. složka město Nový Jičín
církevní pr.
církev
os.
o. p. s.
nezisková org.
o. p. s.
nezisková org.
p. o.
kraj
o. p. s.
město Ostrava

zam. jiní - pozn.

Dobrovol
níci

0
0
0

1
0
0

0

0,18

0

54

24,85

Domov pro seniory - 7/1,18 úvazku;
Domov pro o. se z. p. 7/5,32 úvazku

13

41,44

19

18,2

Domov pro seniory - 12,5;
Domov pro o. se z. p. 3,8

10

19
3
23

0,83
6,6

1
0
0

10

1,1
17,1

10
4
13

40

29

24,9

11

7,1

Domov pro o. se z. p. - 1 SZP na DPP

5

3
4,5
7
2
338,44

3
5
7
2
204

1,4
4,5
7
2
155,36

0
0
0
0
121

0
0
0
0
60,53

6
0
0
0

3
0
2
0
44

0
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Celkové náklady na poskytování sociálních služeb
Za sledované období lze vysledovat tři trendy, které souvisí zejména
s přijetím nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v roce 2007.

Celkově byly prostředky vynaložené na sociální služby navýšeny ve
sledovaném období o 10 014 087 Kč. Nejvýrazněji došlo k navýšení
služeb sociální prevence, a to o 73 %. Finance na služby sociálního
poradenství se za stejné období navýšily pouze o 2 % a služby
sociální péče o 25 %.

Od tohoto roku docházelo v rámci celé ČR postupně k nárůstu
kapacit alternativních druhů služeb k službám pobytovým. V případě
města Nový Jičín tento trend stále pokračuje, jak ukazuje pokles
podílu služeb sociální péče o 6 % mezi roky 2011 a 2013.
Na druhou stranu v případě skupin služeb odborného sociálního
poradenství a služeb sociální prevence došlo:
a) k ustálení podílu sociálního poradenství na celkových
nákladech na poskytování sociálních služeb, a to na 2 %,
b) k nárůstu nákladů na služby sociální prevence, přičemž celkové
náklady se mezi lety 2011 až 2013 téměř zdvojnásobily.
Celkové vynaložené prostředky na poskytování sociálních služeb
v rámci města Nový Jičín se od roku 2011 každoročně zvyšovaly
přibližně o 5 % (4,6 % v roce 2012 a 5 % v roce 2013).

2011

2012

2013

Sociální poradenství

výdaje
2 308 939

(%)
2%

výdaje
2 530 800

(%)
2%

výdaje
2 475 900

(%)
2%

Služby sociální péče

90 281 424

90%

88 559 874

84%

92 713 894

84%

8 229 349

8%

14 427 444

14%

15 644 005

14%

100 819 712

100%

105 518 118

100%

110 833 799

100%

Služby sociální
prevence
CELKEM
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Finanční zdroje sociálních služeb - zdroje
Oblast sociálních služeb je charakteristická tzv. vícezdrojovým
financováním. Hlavní část finančních prostředků na činnost
poskytovatelů sociálních služeb tvoří tzv. dotační zdroje –
prostředky. Jedná se o dotační prostředky z MPSV, obcí a kraje.
Významnou část finančních prostředků pro služby sociální péče tvoří
také úhrady od uživatelů. Pro pokrytí neinvestičních výdajů
organizací poskytujících sociální služby v Novém Jičíně byly uvedeny
následující základní zdroje příjmů:
MPSV – neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Kraj – neinvestiční dotace Moravskoslezského kraje
VFP Nový Jičín – veřejná finanční podpora města Nového
Jičína
ZP – příjmy z fondů zdravotních pojišťoven za poskytování
zdravotní péče v sociální službě
EU – čerpání fondů Evropské unie
Sponzoři – sponzorské příspěvky a dary
Úhrady – úhrady uživatelů sociálních služeb
Další – ostatní příjmy – například příspěvky od Úřadu práce,
jiných obcí, sbírky, nadace, tržby za reklamu aj.
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Finanční zdroje sociálních služeb - struktura
 V rozmezí let 2011 až 2013 se nejvýrazněji navýšil podíl
finančních zdrojů z rozpočtu kraje a to téměř trojnásobně.
 Pozitivní je jistě zjištění, že se zdvojnásobil podíl tzv.
dalších příjmů, které lze chápat jako alternativní zdroj
příjmů, který vypovídá o aktivitě poskytovatelů v této
oblasti.

Podíl jednotlivých zdrojů financování
sociálních služeb v roce 2011
MPSV

Kraj

VFP
Nový Jičín

 Podíl finančních zdrojů z rozpočtu kraje a města Nový Jičín
byl stabilní, tj. 30 % respektive 7%.
 Finance z fondů EU poklesly z 1 777 413 Kč v roce 2011 na
pouhých 111 845 Kč v roce 2013. V tomto případě je
nicméně nezbytné zohlednit skutečnost, že ve sledovaném
období končil stěžejní operační program - Lidské zdroje a
zaměstnanost (2007–2013). Řada projektů byla ukončena a
poskytovatelé se připravovali na nové programové období
2014–2020.

EU

Sponzoři

Úhrady

3%

30%

 Příjmy od sponzorů se stabilně pohybovaly okolo 1 %
finančních zdrojů.
 Mírně, o 6 %, se ve sledovaném období navýšil podíl financí
z úhrad uživatelů sociálních služeb. Jejich podíl na
celkovém finančním toku se ale celkově snížil o dvě
procenta z 53 % v roce 2011 na 51 % v roce 2013.

ZP

53%

2%
7%

1%

2%

2%

Podíl jednotlivých zdrojů financování
sociálních služeb v roce 2013
MPSV

Kraj

VFPNovýJičín

Zdravotnípojišťovny

EU

sponzoři

úhrady

další

6%
29%
5%

51%

6%
2%
1%

0%

Další
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Finanční zdroje sociálních služeb – druhy služeb

Sociální poradenství zdroje
financování 2013

Sociální poradenství bylo v roce 2013 financováno zejména z rozpočtu
MPSV (58 %). Z kraje a od města Nový Jičín pocházelo 23 % finančních
prostředků. Téměř 1/5 zdrojů pocházela z ostatní příjmů. Oproti roku
2011 došlo k celkovému poklesu financí ze strany MPSV (pokles o 16 %
oproti roku 2011). Naopak se výrazně navýšil podíl finančních zdrojů
z kraje – o 9 % a podíl dalších zdrojů, který vzrostl o 5 %. Podíl města
Nový Jičín se zvýšil ve sledovaném období o 2 %.
Sociální péče byla v roce 2013 financována především z úhrad
uživatelů (59 %). Podíl tohoto zdroje financování byl na stejné úrovni
jako v roce 2011. Podíl MPSV klesl oproti roku 2011 o tři procenta
z 27 % na 24 %. K mírnému nárůstu v řádech procent došlo v případě
financí od kraje (nárůst o 3 %) a zdravotních pojišťoven (nárůst o 1 %).
Podíl města Nový Jičín klesl o jedno procento ze 7 % na 6 % procent.

MPSV

Kraj

VFPNovýJičín

další

19%
11%

58%

12%

Sociální péče zdroje financování 2013
MPSV

Kraj

VFPNovýJičín

Zdravotnípojišťovny

sponzoři

úhrady

další
2%
24%
5%

59%

6%
3%
1%
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Finanční zdroje sociálních služeb – druhy služeb
V případě služeb Sociální prevence lze oproti roku 2011 zaznamenat především výrazný pokles financí z fondů EU. Ty v roce 2011 činily 22 %
všech alokovaných financí. V roce 2013 již ale nedosahovaly ani jednoho procenta. Mírně poklesl podíl financí ze zdrojů MPSV (pokles o 7 %).
Naopak vzrostl podíl zdrojů z úhrad o sedm procent a podíl dalších zdrojů dokonce o 12 %. Výrazně vzrostly také finanční prostředky
z rozpočtu města Nový Jičín, které se zvýšily z 1 % v roce 2011 na 10 % v roce 2013.

Sociální prevence zdroje financování 2013
MPSV

Kraj

VFPNovýJičín

Zdravotnípojišťovny

EU

29%
49%
10%
10%

1%
1%

0%

sponzoři

úhrady

další
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Struktura výdajů na poskytování sociálních služeb – osobní a provozní výdaje
Neinvestiční výdajovou složku ekonomiky sociálních služeb je možné rozdělit do dvou základních skupin, tj. skupinu osobních a provozních
výdajů. Podíl osobních výdajů na poskytování sociálních služeb se v případě služeb sociální péče ustálil na průměrné výši 66 %. V případě
sociálního poradenství se podíl osobních nákladů zvýšil oproti roku 2011 o čtyři procenta ze 73 % na 77 %. V rámci služeb sociální péče se
podíl osobních nákladů od roku 2011 téměř nezměnil (nárůst o 1 %). Osobní náklady u služeb sociální prevence se zvýšily oproti roku 2011
o pět procent z 63 % na 68 %.
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Finanční zdroje sociálních služeb – právní forma

Finanční zdroje služeb 2013 – dle právní formy
Počet
org.

Počet
služeb

8 327 181 Kč

4

6

11 549 905 Kč

1

4

11 337 130 Kč

7

11

6 294 374 Kč

1

5

73 099 650 Kč

1

4

Finance

V případě právní formy poskytovatelů sociálních služeb
převládaly v roce 2013 obecně prospěšné společnosti
(7 poskytovatelů), které zajišťovaly 11 sociálních služeb. Čtyři
poskytovatelé měli status příspěvkové organizace a zajišťovali
šest sociálních služeb. Dvě církevní organizace poskytovaly
v roce 2013 9 sociálních služeb. Město Nový Jičín zajišťovalo
čtyři sociální služby za pomoci Pečovatelské služby města Nový
Jičín.
Vysoký poměr částek hrazených uživateli měly příspěvkové
organizace Moravskoslezského kraje (65 %) a církevní právnická
osoba – Slezská církev evangelická (34 %). Další zdroje
financování, kam se řadily ostatní příjmy jako příspěvky od
Úřadu práce, jiných obcí, sbírky, nadace, tržby za reklamu aj.,
využívala zejména církevní organizace Biskupství ostravskoopavské.

příspěvková organizace

22%

7%

církevní právnická osoba

53%

obecně prospěšná
společnost

36%

organizační složka

10%

34%

16%

20%

18%

34%

62%
20%

MPSV

Služby sociální
prevence

10%

15%
0%

Služby sociální
péče

5%

50%

církevní organizace

Sociální
poradenství

65%

40%

Kraj

23%
60%

VFP Nový Jičín

80%

ZP

100%

EU

Sponzoři

Úhrady

Další

MPSV

Kraj

VFP NJ

ZP

EU

sponzoři

úhrady

další

o. p. s

49%

0%

19%

0%

0%

0%

0%

32%

p. o.
Celkem

70%
58%

30%
12%

0%
11%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
19%

církevní pr. o.

50%

4%

6%

0%

0%

1%

38%

2%

o. p. s
org. složka
p. o.
Celkem

35%
14%
21%
24%

0%
0%
6%
5%

9%
62%
1%
6%

0%
0%
4%
3%

0%
0%
0%
0%

4%
0%
1%
1%

44%
24%
66%
59%

9%
0%
2%
2%

církevní org.

23%

0%

12%

0%

0%

0%

21%

43%

církevní pr. o.
o. p. s
org. složka
Celkem

80%
61%
27%
48%

0%
2%
0%
1%

2%
9%
73%
10%

0%
0%
0%
0%

0%
2%
0%
1%

3%
1%
0%
1%

5%
0%
0%
10%

11%
26%
0%
30%
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Finanční zdroje dle uživatelů
Z rozdělení finančních zdrojů poskytnutých na sociální
služby podle věkových skupin vyplývá, že tři čtvrtiny
objemu financí jdou na klienty starší 50 let (polovina
na osoby ve věku 75 let).
Tento fakt potvrzuje i rozdělení podle cílových skupin
uživatelů – z 58 % jdou peníze na sociální služby
seniorům.

Chybějící sociální služby na území Nového
Jičína – názory respondentů
Podle respondentů chybí na území Nového Jičína
sociální služby pro osoby s lehkým a středně těžkým
mentálním postižením, které usilují o uplatnění na
trhu práce. Také byly zmiňovány chybějící sociální
služby pro osoby se zdravotním a duševním
postižením, pro osoby s těžkým mentálním
a kombinovaným postižením (odlehčovací služba,
DOZP), dále služby pro osoby s nízkými příjmy
a v neposlední řadě také služby pro děti mladší 13 let.
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Finanční zdroje sociálních služeb
Poskytování neregistrovaných služeb
Neregistrovanými službami se rozumí ty, které nevycházejí ze Zákona
č. 108/2006 Sb.
V případě analyzovaných poskytovatelů sociálních služeb byly
neregistrované služby provozovány pěti organizacemi. Jednalo se
o Charitu Nový Jičín, Centrum psychologické pomoci – rodinnou a
manželskou poradnu Nový Jičín, SONS ČR – aktivizační služby, Centrum
pro zdravotně postižené MSK a Pečovatelskou službu Nový Jičín.
Respondenti uvedli aktivity související především s oblastí náhradní
rodinné péče, náklady na individuální dopravu zdravotně postižených
klientů, pronájem společenských místností a pohotovostních pokojů.
Některé služby jsou založené na věcných darech (šatník, nábytek) či
výrobcích (klub rukodělných prací) a nedají se finančně vyčíslit.
Financování neregistrovaných služeb zajišťoval primárně kraj a MPSV.
V roce 2013 pocházelo z těchto zdrojů 95 % finančních prostředků.
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Hodnocení poskytování financí
Veřejná finanční podpora města Nového Jičína je vnímaná jako
poměrně transparentní, více než polovina hodnotících organizací dala
hodnocení vyšší než 8.
Téměř polovina provozovatelů služeb hodnotí systém poskytování
neinvestičních dotací ze státního rozpočtu jako neuspokojivý. Sedm
z deseti organizací (ostatních 8 neodpovědělo) uvedlo, že mají obtíže
se stanovenou výší úhrady.
S městem Nový Jičín jsou organizace převážně spokojeny, ovšem tři
podporu vnímají jako nedostatečnou – Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR – sociální poradna a aktivizační služby,
dále KAFIRA, o. p. s., Domov Paprsek (u těchto organizací činil
příspěvek VFP NJ v minulém roce přibližně 5 % a méně jejich
rozpočtu).
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Problémy s financováním a plány do budoucna
Pokud jde o orientaci v možnosti čerpání financí z evropských fondů,
jen jedna organizace deklaruje jistou orientaci v této oblasti,
8 organizací se v problematice EU fondů spíše orientuje. V roce 2013
využila financování z EU fondů jen jedna organizace.
Problémy s financováním služeb v posledních třech letech mělo
10 organizací. Jedná se především o organizace, které má na starost
kraj, církev, anebo to jsou neziskové organizace. Jako hlavní důvod
problémů s financováním udávají snížení dotací MPSV (především v
letech 2012 a 2013). Rozpočet byl na základě opakovaných námitek
následně dofinancován. Tato situace znamenala pro některé velkou
nejistotu rozpočtu.
Čtyři z těchto organizací byly nuceny omezit svou činnost –
poskytovaly méně služeb (KAFIRA o. p. s. – zařazování zájemců
o služby do pořadníku, Centrum Tamtam – omezení terénních výjezdů,
Slezská diakonie KARMEL a EFFATHA). Částečně se do omezení
promítla změna metodického pokynu MSK v roce 2012 ohledně
využívání nebytových prostor, v některých případech byla snížena
kapacita lůžek (Slezská diakonie KARMEL – snížení z 11 na 10 lůžek,
Slezská diakonie EFFATHA – snížení kapacity kvůli změně nebytových
prostor).

Organizace poskytující sociální služby plánují jednak provozní změny
– změnu prostor, rekonstrukci budovy, nákup vybavení (KAFIRA,
Slezská diakonie KARMEL, Domov Paprsek a Duha), jednak personální
změny – navýšení počtu zaměstnanců a dobrovolníků (Zámek Nová
Horka, CPP – Rodinná poradna Nový Jičín, Bunkr, Charita Nový Jičín,
Slezská diakonie EDEN, Domov Paprsek a Duha) ale také rozšíření
poskytovaných služeb a navýšení kapacity (Slezská diakonie
EFFATHA), Centrum pro zdravotně postižené MSK. Některé organizace
mají cíl zvýšení propagace a informovanosti o službách
i o svých klientech (SONS ČR). Některé se zaměří na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (Slezská diakonie
ARCHA).

Analýzy sociálních služeb v ORP Nový Jičín

Hodnocení sociálních služeb v Novém Jičíně
Organizace jsou převážně se spoluprací s městem spokojeny, též
zajištění sociálních služeb hodnotí spíše jako dostatečné.
Ke zlepšení sociálních služeb v Novém Jičíně by podle nich přispěla
především stabilní a dostatečná finanční podpora (ať už od MPSV,
kraje nebo města), dále lepší návaznost služeb a větší informovanost
o poskytovaných službách a jejích uživatelích.
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Návaznost konkrétních sociálních služeb
Ve většině případů mají sociální služby svou
předcházející
a
následnou
formu
služby
(u některých služeb není z podstaty zaměření
návaznost možná). Chybějící služby, resp. formy
návazných služeb jsou uvedeny v tabulce.

Chybějící předcházející služba

Sociální služba

Nízkoprahové centrum pro děti do 13 let

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež

Azylový dům pro ženy

Azylový dům

Chybějící návazná služba

Startovací byty
Sociální rehabilitace
Chráněné dílny, chráněná pracovní místa

Pečovatelská služba
Chráněné bydlení

Podpora samostatného bydlení
Chráněné dílny, chráněná pracovní místa
Domov pro středně, těžce a kombinovaně postižené

Denní stacionář
Terénní služby

Odlehčovací služby pro stř., těžce a komb. postižené
Poradenské místo NJ, Psychiatrická léčebna Opava, Terap.komunity
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Podporované bydlení

Nedostatečně poskytované či chybějící sociální
služby na území Nového Jičína
Terénní služba
•pro osoby se zdravotním
postižením
•pro seniory

V současné nabídce sociálních služeb v Novém Jičíně jsou
nedostatečně zastoupeny možnosti podporovaného
samostatného bydlení (navýšení kapacity), sociální
rehabilitace a startovacích bytů.
Druhým velkým okruhem je podpora zaměstnávání –
vznik chráněných pracovních míst, vytváření vhodných
podmínek pro rozvoj sociálního podnikání, chráněné
dílny. Také podpora zájmových kurzů pro osoby
s mentálním postižením (např. PC kurzy).

Sociání rehabilitace

Startovací byty

Odlehčovací služba

Dále podle respondentů chybí služby pro dětské klienty
v nepříznivých životních a sociálních situacích – a to jak
personální (psychiatr, psycholog), tak institucionální
(nízkoprahové centrum, ambulantní služba, pobytové
centrum).

Podporované
zaměstnávání,
chráněná pracovní místa

Zájmové kurzy pro osoby
s mentálním postižením

Chráněné dílny

Také byla zmiňována nedostatečná oblast terénní a
odlehčovací služby, s tím také souvisí chybějící respitní
péče.

Podpora sociálního
podnikání

Klinický psycholog (pro
děti i pro dospělé)

Dětský psychiatr

Ambulantní bezplatná
služba pro děti mladší 13
let

Pobytové centrum pro
léčbu (nealkoholových)
závislostí pro osoby do
18 let - celá ČR
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Spolupráce organizací poskytujících sociální služby
Většina organizací působících v Novém Jičíně spolupracuje, a to i s organizacemi v rámci kraje (příp. ČR). Pouze v případě tří služeb bylo uvedeno, že
v roce 2013 neprobíhala spolupráce s další organizací. V jednom případě nebyla uvedena odpověď. Vizualizace znázorňuje jednotlivé subjekty
poskytovatelů sociálních služeb na území Nového Jičína. Následně je umístěna informace druhu poskytované služby a nakonec název subjektu, se
kterým probíhala v roce 2013 spolupráce.

Domovy
pro
seniory

Domovy
pro osoby
se ZP

•Domovy pro seniory
v blízkém okolí

Domovy
pro
seniory

•LDN
•Citadela VM
•Therapon Kopřivnice
•zdravotnická zařízení
•hospic

•Domovy pro seniory
v blízkém okolí

Domovy
pro osoby
se ZP

•LDN
•domovy se ZP
•chráněná bydlení
•zdravotnická zařízení

Denní
stacionáře

Legenda:

služby sociálního poradenství
služby sociální péče
služby sociální prevence

•Chráněná bydlení NJ

Chráněná
bydlení

•Slezská diakonie
•Škola života
•SONS
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MATANA
Raná péče

• spolupráce v rámci
Volného sdružení
poskytovatelů rané péče
v MSK
• pedagogická centra
• školská zařízení

Odborné
sociální
poradenství

EFFATHA
Sociálně
terapeutické
dílny

ARCHA
Chráněné
bydlení

EDEN

KARMEL
Domov pro
os. se ZP

• Slezská diakonie (ARCHA)
• Sdružení PURPURA o. s.
• SPMP Frýdek-Místek

Denní stacionář

• Slezská diakonie (ARCHA, EDEN)
• Chráněné bydlení Zámek Nová
Horka
• Domov Duha
• Praktická škola
• Speciální MŠ a ZŠ v NJ
• Fokus NJ
• dětské oddělení nemocnice v NJ
• Domovinka NJ
• CZP MSK

• Slezská diakonie (Sociálně
terapeutické dílny)
• CZP MSK (Dluhová poradna,
Občanská poradna, individuální
doprava)
• Škola života - denní stacionář
• dále Praktická škola, Klub
důchodců, Domov Duha

• CZP MSK (individuální doprava)
• Slezská diakone (ARCHA,
EFFATHA)
• Základní škola speciální v NJ

• město Nový Jičín
•Domov Duha
•Pečovatelská služba NJ
•STP míst. org. NJ
•SPCCH míst. org. NJ
•SONS
•Slezská diakonie
•Úřad práce NJ

Odborné
sociální
poradenství

Osobní
asistence

Odborné
sociální
poradenství

•MPS ČR
•poradna pro manželství a
rodinu a mezilidské vztaky
•město Nový Jičín (OSPD,
sociální oddělení, komunitní
plánování sociálních služeb)
•Domov Duha
•Pečovatelská služba Nj
•STP míst. org. NJ
•SPCCH míst. org. NJ
•SONS

• město NJ
• Domov Duha
• Pečovatelská služba NJ
• STP míst. org. NJ
• SPCCH míst. org. NJ
• SONS
• Slezská diakonie
• Úřad práce NJ

• spolupráce s PMS
(mulidisciplinární
tým pro oběti TČ)
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Sociální
rehabilitace

Raná
péče

Odborné
sociální
poradenství

Sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

• Občanská poradna

• SPRP Ostrava

• SONS a jejich dceřiných
společností
•Tyfloservis
•Tyflocentrum
•Dědina
•Lorm

•odbočka SONS
•Vsetín
•neziskové organizace
•veřejný sektor

Terénní
program

Azylový
dům

• sociální odbory měst
• informační servis

• ostatní azylové
domy v okolí

Odlehčovací
služby

•Domovy pro seniory
v blízkém okolí

Pečovatelská
služba

•Domovy pro seniory
v blízkém okolí
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Odmítnutí klienti sociálních služeb
Převažujícím důvodem odmítnutí klientů byla naplněná kapacita poskytované služby.

Název služby

Počet
odmítnutých

Centrum pro zdravotně postižené MSK

6

Typ služby

Domov Duha
7

Služby sociální péče

Domov Duha

Domov Paprsek
Pečovatelská služba Nový Jičín

Služby sociální
prevence

Pečovatelská služba Nový Jičín
Slezská diakonie EDEN
Slezská diakonie KARMEL
Slezská diakonie ARCHA
Zámek Nová Horka, p. o.
Bunkr, o.p.s.
Charita Nový Jičín

7
161
5
19
5
2
1
2
4
26

Důvod odmítnutí
nedostatek finančních prostředků na službu
5 žadatelů bylo odmítnuto z důvodu že: nepatří do cílové skupiny, zdravotní stav
vylučuje poskytnutí služby, zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
osoba není schopna pobytu z důvodu infekční nemoci, z důvodu duševní poruchy. V
současné době zařízení eviduje 9 žadatelů z toho 4 jsou aktuální, které v tuto chvíli
nemůžeme uspokojit z důvodu obsazené kapacity
7 žadatelů bylo odmítnuto z důvodu že: nepatří do cílové skupiny, zdravotní stav
vylučuje poskytnutí služby, zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
osoba není schopna pobytu z důvodu infekční nemoci, z důvodu duševní poruchy. V
současné době zařízení eviduje 168 žadatelů z toho 116 je aktuální, které v tuto chvíli
nemůžeme uspokojit z důvodu obsazené kapacity
plná kapacita
naplněná kapacita služby; dalším nebylo vyhověno v požadovaném termínu, ale později
ano
nesplňovali podmínky pro poskytnutí služby
naplněná kapacita střediska
naplněná kapacita, nesplnění cílové skupiny
žadatelem byla žena, volné místo bylo pro muže
plná kapacita služby
nízký věk
plná kapacita
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Stanovení efektivity a benchmarking „ceny služeb“
Stanovení efektivity a benchmarking sociálních služeb obecně naráží na výrazná omezení. Jakákoliv metodologie se musí vypořádat s fakty,
že 1) jeden a ten samý druh sociální služby může být poskytován velmi odlišným způsobem, 2) náročnost poskytnutí stejného druhu služby
může být významně odlišná dle cílové skupiny a individuálních potřeb klienta. Při stanovení efektivity proto vždy dochází k výrazné redukci
informace vzhledem k množství aspektů, které lze do tohoto procesu zahrnout. K dalšímu zjednodušení reality dochází v okamžiku, kdy se
musíme rozhodnout, který ukazatel vybereme jako základ pro komparaci různých sociálních služeb mezi sebou a na různé úrovni
referenčního rámce (kraj, republika).
Situaci navíc komplikuje neexistence jednonoho metodického materiálu, který by definoval srovnávací ukazatele a poskytoval data pro
jejich srovnání. Jak konstatuje materiál „Sociální služby na rozcestí“ 1), potýkáme se v tomto případě s absencí hodnověrného porovnání,
které by mohlo být považováno za základ pro stanovení objektivizované ceny. MPSV iniciovalo kroky, které měly tento nedostatek vyřešit.
V rámci Individuálního projektu MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“ byla zadána studie, která měla za cíl vytvořit kalkulační vzorec,
kterým by mohla být stanovena „objektivizovaná cena“ jednotlivých druhů sociálních služeb. V době finalizace této analýzy nebyl nicméně
vzorec veřejně k dispozici.
Určování efektivity jednotlivých sociálních služeb poskytovaných na území Nového Jičína nebylo proto možné provést komplexně dle jedné
určité metodiky. Komplementárně byly využity metodiky dvě, a to 1) metodika zvolená ve výše uvedené studii Sociální služby na rozcestí (část
A) a 2) metodika pro nastavení optimálního návrhu dotace MPSV Zlínského kraje (část B).
Metodika „Sociální služby na rozcestí“ stanovuje cenu služby ve smyslu výkonové nebo kapacitní jednotky na základě podílu celkových
nákladů / počet výkonových (kapacitních) jednotek. Jednotlivé druhy sociálních služeb jsou analyzovány dle jednotlivých skupin sociálních
služeb a v rámci těchto skupin pak od pobytových přes ambulantní k terénním. Díky této metodologii bylo možné porovnat cenu a od ní se
odvíjející efektivitu služby s celokrajským a celorepublikovým průměrem. Na druhou stranu pro potřeby analýzy byla k dispozici pouze
výkonová data za rok 2013. Komparace proto byla možná pouze u kapacitních jednotek, u kterých se dá předpokládat stabilní výše
vykazovaných jednotek.

1)

Kol. autorů: Sociální služby na rozcestí, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2013, ISBN 978-80-905248-3-5
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Jak upozorňují autoři výše zmíněné studie, absence jasně definovaných, kontrolovatelných a kontrolovaných poskytnutých výkonových
jednotek, ale i velká variabilita způsobu poskytování dalších služeb vymezených zákonem o sociálních službách i jejich vzájemná
zaměnitelnost přímo varuje před pokusem o nějaký průměr průměrů, který by mohl být vydáván za objektivní cenu. Řadu sociálních služeb
nelze tudíž dle autorů metodiky smysluplně srovnávat (např. Odlehčovací služby (§ 44), Raná péče (§ 54), Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež (§ 62), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65), Sociální rehabilitace § 70, dále Krizová pomoc (§ 60)).
Z tohoto důvodu byla analýza doplněna o benchmarking založený na metodice „Postup krajského úřadu Zlínského kraje pro nastavení
optimálního návrhu dotace MPSV pro rok 2013“, který stanovuje tzv. maximální náklady na lůžko a maximální náklady na úvazek. 2)
Tato metodika také stanovuje cenu služby na základě podílu celkových nákladů / počet výkonových (kapacitních) jednotek. Oproti předchozí
studii byly ale jednotlivé sociální služby rozděleny dle cílových skupin:
a. Senioři,
b. Osoby se zdravotním postižením (v rámci dotazníku se jednalo o následující cílové skupiny: osoby s duševním onemocněním,
osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby ohrožené
závislostí, invalidní důchodci)
c. Rodiny s dětmi
d. Osoby ohrožené sociálním vyloučením
V rámci analýzy služeb v Novém Jičíně byly následně dle druhu služby vypočteny náklady a) na jedno lůžko, b) na jeden úvazek. Vycházelo se
s celkových nákladů na poskytování dané služby v roce 2013 dle poskytnutých údajů. Náklady na jedno lůžko byly vypočítány z celkové
kapacity, přičemž bylo ověřováno, zda byla kapacita v daném roce plně využita. V případě nákladů na úvazek byly započteny úvazky za
personál v přímé péči a úvazky provozního personálu. Nebyly zohledněny úvazky dobrovolníků.

Výsledky obou způsobů stanovení efektivity se nicméně navzájem velmi podobaly.
2)

Při stanovení maximálních nákladů se v rámci materiálu „Postup krajského úřadu Zlínského kraje pro nastavení optimálního návrhu dotace MPSV pro rok 2013“
vycházelo z webové aplikace KISSOS, která vznikla v rámci realizace systémového opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji.
1. Sociální služby byly rozděleny v souladu se střednědobým plánem dle druhu služby (azylové domy, centra denních služeb atd.) a cílové skupiny (senioři, osoby
se ZP, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením).
2. Dle tohoto členění (druh služby, cílová skupina) byla provedena analýza dat za rok 2009–2011 (skutečnost – KISSOS) a 2012 (plán – KISSOS) – náklady, počet
lůžek, počet průměrných přepočtených úvazků v přímé péči (úvazky).
3. U každé sociální služby byla dle formy poskytování nastavena maximální možná kapacita: pobytová forma – počet lůžek – dle Akčního plánu 2013, ambulantní,
terénní forma – úvazky – data uvedená ve výkazech KISSOS za rok 2012 (plán) byla na základě analýzy navýšena pro rok 2013 o 5 %.
4. U každého druhu sociální služby v dané cílové skupině byla nastavena: maximální výše nákladů na danou jednotku (lůžko / úvazek).
zdroj: (https://www.kr-zlinsky.cz)
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Stanovení efektivity a benchmarking „ceny služeb“
část A
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Služby sociální péče v pobytové formě
V rámci této kategorie byly vyhodnoceny následující sociální služby:
Domovy pro seniory (§ 49)
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Chráněné bydlení (§ 51) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné
bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.
Jednotka analýzy: Cena lůžka za jeden den (všechna analyzovaná zařízení vykázala za rok 2013 naplněnost služby 100 %).

Služby sociální péče v pobytové formě na území Nového Jičína vývoj ceny kapacitní jednotky (lůžkoden v Kč)
2011

887 893 943
612 640 669

532 572 543

Zámek Nová Horka
(Chráněné bydlení)

Slezská diakonie
(Chráněné bydlení)

Domov Duha
(Domovy pro
seniory)

2012

2013
1034 1016 1099

807 779 832

Domov Paprsek
(Domovy pro
seniory)

836 827 818

736 731 720

Domov Duha
Slezská diakonie
Domov Paprsek
(Domovy pro osoby (Domovy pro osoby (Domovy pro osoby
se zdravotním
se zdravotním
se zdravotním
postižením)
postižením)
postižením)
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Stanovení efektivity sociální služby:

Index efektivity =

průměrná cena za výkonovou (kapacitní) jednotku daného subjektu
průměrná cena za výkonovou (kapacitní) jednotku v ČR (kraji)

Vzhledem k variabilitě cen za výkonovou (kapacitní) jednotku v jednotlivých krajích v daném roce byla
stanovena horní mez efektivity služby jako průměrná cena + 10 %. To znamená, že služba byla poskytována
efektivně v případě, že index efektivity byl nižší nebo roven 1,1.

Druh služby

Chráněné bydlení
Domovy pro seniory
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením
zdroj: Soci á l ní s l užby na rozces tí, 2013

průměrná cena
průměrná cena v
průměrná cena
průměrná cena v
v ČR 2011
Moravskoslezském kraji
v ČR 2012
Moravskoslezském kraji
(lůžkoden)
2011 (lůžkoden)
(lůžkoden)
2012 (lůžkoden)
492 Kč
455 Kč
519 Kč
489 Kč
726 Kč
787 Kč
722 Kč
772 Kč
798 Kč

819 Kč

826 Kč

817 Kč
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Index efektivity služeb za rok 2012 - srovnání s celorepublikovým průměrem
(Služby sociální péče v pobytové formě)

1,2

index

1,1

Zámek Nová Horka
(Chráněné bydlení)

Slezská diakonie
(Chráněné bydlení)

1,2

1,1

1,2

1,1

Domov Duha (Domovy
Domov Paprsek
pro seniory)
(Domovy pro seniory)

1,2

1,1

1,0

1,2
0,9

Domov Duha (Domovy
Slezská diakonie
Domov Paprsek
pro osoby se
(Domovy pro osoby se (Domovy pro osoby se
zdravotním
zdravotním
zdravotním
postižením)
postižením)
postižením)

1,0

1,2

0,9

Index efektivity služeb za rok 2012 - srovnání s celokrajským průměrem
(Služby sociální péče v pobytové formě)

1,3

index

1,2

Zámek Nová Horka
(Chráněné bydlení)

Slezská diakonie
(Chráněné bydlení)

1,3

1,2

1,2

1,0

Domov Duha (Domovy
Domov Paprsek
pro seniory)
(Domovy pro seniory)
1,2

1,0

1,0

1,2

0,9

Domov Duha (Domovy
Slezská diakonie
Domov Paprsek
pro osoby se
(Domovy pro osoby se (Domovy pro osoby se
zdravotním postižením) zdravotním postižením) zdravotním postižením)
1,0

1,2

0,9

84

Analýzy sociálních služeb v ORP Nový Jičín

Výše finančního příspěvku Nový Jičín
Podíl financování Nový Jičín

Zámek Nová Horka
(Chráněné bydlení)
Domov Paprsek
(Domovy pro osoby se
zdravotním postižením)

Index 1,2

5%

53%
70%
52%

Index 0,9

Slezská diakonie
(Chráněné bydlení)

Index 1,1

1%
0%

1%

1%
0%

0%

Úhrady od uživatelů
Slezská diakonie
(Domovy pro osoby se
zdravotním postižením)

43%

Domov Duha (Domovy
71% pro seniory)

Index 1,1

Index 1,2
Domov Duha (Domovy
pro osoby se
zdravotním postižením)

Index 1,0

Zámek Nová
Slezská Domov Duha Domov
Domov Duha Slezská
Domov
Horka
diakonie (Domovy pro Paprsek (Domovy pro diakonie
Paprsek
(Chráněné (Chráněné
seniory) (Domovy pro osoby se (Domovy pro (Domovy pro
bydlení)
bydlení)
seniory)
zdravotním
osoby se
osoby se
postižením) zdravotním zdravotním
postižením) postižením)

54%
70%

Domov Paprsek
(Domovy pro seniory)

Index 1,1

Hlavním finančním zdrojem analyzovaných služeb byly úhrady od uživatelů služby, které se pohybovaly od 43 % do 71 % nákladů za službu.
Město Nový Jičín jako donátor se významněji podílelo na financování služby pouze v případě chráněného bydlení poskytovaného Slezskou
diakonií, a to ve výši 5 %. Index efektivity u této služby byl 1,1 ve srovnání s celorepublikovým průměrem, respektive 1,2 ve srovnání
s celokrajským průměrem. Náklady na službu se v roce 2012 blížily průměrné ceně za službu (519 Kč) a v roce 2013 došlo dokonce k poklesu
ceny za sledovanou jednotku (z 572 Kč v roce 2012 na 543 v roce 2013).
Finanční zdroje donátora byly v tomto případě vynakládány efektivně.
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Azylové ubytování
V rámci této kategorie byly vyhodnoceny následující sociální služby:
Azylové domy (§ 57)
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Azylové ubytování na území Nového Jičína
- vývoj nákladů
2012

2013

5 415 525 Kč
4 765 812 Kč

Noclehárny (§ 63)
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které
mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

1 693 103 Kč
518 510 Kč

Jednotka analýzy: Cena lůžka za jeden den (vzhledem k tomu, že
služba Noclehárna byla otevřena až 1. 9. 2012, byl index efektivity
odvozen z celkových nákladů na službu za rok 2013 a porovnán
s celorepublikovým a celokrajským průměrem za rok 2012).

Druh služby

Azylové bydlení
Noclehárna
zdroj: Soci ál ní s l užby na rozces tí, 2013

Charita Nový Jičín - Noclehárna

průměrná cena
průměrná cena v
průměrná cena
průměrná cena v
v ČR 2011
Moravskoslezském kraji
v ČR 2012
Moravskoslezském kraji
(lůžkoden)
2011 (lůžkoden)
(lůžkoden)
2012 (lůžkoden)
284 Kč
289 Kč
286 Kč
289 Kč
167 Kč
171 Kč
170 Kč
181 Kč

Charita Nový Jičín - Azylový dům
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V případě služby Azylového domu, kterou poskytuje Charita Nový
Jičín, financovalo Město Nový Jičín 4 % celkových nákladů. Vzhledem
k indexu efektivity lze konstatovat, že finanční zdroje donátora byly
vynakládány efektivně.

VFP Nový Jičín 2013
36%

V případě služby Noclehárna, kterou poskytuje také Charita Nový
Jičín, doporučujeme, vzhledem k výši podílu financování (36 %),
donátorovi, aby prověřil situaci u poskytovatele.
4%

Charita Nový Jičín - Noclehárna Charita Nový Jičín - Azylový dům

Index efektivity služeb za rok 2013 (odhad) - srovnání s
celokrajským průměrem (Azylové ubytování)

Index efektivity služeb za rok 2013 (odhad) - srovnání s
celorepublikovým průměrem (Azylové ubytování)

2,3

2,1
0,8

0,8
Charita Nový Jičín - Noclehárna
index

2,3

Charita Nový Jičín - Azylový dům
0,8

index

Charita Nový Jičín - Noclehárna

Charita Nový Jičín - Azylový dům

2,1

0,8
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Stanovení efektivity a benchmarking „ceny služeb“
část B
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Cílová skupina senioři
Index efektivity =

Index efektivity služeb (služby pro seniory)

cena za výkonovou (kapacitní) jednotku daného subjektu
maximální cena za výkonovou (kapacitní) jednotku

Metodika pro nastavení optimálního návrhu dotace MPSV
Zlínského kraje stanovuje maximální náklady na výkonovou
(kapacitní) jednotku. Index vyšší než 1,0 znamená překročení
maximální stanovené ceny a signalizuje, že služba nebyla
poskytována efektivně.

2,3
1,2

Efektivita služeb Domova Paprsek a Domova Duha je dle obou
zvolených metodik velmi podobná (1,1 a 1,2 dle metodiky část
A, resp. 1,2 a 1,3 dle metodiky část B).

Cílová skupina senioři
Název poskytovatele
Domov Paprsek
Domov Duha
Pečovatelská služba Nový Jičín
Pečovatelská služba Nový Jičín
Pečovatelská služba Nový Jičín
Centrum pro zdravotně
postižené Moravskoslezského
Pečovatelská služba Nový Jičín

Sloupec1

Sloupec3

zřizovatel

Druh služby

Sloupec4

0,7

0,8

0,8

Centrum pro
zdravotně
Pečovatelská Pečovatelská
Domov
Pečovatelská
postižené
Domov Duha - služba Nový služba Nový
Paprsek služba Nový
Jičín Jičín Domovy pro
Moravskoslezs
Domovy pro
Jičín - Krizová
seniory
Odlehčovací Pečovatelská kého kraje seniory
pomoc
Osobní
služby
služba
asistence

Sloupec5

náklady 2013 úvazky 2013

Moravskoslezský kraj
Domovy pro seniory 28 241 500 Kč
Moravskoslezský kraj
Domovy pro seniory 27 877 700 Kč
město Nový Jičín
Denní stacionáře
neuvedeno
město Nový Jičín
Odlehčovací služby
1 982 219 Kč
město Nový Jičín
Pečovatelská služba 4 028 277 Kč
Svaz tělesně postižených v
ČR o.s., krajská organizace
Osobní asistence
2 349 548 Kč
město Nový Jičín
Krizová pomoc
283 878 Kč

1,3

44,96
51,63
3
6,8
13,1
3,2
0,8

index

1,2

Sloupec6

Sloupec7

1,3

Sloupec8

0,7

Sloupec9

kapacita naplněnost náklady na náklady na
lůžek
2013
lůžko 2013 úvazek 2013
93
81

100%
100%

303 672
344 169

10

100%

198 222

0,8

Sloupec10

Maximální
náklady na
lůžko

2,3

Sloupec11

Maximální
náklady na
úvazek

261 000
261 000

0,8

Sloupec12

efektivita služby
(poměr nákladů na
maximální částce - %)
1,2
1,3

neuvedeno
291 503
307 502

425 000
393 000

0,7
0,8

734 234
354 848

322 000
446 000

2,3
0,8
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Město Nový Jičín jako donátor se významně podílelo na
financování služeb v rámci Pečovatelské služby Nový Jičín (od
55 % celkových nákladů v případě Pečovatelské služby po 76 %
celkových nákladů v případě Odlehčovací služby). Index efektivity
byl ve všech případech nižší než 1,0, tj. pod hranicí maximální
ceny.
Domov Paprsek Domovy pro
seniory

Finanční zdroje donátora byly v tomto případě vynakládány
efektivně.
Pečovatelská služba
Nový Jičín - Krizová
pomoc

Index 0,8
Centrum pro
zdravotně
postižené
Moravskoslezského
kraje - Osobní
asistence

Index 2,3

73%

Index 1,2

Domov Duha Domovy pro
seniory

1%

Index 1,3

1%

VFP Nový Jičín

4%
Pečovatelská služba
Nový Jičín Odlehčovací služby

76%
55%
Pečovatelská služba
Nový Jičín Pečovatelská služba

Index 0,8

Index 0,7
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Cílová skupina osoby se zdravotním postižením

Index efektivity služeb (služby pro osoby se zdravotním postižením)

1,0

0,9

0,8

Centrum pro
zdravotně
postižené
Slezská diakonie
- Chráněné
Moravskoslezsk
bydlení
ého kraje Služby sociální
prevence

index

0,8

1,0

1,3

1,2

Zámek Nová
Horka Chráněné
bydlení

1,2

1,0

0,9

Domov Paprsek Domov Duha - Slezská diakonie
- Domovy pro
Domovy pro
- Domovy pro
osoby se
osoby se
osoby se
zdravotním
zdravotním
zdravotním
postižením
postižením
postižením
0,9

1,0

1,3

0,8

Škola života - Slezská diakonie
Denní
- Denní
stacionáře
stacionáře

0,9

0,8

1,0

SONS ČR Odborné
sociální
poradenství

1,0

0,8

0,8

SONS ČR Slezská diakonie
Sociálně
- Sociálně
aktivizační
terapeutické
služby pro
dílny
rodiny s dětmi
0,8

0,8

0,9

KAFIRA Sociální
rehabilitace

0,9
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Cílová skupina osoby se zdravotním postižením
Cílová skupina zdravotně postižení
Název poskytovatele
Centrum pro zdravotně
postižené Moravskoslezského
kraje
Slezská diakonie, ARCHA

zřizovatel
Svaz tělesně postižených v
ČR o.s., krajská organizace
Moravskoslezského kraje
Slezská církev evangelická
a.v.

2 974 925

5

15

100%

198 328

594 985

196 000

2 684 836

7

11

100%

244 076

383 548

196 000

7 885 300

14,68

30

100%

262 843

537 146

302 000

5 375 700

13,72

18

100%

298 650

391 815

302 000

Slezská církev evangelická,
a.v.

Chráněné bydlení
Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením

4 013 044

11,1

10

100%

401 304

361 535

302 000

Obecně prospěšná
společnost

Denní stacionáře

1 908 634

4,5

424 141

459 000

3 392 212

9,1

372 771

459 000

152 000

0,5

304 000

296 000

211 100

0,9

234 556

296 000

1 882 563

4

470 641

568 000

Domov Duha

Moravskoslezský kraj
Ostrava

SONS ČR, Nový Jičín
Slezská diakonie, EFFATHA

Maximální
náklady na
úvazek

Chráněné bydlení

Moravskoslezský kraj,
Krajský úřad Ostrava

SONS ČR, Nový Jičín

Maximální
náklady na
lůžko

1,2

Domov Paprsek

Slezská diakonie, EDEN

kapacita naplněnost náklady na náklady na
lůžek
2013
lůžko 2013 úvazek 2013

381 000

Moravskoslezský kraj

Škola života

náklady 2013 úvazky 2013

Služby sociální
prevence

Zámek Nová Horka,

Slezská diakonie, KARMEL

Druh služby

Slezská církev evangelická
a. v.
SONS ČR, Krakovská 21
Praha 1

Denní stacionáře
Odborné sociální
poradenství
Sociálně aktivizační
SONS ČR, Praha , Krakovská služby pro rodiny s
21 110 00 Praha 1
dětmi
Slezská církev evangelická,
Sociálně
a.v.
terapeutické dílny

317 500

415 000

KAFIRA

Obecně prospěšná
společnost

Sociální rehabilitace

940 810

1,925

488 732

566 000

Renarkon

Obecně prospěšná
společnost

Terénní program

268 996 Kč

2

134 498

není k
dispozici
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V porovnání obou zvolených metodik (část A a část B) byla stanovená efektivita služeb jako Zámek Nová Horka (1,2 dle metodiky část A a 1,2
dle metodiky část B), Domova Paprsek (1,0 dle metodiky část A a 0,9 dle metodiky část B), Domova Duha (1,2 dle metodiky část A a 1,0 dle
metodiky část B), Slezská diakonie – Chráněné bydlení (1,2 dle metodiky část A a 1,0 dle metodiky část B), Slezská diakonie – Domov pro osoby
se zdravotním postižením (1,2 dle metodiky část A a 1,3 dle metodiky část B) velmi podobná.
Město Nový Jičín jako donátor se v roce 2013 podílelo na financování služby v rozmezí 1 % až 15 % nákladů. Ve všech případech subjekty vykázaly
index nižší než 1,0.
Finanční zdroje donátora byly v těchto případech vynakládány efektivně.
Centrum pro zdravotně
postižené Moravskoslezského
kraje - Služby sociální prevence

Index 0,8

Slezská diakonie - Chráněné
bydlení

KAFIRA - Sociální rehabilitace

Index 0,9

Index 1,0

8%
Slezská diakonie - Sociálně
terapeutické dílny

5%

5%

Zámek Nová Horka - Chráněné
bydlení

Index 1,2

Index 0,8
3%
SONS ČR - Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

5%

Index 0,8

1%

Domov Paprsek - Domovy pro
osoby se zdravotním
postižením

Index 0,9

5%

SONS ČR - Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Domov Duha - Domovy pro
osoby se zdravotním
postižením

5%

Index 1,0

Index 1,0

Slezská diakonie - Denní
stacionáře

Index 0,8

15%
Škola života - Denní stacionáře

Index 0,9

Slezská diakonie - Domovy pro
osoby se zdravotním
postižením

Index 1,3

VFP Nový Jičín
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Cílová skupina rodiny s dětmi

Index efektivity služeb (služby pro rodiny s dětmi)

V rámci této kategorie se Město Nový Jičín jako donátor
podílelo na financování služeb pouze v případě
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (34 %). Index
efektivity byl nižší než 1,0, tj. pod hranicí maximální ceny.
Finanční zdroje donátora
vynakládány efektivně.

byly

v tomto

1,3

případě

0,5

index

0,7

0,6

Centrum psychologické pomociSlužby sociální prevence

Slezská diakonie, Poradna rané
péče MATANA - Raná péče

Centrum pro dětský sluch
Tamtam - Raná péče

Bunkr - Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

1,3

0,5

0,6

0,7

Cílová skupina rodiny s dětmi
Název poskytovatele

Centrum psychologické
pomoci, p. o. - Rodinná a
manželská poradna Nový Jičín

Maximální
náklady na
lůžko

Maximální
náklady na
úvazek

Druh služby

Moravskoslezský kraj

Služby sociální
prevence

997 900 Kč

1,47

678 844

538 000

Raná péče

1 165 142 Kč

2,8

416 122

842 000

Raná péče
Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

3 251 335 Kč

6,5

500 205

842 000

1 181 266 Kč

3,1

381 054

541 000

Slezská diakonie, Poradna rané Slezská církev evangelická,
péče MATANA
a.v.
Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s.

Obecně prospěšná
společnost

Bunkr, o.p.s.

Obecně prospěšná
společnost

náklady 2013 úvazky 2013

kapacita naplněnost náklady na náklady na
lůžek
2013
lůžko 2013 úvazek 2013

zřizovatel
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Cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením
V rámci této kategorie se Město Nový Jičín jako
donátor podílelo na financování služeb sociální
prevence (25 % celkových nákladů) a Noclehárny (36 %
celkových nákladů).

Index efektivity služeb (služby pro ohrožené
sociálním vyloučením)

Stejně jako na základě výsledků analýzy v části A
doporučujeme prověřit situaci v Noclehárně Charity
Nový Jičín.

2,0
0,7

0,9

Centrum pro zdravotně
postižené Moravskoslezského
kraje - Služby sociální prevence

CHARITA NOVÝ JIČÍN - Azylové
důmy

CHARITA NOVÝ JIČÍN Noclehárny

0,7

0,9

2,0

index

Cílová skupina rodiny s dětmi
Název poskytovatele
Centrum pro zdravotně
postižené Moravskoslezského
kraje
CHARITA NOVÝ JIČÍN
CHARITA NOVÝ JIČÍN

zřizovatel
Svaz tělesně postižených v
ČR o.s., krajská organizace
Moravskoslezského kraje
Biskupství ostravsko opavské
Biskupství ostravsko opavské

Druh služby

náklady 2013 úvazky 2013

kapacita naplněnost náklady na náklady na
lůžek
2013
lůžko 2013 úvazek 2013

Maximální
náklady na
lůžko

Služby sociální
prevence

945 000 Kč

2,9

Azylový dům

4 765 812 Kč

17

57

100%

83 611

90 000

Noclehárny

1 693 103 Kč

12

13

100%

130 239 Kč

66 000

325 862

Maximální
náklady na
úvazek

460 000
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Efektivita sociálních služeb s ohledem na zřizovatele
Index efektivity služeb 2013 (dle zřizovatele)

1,2

index

1,0
0,8

0,8

kraj

církev

město NJ

nezisková organizace

1,2

1,0

0,8

0,8

V případě srovnání efektivity poskytovaných sociálních služeb (průměrná hodnota za všechny subjekty) se jako nejefektivnější ukázaly
organizace zřizované městem Nový Jičín. Dosažený index byl nižší než maximální hodnoty stanovené pro sociální služby ve Zlínském kraji.
Podobnou míru efektivity jako sociální služby zřizované městem měly v roce 2013 sociální služby zřizované neziskovými organizacemi.
Nejmenší efektivitu vykázaly služby/subjekty zřizované krajem.
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Shrnutí a doporučení
1) Celkové vynaložené prostředky na poskytování sociálních služeb v rámci města Nový Jičín se od roku 2011

každoročně zvyšovaly přibližně o 5 % (4,5 % v roce 2012 a 5 % v roce 2013). Celkově byly prostředky
vynaložené na sociální služby navýšeny ve sledovaném období o 9 801 045 Kč. Nejvýrazněji byly navýšeny
finance na služby sociální prevence, a to o 73 %. Pozitivní je jistě zjištění, že se zdvojnásobil podíl tzv. dalších
příjmů, které lze chápat jako alternativní zdroj příjmů, který vypovídá o aktivitě poskytovatelů v této oblasti.
Příjmy od sponzorů se stabilně pohybovaly okolo 1 % finančních zdrojů. Mírně, o 6 %, se ve sledovaném
období navýšil podíl financí z úhrad uživatelů sociálních služeb. Jejich podíl na celkovém finančním toku se
ale celkově snížil o 2 % z 53 % v roce 2011 na 51 % v roce 2013. Podíl finančních zdrojů z rozpočtu kraje a
města Nový Jičín byl stabilní, tj. 30 %, respektive 7%. Finance z fondů EU poklesly z 1 777 413 Kč v roce 2011
na pouhých 111 845 Kč v roce 2013. Tento pokles byl především v případě služeb sociální prevence (z 22 %
podílu na méně než jedno procento). Příčinou výrazného poklesu přísunu financí ze zdrojů EU může souviset
s nedostatečnou orientací v možnostech čerpání financí z evropských fondů. Jen jedna organizace
deklarovala jistou orientaci v této oblasti, 8 organizací se v problematice EU fondů spíše orientovala.
Problémy s financováním služeb v posledních třech letech mělo 10 organizací. Jedná se především
o organizace, které má na starost kraj, církev, anebo to jsou neziskové organizace. Jako hlavní důvod
problémů s financováním udávají snížení dotací MPSV (především v letech 2012 a 2013). Tři čtvrtiny objemu
financí jde na klienty starší 50 let (polovina na osoby ve věku 75 let). Tento fakt potvrzuje i rozdělení podle
cílových skupin uživatelů – z 58 % jdou peníze na sociální služby seniorům. Doporučujeme městu Nový Jičín
zintenzivnit podporu poskytovatelů při vyhledávání a administraci žádostí o finanční prostředky z fondů EU
a fundraisingu. Zároveň doporučujeme zavést systém dlouhodobého shromažďování a vyhodnocování dat
od jednotlivých poskytovatelů, tak aby bylo možné sledovat změny/trendy ve fungování sociálních služeb
v rámci města Nový Jičín.

96

Analýzy sociálních služeb v ORP Nový Jičín

2) V

současné nabídce sociálních služeb v Novém Jičíně jsou nedostatečně zastoupeny možnosti
podporovaného samostatného bydlení (navýšení kapacity), sociální rehabilitace a startovacích bytů.
Druhým velkým okruhem je podpora zaměstnávání – vznik chráněných pracovních míst, vytváření vhodných
podmínek pro rozvoj sociálního podnikání, chráněné dílny. Také podpora zájmových kurzů pro osoby
s mentálním postižením (např. PC kurzy). Dále podle respondentů z řad poskytovatelů služeb chybí služby
pro dětské klienty v nepříznivých životních a sociálních situacích – jak personální (psychiatr, psycholog), tak
institucionální (nízkoprahové centrum, ambulantní služba, pobytové centrum). Také byla jako nedostatečná
zmiňována oblast terénní a odlehčovací služby, s tím také souvisí chybějící respitní péče. Ke zlepšení
sociálních služeb v Novém Jičíně by přispěla především stabilní a dostatečná finanční podpora (ať už od
MPSV, kraje nebo města), dále lepší návaznost služeb a větší informovanost o poskytovaných službách a
jejích uživatelích. Podpora MěÚ Nový Jičín byla vnímána jako transparentní. Poskytovatelé nicméně uváděli,
že některé oblasti podpory by bylo vhodné zlepšit. V případě srovnání efektivity poskytovaných sociálních
služeb (průměrná hodnota za všechny subjekty) se jako nejefektivnější ukázaly organizace zřizované městem
Nový Jičín. Doporučujeme zohlednit tato zjištění v rámci komunitního plánování sociálních služeb, včetně
komunikace s poskytovateli služeb ohledně další možné podpory ze strany MěÚ Nový Jičín. Zároveň
doporučujeme zavést systém dlouhodobého sledování parametru efektivity fungování sociálních služeb
(základem může být metoda použitá v rámci této analýzy).

.
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3) Dlouhodobě se uvažuje o tom, že by se obce a kraje měly více podílet na financování sociálních služeb,

a to nejen těch, které zřizují, ale i těch, které jsou k dispozici jejich obyvatelům. Na základě předložené
analýzy efektivity sociálních služeb lze konstatovat, že služby, které zajišťují organizace zřizované
městem Nový Jičín, jsou poskytovány efektivně, a to dle obou zvolených metodik. Index služeb, kde se
město Nový Jičín významně podílelo jako donátor na financování služeb (zejména v rámci Pečovatelské
služby Nový Jičín), byl index efektivity významně pod hranicí maximální ceny (průměrná výše indexu byla
0,8). V případě dalších služeb, kde město Nový Jičín vystupuje jako donátor, doporučujeme prověřit
situaci v noclehárně Charity Nový Jičín. V ostatních případech byly finanční prostředky na zajištění služeb
poskytovány efektivně. Doporučujeme prezentovat zjištění související s efektivitou služeb organizace
zřizované městem Nový Jičín veřejnosti a posilovat tím image města jako dobrého hospodáře.
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