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1. ÚVOD
Je prokázaným faktem, že populace ve vyspělých státech stárne. Tato skutečnost se týká i
České republiky. Dle vyjádření Českého statistického úřadu bude demografický vývoj
v České republice v následujících desetiletích ve znamení stárnutí populace a věková skladba
obyvatel se výrazně promění. Zastoupení seniorů v populaci by mělo na konci padesátých let
vzrůst ze současných 19 % až k 30 %. 1
Stárnutí je přirozený proces – celoživotní a nezvratný, spojený s úbytkem fyzických i
psychických schopností. Pokud jde ale o definici stáří, zde se odborníci neshodují – některé
prameny uvádějí jako počátek raného stáří již věk 60 let, jiné 65 let a další i věk pozdější –
k tomu dochází s největší pravděpodobností proto, že stáří nelze jednoznačně vymezit ani
definovat jeho počátek. Mnozí lidé mohou být na svůj věk velice zdatní a výkonní a naopak
jiní působí předčasně zestárlým dojmem. Pokud budeme za seniory považovat osoby ve věku
65 a více let (podle nejčastěji uváděné věkové hranice stáří), je nutno vzít v úvahu, že se jedná
o velmi různorodou skupinu osob, kdy např. senior ve věku 65 let má obvykle jiné potřeby a
priority, jiné požadavky na trávení volného času a jiný životní styl než senior ve věku 80 let.
Nicméně nemusí tomu tak být, více než kde jinde je nutné brát v úvahu individuální rozdíly
(rozdíly ve zdravotním stavu tělesném i psychickém, v socioekonomické situaci, v rodinném
zázemí, v celkovém životním stylu apod.).
Stáří je přirozenou součástí života, tak jako ostatní životní fáze. A přesto, nebo právě proto, že
se jedná o poslední fázi života, je důležité, aby byla prožívána důstojně, aby na seniory bylo
nahlíženo s úctou za jejich celoživotní práci a byly oceňovány jejich bohaté životní zkušenosti
a zároveň, aby senioři mohli nadále i přes přibývající zdravotní omezení vést aktivní,
smysluplný život, a to s vědomím, že napříč generacemi je možné si navzájem předat nové
zkušenosti, nové zážitky a upevnit či navázat nová přátelství.
V městském obvodu Slezská Ostrava byl vždy kladen důraz na proseniorské aktivity a
opatření a to jak v oblasti zajištění potřebných sociálních služeb, tak i v oblasti nabídky
volnočasových aktivit pro seniory a při podpoře aktivního životního stylu seniorů. Postupem
času stále více roste poptávka obyvatel obvodu v obou oblastech, proto městský obvod na tuto
poptávku reaguje a postupně je rozšiřována jak nabídka sociálních služeb, tak i
volnočasových aktivit.
Tento dokument byl vytvořen v rámci podpory vytváření příznivého a pozitivního prostředí
nejen pro seniory v městském obvodu Slezská Ostrava, cílem představitelů městského obvodu
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je vytvářet stabilní a bezpečné prostředí a budovat napříč generacemi vzájemný respekt a
schopnost společného zapojení do nejrůznějších aktivit.
Tento dokument vychází a navazuje na:
- Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017
- Strategický plán rozvoje městského obvodu do roku 2030
- Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období
2015 – 2018

2. STATISTICKÉ ÚDAJE
Stárnutí obyvatelstva lze sledovat i na krajské a okresní úrovni, jak ukazují tabulky níže, ze
kterých vyplývá, že poměr obyvatel starších 65 let v Moravskoslezském kraji a v okrese
Ostrava - město stoupá každým rokem zhruba o půl procenta. Počet seniorů starších 65 let
takto stoupá v situaci, kdy celkový počet obyvatel klesá. Tak jako na celostátní úrovni je i
v Moravskoslezském kraji patrná poměrně značná převaha žen starších 65 let, jelikož ženy se
podstatně častěji dožívají vyššího věku než muži.
Tabulka č. 1: Poměr seniorů starších 65 let k celkovému počtu obyvatel v Moravskoslezském
kraji v letech 2015 - 2017 (stav k 31. 12.) – zpracováno dle údajů ČSÚ
Počet obyvatel
celkem
ve věku 65+

2015

2016

2017

1 213 311

1 209 879

1 205 886

219 100

225 649

231 077

-

z toho muži

88 762

91 626

94 136

-

z toho ženy

130 338

134 023

136 941

ve věku 65+ (v %)

18,1 %

18,7 %

19,2 %

Tabulka č. 2: Poměr seniorů starších 65 let k celkovému počtu obyvatel v okrese Ostrava –
město v letech 2015 – 2017 (stav k 31. 12.) – zpracováno dle údajů ČSÚ
Počet obyvatel

2015

2016

2017

celkem

324 311

323 464

322 419

ve věku 65+

59 998

61 458

62 549
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ve věku 65+ (v %)

18,5 %

19 %

19,4 %

3. MĚSTSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA
Městský obvod Slezská Ostrava je jedním z 23 městských obvodů nacházejících se na území
statutárního města Ostravy. Městský obvod Slezská Ostrava se dále dělí na 8 částí –
Antošovice, Heřmanice, Hrušov, Koblov, Kunčice, Kunčičky, Muglinov a Slezská Ostrava.
Celková rozloha městského obvodu je 41,75 km2 – městský obvod Slezská Ostrava je svou
rozlohou největším městským obvodem v Ostravě.

3.1 Obyvatelstvo – základní údaje
Městský obvod Slezská Ostrava se stejně jako další centrální části statutárního města Ostravy
potýká s úbytkem obyvatel, kteří se stěhují do okrajových částí statutárního města Ostravy. 2
Ke dni 2. 4. 2019 činil počet obyvatel městského obvodu Slezská Ostrava 20 598 osob,
zatímco v roce 2015 to bylo 21 151 obyvatel.
Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel městského obvodu Slezská Ostrava3

2
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Tabulka č. 3: Srovnání počtu seniorů podle věku k celkovému počtu obyvatel městského
obvodu v roce 2011 a 2019 (údaje za rok 2011 zpracovány dle Strategického
plánu rozvoje městského obvodu do roku 2030)

2011
Počet obyvatel

2019

počet

v%

počet

v%

celkem v měst.
obvodu

21 161

100 %

20 598

100 %

senioři celkem

3 057

14,5 %

3 846

18,7 %

senioři ve věku
65 – 69 let

1 053

5%

1 247

6,1 %

senioři ve věku
70 – 79 let

1 179

5,6 %

1 778

8,6 %

senioři ve věku
80 let a více

825

3,9 %

821

4%
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Z tabulky vyplývá, že od roku 2011 stoupl počet seniorů v městském obvodu Slezská Ostrava
v poměru k celkovému počtu obyvatel o více než 4 %. Zajímavé je zjištění, že počet seniorů
starších 80 let (i procentuální poměr) zůstává téměř beze změn, naopak je patrný nárůst
seniorů zejména ve věkové skupině 70 – 79 let. Tuto skutečnost lze odůvodnit zvyšujícím se
věkem dožití.

3.2 Bezpečnost
Bezpečnost obyvatel je jednou z priorit pro zajištění kvality života v městském obvodu. 4
K zajištění bezpečnosti slouží služby okrskových policejních stanic rozmístěných v rámci
městského obvodu, a to jak Policie ČR, tak Městské policie Ostrava, na území městského
obvodu se rovněž nachází integrované výjezdové centrum.
Policie ČR:
- Obvodní oddělení policie Slezská Ostrava, Bohumínská 65, Slezská Ostrava
- Obvodní oddělení policie Vratimov, Frýdecká 819, Vratimov (pro oblast Kunčice)
Městská policie:
- Městská policie – IVC Slezská Ostrava, Čs. armády 20, Slezská Ostrava
- Městská policie, Na Liščině 671/12a, Ostrava – Hrušov
Městský obvod Slezská Ostrava dlouhodobě spolupracuje s Městskou policií Ostrava při
realizaci preventivních programů, a to jak pro rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit,
tak i pro seniory, kdy v minulosti proběhl dlouhodobý preventivní program zahrnující
teoretickou část i část spojenou s realizací volnočasových aktivit.
V rámci zajišťování bezpečnosti seniorů městský obvod Slezská Ostrava spolupracuje
s Městskou policií Ostrava také při realizaci instalací bezpečnostních řetízků a
panoramatických kukátek v domácnostech seniorů.
Nezanedbatelná je také spolupráce strážníků městské policie, tzv. okrskářů při řešení akutních
situací v terénu, které se často týkají právě seniorů, jako je např. nutnost zajištění okamžité
péče o seniora z důvodu náhlé hospitalizace nebo úmrtí pečující osoby.
Bezpečnost v oblasti dopravy je podpořena zřizováním světelné signalizace, budováním
kruhových objezdů, retardérů a instalací kamerového systému měření rychlosti vozidel.5

3.3

Dopravní infrastruktura

Dopravní infrastrukturu lze označit jako velmi dobrou. Městský obvod křižuje hned několik
silnic I. třídy směrem na Havířov, Karvinou či Opavu. Jsou doplněny dalšími silnicemi II. a
III. třídy, včetně místních komunikací. V městském obvodu Slezská Ostrava se nachází dvě
4
5
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železniční stanice (Ostrava – Kunčičky a Ostrava – Kunčice). Městská hromadná doprava i
příměstská autobusová a železniční doprava je provozována v rámci integrovaného
dopravního systému ODIS v regionu Moravskoslezského kraje, který je založen na jednotném
tarifu, jednotných přepravních podmínkách, jednotném přístupu ke koordinaci jízdních řádů a
koordinované nabídce více dopravců pro zajištění dopravní obsluhy na daném území. Blízkost
dvou mezinárodních letišť (Mošnov, Katowice) umožňuje leteckou dopravu do vybraných
atraktivních destinací.6
I přes poměrně dobré dopravní spojení prostřednictvím MHD je pro velké množství seniorů
z městského obvodu Slezská Ostrava doprava komplikovaná, a to zejména vzhledem
k rozlehlosti obvodu, kdy z některých okrajových částí obvodu není možné se do centra města
dopravit bez přestupu. Pro seniory s omezenou mobilitou je rovněž problém dojít na zastávku
MHD a ne všechny spoje jsou nízkopodlažní, což je jedním z důvodů stoupajícího zájmu o
využití služby Senior taxi.

3.4

Školství a vzdělávání

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava je zřizovatelem čtyř mateřských a
tří základních škol. Najdeme zde několik středních škol, dvě školy vysoké. Najdeme zde i
základní uměleckou školu. Městský obvod tak poskytuje ucelenou nabídku všech stupňů
vzdělání.
Městský obvod Slezská Ostrava rovněž spolupracuje se třemi vysokými školami, které se
nacházejí na území statutárního města Ostravy (VŠB – TU Ostrava, Ostravská univerzita,
Vysoká škola podnikání a práva).7
S některými mateřskými školami a se základní uměleckou školou je navázána spolupráce
v rámci realizací společenských akcí pro seniory.
Senioři městského obvodu Slezská Ostrava mají možnost zapojit se do vzdělávání v rámci
univerzit třetího věku, které nabízí Ostravská univerzita a VŠB – TU Ostrava.

3.5

Kultura

Městský obvod žije bohatým kulturním a společenským životem. K dispozici jsou Kulturní
dům Na Druhém 4/358 v Ostravě – Muglinově a Kulturní dům Vrbická 133/151 v Ostravě –
Heřmanicích, které jsou vybaveny k pořádání kulturních akcí, svateb, plesů, oslav a dalších.8
Kulturní dům v Ostravě – Muglinově je pravidelně využíván také pro konání společenských
akcí pro seniory.

6
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Městský obvod pořádá tradiční Cykly komorních koncertů, Den Slezské, Vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi, besedy s osobnostmi, výstavy ve Slezskoostravské galerii a mnoho
dalších.9 Informace o akcích zveřejňuje pravidelně ve Slezskoostravských novinách a na
webových stránkách.

3.6

Spolková, osvětová a informační činnost

Městský obvod vydává Slezskoostravské noviny, které měsíčně přinášejí přehled o
nejdůležitějších událostech v městském obvodu Slezská Ostrava, včetně programu kulturních
a sportovních akcí, prezentací činností místních spolků.10
Od měsíce února 2019 je zřízen facebook městského obvodu Slezská Ostrava, kde jsou
zveřejňovány veškeré aktuální informace, fotografie a videa.
Taktéž byla v letošním roce zřízena elektronická úřední deska, kde jsou veřejnosti nepřetržitě
dostupné veškeré informace týkající se městského obvodu podobně jako na webových
stránkách, lze na ní rovněž vyhledat informace o historii obvodu, informace pro turisty apod.
V rámci zkvalitňování komunikace občanů s vedením obvodu se v měsíci březnu a dubnu
2019 uskuteční celkem 8 setkání vedení městského obvodu s občany, a to na různých místech
obvodu. Během setkání se bude debatovat o současnosti Slezské Ostravy, ale i o vizích, jak by
mohla vypadat její blízká budoucnost. Vedení obvodu seznámí příchozí rovněž s pracemi,
které se v rámci obvodu nyní konají. Na programu je také volná diskuze, kdy se budou moci
občané informovat o veškerých záležitostech spojených s děním ve Slezské Ostravě. 11
Činnost místních spolků je velmi bohatá a pokrývá jak sportovní, tak kulturní oblast. Místní
spolky jsou zaměřeny na vytváření vhodných volnočasových aktivit (ekologické aktivity,
turistika, fotbal, jezdectví, tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a další). Na území
městského obvodu je pět jednotek sboru dobrovolných hasičů zřízených městským obvodem,
svazy chovatelů a zahrádkářů. Tyto aktivity jsou po území jednotlivých místních částí
městského obvodu Slezská Ostrava rozmístěny nerovnoměrně, kdy největší nabídku můžeme
najít v místních částech s vyšším počtem obyvatel, jako je Slezská Ostrava a Muglinov.12
Na území městského obvodu se nacházejí tři pobočky Knihovny města Ostravy, jejímž
zřizovatelem je statutární město Ostrava, a to:
- pobočka Heřmanice – Vrbická 133, Ostrava – Heřmanice
- pobočka Hladnovská – Hladnovská 49, Ostrava – Muglinov
- pobočka Kunčičky – Holvekova 44, Ostrava – Kunčičky
V bezprostřední blízkosti hranice městského obvodu poblíž úřadu městského obvodu se
nachází také Ústřední knihovna na adrese 28. října 2, Moravská Ostrava.
Knihovna poskytuje slevu 50% při registraci u osob v důchodu do 70 let a registraci zdarma u
osob nad 70 let.
9
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Rovněž provozuje tzv. kluby Generace. Kluby Generace existují již ve čtrnácti pobočkách a
v Ústřední knihovně Knihovny města Ostravy. Jejich programem jsou zejména literární
besedy (knižní tipy, různé žánry), místní historie (komentované prohlídky), výstavy
regionálních umělců, vzpomínky, mezigenerační dialog a další kulturní či vzdělávací akce.
Setkávají se zde lidé především ve věku 50 a více let.
Za městský obvod Slezská Ostrava je v klubech Generace registrována pobočka Hladnovská a
pobočka v Kunčičkách:
Muglinov, Hladnovská 49
G3 - Klub tří generací
- setkávání nad novými knihami
- besedy s hosty z regionu
- kreativní dílny
- aktivní zapojení do akce ke Dni poezie
- účast v projektu Černé oči Ostravy
Kunčičky, Holvekova 44
Dámský čtenářský klub
- 6x ročně schůzky žen, starousedlic všech generací, nad knihami, které jsou
představovány i s teoretickým úvodem
- regionální paměť
- kreativní dílny
- účast v projektu13

3.7

Cestovní ruch, turistika a sport

Městský obvod Slezská Ostrava nabízí širokou škálu historických, technických a přírodních
památek v celém obvodu. Nalezneme zde dobrou síť cyklostezek a regionálních cyklotras.
Najdeme zde zázemí pro různé sporty. Prochází zde Naučná stezka Slezská Ostrava (od Černé
louky k Slezskoostravskému hradu, kolem kostela sv. Josefa a židovského hřbitova až k haldě
Ema) a Naučná stezka Heřmanický rybník. Najdeme zde několik vyhlídkových míst a území
s archeologickými nálezy.14

3.8

Zdravotní péče

Na území městského obvodu Slezská Ostrava se nachází ordinace několika praktických lékařů
pro dospělé i lékařů pro děti a dorost. Ordinace odborných lékařů jsou situovány především
v objektu polikliniky Modrý pavilon, Chittussiho 1001/9, Slezská Ostrava a v objektu
polikliniky Nová huť v Ostravě – Kunčicích. Lékárny se nacházejí v objektech poliklinik,
jedna lékárna je ve Slezské Ostravě, jedna lékárna v Ostravě - Heřmanicích.

13
14

www.kmo.cz
Strategický plán rozvoje městského obvodu do roku 2030
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V městském obvodu Slezská Ostrava se nenachází nemocnice, obyvatelé využívají služeb
Městské nemocnice v Ostravě – Fifejdách, Vítkovické nemocnice, nebo Fakultní nemocnice
v Ostravě – Porubě. Rovněž obyvatelé městského obvodu využívají služeb odborných lékařů,
kteří sídlí mimo území obvodu, nejčastěji se jedná o ordinace nacházející se v objektech
Diagnostického centra a Hornické polikliniky v Moravské Ostravě.
Pro dopravu k lékařům a do nemocnic mnoho seniorů využívá službu Senior taxi.

3.9

Bydlení

Na území městského obvodu Slezská Ostrava nalezneme kombinaci obou typů bydlení, tedy
rodinné domy i bytové domy (sídliště i nižší zástavba).
3.9.1 Sociálně vyloučené lokality
V městském obvodu Slezská Ostrava se nachází několik sociálně vyloučených lokalit:
- SVL Liščina
- SVL Hrušov (okolí ulice Pláničkova, Plechanovova a ulice Riegrova a okolí)
- SVL Zárubek
- SVL Kunčičky
Sociálně vyloučené lokality jsou charakterizovány nízkou hygienickou úrovní bydlení (včetně
znečištění společných prostor domů, sklepů a nejbližšího okolí) a vysokým výskytem sociálně
patologických jevů (záškoláctví, podezření na užívání návykových látek, trestná činnost dětí a
mladistvých). Typická je pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit vysoká nezaměstnanost,
nízká úroveň vzdělání, závislost na sociálních dávkách a vysoká zadluženost. V SVL ulice
Riegrova dochází také ke značné fluktuaci obyvatel. V rámci všech činností odboru sociálních
věcí probíhá spolupráce s obyvateli sociálně vyloučených lokalit a rovněž jsou dostupné
sociální služby poskytované jak prostřednictvím městského obvodu Slezská Ostrava, tak i ze
strany dalších organizací, jejichž cílem je předcházení a řešení nepříznivé sociální situace
obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Sociálním službám a jejich poskytovatelům jsou
věnovány následující kapitoly.
Městský obvod Slezská Ostrava vytvořil systém prostupného třístupňového bydlení, jakožto
formu sociálního bydlení směřující k získání standardního trvalého bydlení v nájemních
bytech s tržním nájmem. Prvním stupněm bydlení je bydlení v rámci sociální služby
Azylového domu pro rodiny s dětmi. Jedná se o pobytovou sociální službu, poskytovanou
v rozsahu § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dalším článkem bylo zřízení
startovacích bytů – Vstupní byty s doprovodným sociálním programem, které představují
druhý stupeň bydlení. Třetí stupeň má formu standardního bydlení v nájemních bytech
městského obvodu Slezská Ostrava.
3.9.2 Dostupné bydlení pro seniory
Městský obvod Slezská Ostrava dlouhodobě zajišťuje dostupné bydlení pro seniory,
v současné době provozuje dva domy s pečovatelskou službou a komunitní dům pro seniory.
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Dům s pečovatelskou službou - Hladnovská 119a, Ostrava - Muglinov
Bydlení v objektu DPS je určeno pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání
starobního důchodu nebo jsou příjemci invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně a jejich
zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život bez potřeby komplexní
ošetřovatelské péče. Objekt je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený ke správě
městskému obvodu Slezská Ostrava. Je tvořen 92 samostatnými bytovými jednotkami,
jídelnou, střediskem osobní hygieny, prádelnou, denním centrem a dalšími společnými
prostory. Prostřednictvím oddělení sociálních služeb je zajišťována pečovatelská služba,
pečovatelský personál sídlí přímo v budově DPS. V budově je zřízena ordinace praktického
lékaře, pultový obchod. Minimálně 2x měsíčně probíhá v denním centru prodej textilu,
drogerie a drobných domácích potřeb, které zajišťují soukromí prodejci. Obyvatelé mohou
dále využívat terénní zdravotní péči, kterou nabízí Agentura Sestra. V prvním patře objektu je
vytvořeno samostatné oddělení odlehčovací pobytové služby.
K domu s pečovatelskou službou patří také oplocená zahrada, na které je vybudováno kryté
posezení se zahradním grilem a dále tzv. „seniorské hřiště“, které je tvořeno pěti cvičebními
prvky. V blízkosti DPS jsou 2 trolejbusové zastávky, které zajišťují přímé spojení do centra
města. Zastávky jsou od DPS vzdáleny cca 5 minut chůzí.
Byty v posledním nadzemním podlaží tohoto domu s pečovatelskou službou jsou využívány
uživateli služby podpora samostatného bydlení, jejímž poskytovatelem je organizace
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Uživateli této služby jsou
osoby s mentálním postižením. Dochází tak k přirozenému sousedskému kontaktu mezi
seniory a osobami s mentálním handicapem, které jsou nájemci bytů a využívají uvedenou
službu.
DPS HLADNOVSKÁ
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STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY

ZAHRADNÍ POSEZENÍ

SENIORSKÉ HŘIŠTĚ
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Dům s pečovatelskou službou - Heřmanická 19,21,23,25, Slezská Ostrava
Bydlení v objektu DPS je určeno pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání
starobního důchodu nebo jsou příjemci invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně a jejich
zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život bez potřeby komplexní
ošetřovatelské péče. Objekt je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený ke správě
městskému obvodu Slezská Ostrava
Objekt je tvořen čtyřmi samostatně stojícími domy, ve kterých je celkem 63 bytových
jednotek, středisko osobní hygieny a prádelna, jídelna, denní centrum a další společné
prostory určené pro potřeby členů klubu seniorů a ostatních obyvatel DPS. Prostřednictvím
oddělení sociálních služeb je zajišťována pečovatelská služba, pečovatelský personál sídlí
přímo v budově DPS. K domu s pečovatelskou službou patří také oplocená zahrada, na které
je vybudováno kryté posezení. Přímo u domu stojí trolejbusová zastávka, která zajišťuje
přímé spojení do centra města. V těsném sousedství DPS je provozován obchod
s potravinami.

DPS HEŘMANICKÁ
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Komunitní dům pro seniory – Heřmanická 22, 24, Slezská Ostrava
Bydlení v objektu Komunitního domu pro seniory je určeno pro občany, kteří dosáhli věku 60
a více let, za předpokladu nepřekročení 1násobku průměrné měsíční mzdy v případě
jednotlivce nebo 1,2násobku průměrné měsíční mzdy v případě dvojice žadatelů a při splnění
dalších podmínek Zásad pro nájem bytů v Komunitním domě pro seniory a jejichž zdravotní
stav umožňuje vést poměrně samostatný život bez potřeby komplexní ošetřovatelské péče.
Objekt je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený ke správě městskému obvodu
Slezská Ostrava. V domě je zbudováno 11 bytů velikosti 1 + 1 a 6 garsoniér. Byty jsou velké
maximálně 45 metrů čtverečních a všechny jsou bezbariérové. V domě jsou dva vchody se
dvěma výtahy, k dispozici je i komunitní místnost. Jelikož Komunitní dům pro seniory stojí
v blízkosti Domu s pečovatelskou službou Heřmanická 19, mohou obyvatelé Komunitního
domu pohodlně využívat veškerých služeb, které jsou dostupné ve zmíněné DPS - tj. jídelna,
středisko osobní hygieny, pečovatelská služba. Ke Komunitnímu domu pro seniory náleží
také oplocená zahrada, na které je vybudováno kryté zahradní posezení. Ve vzdálenosti cca 1
minuty chůzí stojí trolejbusová zastávka, která zajišťuje přímé spojení do centra města.
V těsném sousedství Komunitního domu je provozován obchod s potravinami.

KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY

15

Senioři v těchto typech bydlení mají vytvořeny podmínky pro společné setkávání a rovněž i
vlivem společných akci pořádaných městským obvodem se natolik utužily sousedské vztahy a
vzájemná soudržnost, že si v posledních letech senioři sami organizují např. společné
grilování, nebo se scházejí ve společenských prostorech. Jelikož tomu tak v minulosti
nebývalo, lze usuzovat, že došlo k významné podpoře komunitního života.
O bydlení v domech s pečovatelskou službou a Komunitním domě pro seniory je dlouhodobě
značný zájem a počet žádostí o přidělení bytu každoročně stoupá (jak je znázorněno níže
v grafu), proto je možné uspokojit jen omezený počet žadatelů.

Graf č. 2: Přehled podaných žádostí do domů s pečovatelskou službou a komunitního domu
za roky 2017, 2018, 2019
16

Přehled podaných žádostí
180
166

160
140
128

120
103

100
80
60
40
20

52

47
36

18

10

5

0
2017

2018
Kodus

2019

Heřmanická

Hladnovská

Ze statistických údajů vyplývá, že v roce 2017 byl počet podaných žádostí do komunitního
domu pro seniory 5, domu s pečovatelskou službou na Heřmanické ulici 36 a domu
s pečovatelskou službou na Hladnovské ulici 103. V roce 2018 došlo k nárůstu počtu žádostí
– komunitní dům pro seniory 10 žádostí, dům s pečovatelskou službou na Heřmanické ulici
47 žádostí a dům s pečovatelskou službou na Hladnovské ulici 128 žádostí. Aktuální stav ke
dni 25. 03. 2019 je 18 podaných žádostí na komunitním domě pro seniory, 52 žádostí v domě
s pečovatelskou službou na Heřmanické ulici a 166 žádostí v domě s pečovatelskou službou
na Hladnovské ulici.
Největší počet žádostí o přidělení bytu je v domě s pečovatelskou službou na Hladnovské
ulici. Důvodem je bezbariérovost stavby a možnost využití služeb ordinace obvodního lékaře
pro dospělé a pultového obchodu v prostorách objektu.

3.10 Sociální služby
Městský obvod Slezská Ostrava prostřednictvím oddělení sociálních služeb nabízí v současné
době celkem 5 sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.

Služby seniorům a zdravotně postiženým občanům:
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1. Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je určena seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení a jejím posláním je poskytování potřebné pomoci seniorům a zdravotně postiženým
občanům při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, která nabídne možnost setrvání
v jejich domácím prostředí, zachová přirozený životní styl, individualitu jednotlivce a jeho
společenský život. Služba je poskytována v domácnostech občanů na území městských
obvodů Slezská Ostrava a Michálkovice. Pečovatelská služba je aktuálně poskytována 95
uživatelům.
2. Odlehčovací pobytová služba
Odlehčovací pobytová služba je určena seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům,
o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a kteří nemohou z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení zůstat sami ve svém domácím
prostředí bez pomoci jiné fyzické osoby ani za předpokladu zajištění terénních sociálních
služeb. Posláním odlehčovací pobytové služby je podpora pečujících osob tím, že na předem
stanovenou dobu poskytne profesionální a důstojnou pomoc a péči jejich blízkým seniorům a
zdravotně postiženým, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu překážek,
které snižují jejich soběstačnost a nemohou tak již zůstat ve svém přirozeném domácím
prostředí. Poskytovaná péče je uživatelům nabízena na přechodnou dobu v situacích, kdy
nemůže být péče zabezpečena ze strany pečující osoby (dovolená, lázeňský pobyt,
hospitalizace v nemocnici atd.). Okamžitá kapacita služby je 14 lůžek. Služba je poskytována
v Domě s pečovatelskou službou na ul. Hladnovská 119a, Ostrava – Muglinov a je určena
občanům Moravskoslezského kraje.
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Služby pro rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, osoby
do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče a osoby žijící v sociálním
vyloučení:
3. Azylový dům pro rodiny s dětmi, Na Liščině 2, Ostrava - Hrušov
Posláním Azylového domu pro rodiny s dětmi městského obvodu Slezská Ostrava je
poskytování pobytové sociální služby na přechodnou dobu osobám, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci z důvodu ztráty bydlení, krizové životní situace či z jiných
závažných příčin, pro které jim hrozí sociální vyloučení. Účelem Azylového domu pro rodiny
s dětmi je poskytnout uživatelům zázemí k řešení jejich životní situace. Je usilováno o to, aby
zmíněné osoby nebyly vyloučeny z většinové společnosti a nalezly své uplatnění na trhu práce
i v osobním životě. Jedná se o jediný azylový dům na území statutárního města Ostravy, kde
je poskytována sociální služba rodinám, tzn. i otcům (ostatní azylové domy jsou určeny pouze
pro matky s dětmi).
Cílem této služby tedy je pomoci uživatelům zmírnit jejich složitou životní situaci spojenou se
ztrátou bydlení, domácím násilím či jinou životní krizí, snižovat jejich závislost na systému
sociální pomoci a podporovat je v aktivním řešení vlastní nepříznivé situace (nabídnout
přístup ke vzdělání, zdravotní péči, sociálním službám, lepší kultuře bydlení, zaměstnanosti,
nabídce volnočasových aktivit aj.).
Sociální služba se poskytuje:
- rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu
ztráty bydlení, krizové životní situace či z jiných závažných příčin, pro které jim hrozí
sociální vyloučení
- osobám do 26 let věku, opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní péče
- osobám žijícím v sociálním vyloučení, osobám v krizi, osobám vedoucím rizikový
způsob života nebo tímto způsobem života ohroženým, příslušníkům etnických
menšin, osobám bez přístřeší (těmto osobám pouze za předpokladu, že pečují o
nezaopatřené dítě)
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4. Vstupní byty s doprovodným sociálním programem, Bohumínská 152/25,
Ostrava - Muglinov
Posláním sociální služby odborné sociální poradenství je poskytnout odbornou pomoc a
podporu osobám bydlícím v objektu vstupních bytů s doprovodným sociálním programem na
ul. Bohumínská 152/25, Ostrava – Muglinov, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
z důvodu ztráty bydlení či jiných závažných příčin a tuto situaci chtějí aktivně řešit.
Cílovou skupinu služby tvoří:
a) rodiny s dítětem/dětmi
b) osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
c) děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
d) osoby žijící ve vyloučených komunitách
e) osoby bez přístřeší
f) osoby v krizi
g) osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
h) etnické menšiny
Sociální služba Odborné sociální poradenství je poskytována ambulantní formou pouze
uživatelům bydlícím v objektu vstupních bytů s doprovodným sociálním programem na ul.
Bohumínská 152/25, Ostrava – Muglinov.

5. Odborné sociální poradenství, Holvekova 204/44, Ostrava - Kunčičky
Odborné sociální poradenství je určeno osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením či
se ocitly v jinak nepříznivé životní situaci a to zejména z důvodu: rizikového způsobu života,
dluhové problematiky, finanční tísně, nezaměstnanosti, ztráty bydlení, problémů v oblasti
pracovně-právních vztahů, ochrany spotřebitele, občanského, rodinného či správního práva.
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Odborné sociální poradenství je určeno pro:
- osoby žijící ve vyloučených komunitách
- osoby komerčně zneužívané
- osoby v krizi
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
- rodiny s dětmi/dítětem
- osoby mladší patnácti let a mládež ohroženou nežádoucími jevy
- seniory (za předpokladu, že jde o osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením
ohrožené)
Seniorům můžeme nabídnout pomoc a podporu v těchto oblastech:
- dluhová problematika (finanční a rozpočtová problematika) – informace o právech a
povinnostech dlužníků, ručitelů, věřitelů, informace o exekuci, insolvenčním řízení,
zvyšování finanční gramotnosti, pomoc při sestavování osobního/rodinného rozpočtu,
pomoc při sepsání jednoduchých návrhů, odvolání, žádostí o splátkové kalendáře apod.
- bydlení – pomoc v oblasti práva, informace o právech nájemníků a pronajímatelů, pomoc
s orientací v nájemních smlouvách, pomoc s vyhledáváním vhodného bydlení, pomoc při
řešení technického stavu bydlení
- ochrana spotřebitele – základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, o
lhůtě k vyřízení reklamace, o podmínkách odstoupení od smlouvy (pomoc při sepisování
žádostí o vyřízení reklamace, odstoupení od smlouvy apod.)
- systém sociálních dávek v ČR – orientace v dávkách státní sociální podpory, v dávkách
pomoci v hmotné nouzi, v dávkách nemocenského pojištění, v dávkách důchodového
pojištění apod., pomoc při vyplňování formulářů, podávání žádostí
- rodina a mezilidské vztahy – rodinné vztahy, problémy vícegeneračního soužití,
rozvody, asistence při sepisování návrhů k soudu a žádostí
- veřejná správa – pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech, informace při orientaci na
jaký příslušný odbor se obrátit v případě řešené věci, nabídka asistence uživateli
- právní poradenství a právní servis v oblasti občanského, pracovního, rodinného a
správního práva, a to jen v návaznosti na výše uvedené oblasti odborného sociálního
poradenství
- psychologické poradenství, a to jen v návaznosti na výše uvedené oblasti odborného
sociálního poradenství.
Služba je poskytována ambulantně v budově Nízkoprahového a poradenského centra
Holvekova 204/44, Ostrava – Kunčičky, terénně v domácnostech uživatelů. Odborné sociální
poradenství v ambulantní formě je poskytováno výše uvedeným osobám v rámci
Moravskoslezského kraje, bez ohledu na trvalý či faktický pobyt žadatele. Terénní forma
sociální služby je v odůvodněných případech nabízena v rozsahu katastrálního území
statutárního města Ostravy.
V objektu Nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě – Kunčičkách rovněž poskytuje
služby Diecézní charita ostravsko-opavská, a to konkrétně sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
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3.11 Další služby poskytované městským obvodem Slezská Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava se však neomezuje pouze na sociální služby poskytované dle
zákona o sociálních službách, neboť dlouhodobou zkušeností při práci se seniory bylo
zjištěno, že pouze tyto služby by pro seniory a osoby se zdravotním postižením byly
nedostačující. Z toho důvodu městský obvod Slezská Ostrava od roku 2016 provozuje službu
Senior taxi a od roku 2017 službu občanům.
Senior taxi
Službou „Senior taxi“ se rozumí poskytování přepravy znevýhodněných obyvatel bydlících na
území městského obvodu Slezská Ostrava za zvýhodněných podmínek. Služba je určena
výhradně osobám, které mají trvalý pobyt na území městského obvodu Slezská Ostrava a
současně splňují alespoň jednu z následujících podmínek:
- dovršily 70. rok věku,
- jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P,
- mají platnou nájemní smlouvu k bytu v domě s pečovatelskou službou nebo
komunitním domě pro seniory nacházejícím se na území městského obvodu Slezská
Ostrava.
Přeprava je prováděna každý pracovní den v době od 6.00 hodin do 15.00 hodin. Maximální
počet jízd, které je v rámci služby Senior taxi jedna osoba oprávněna využít za jeden
kalendářní měsíc, je osm. Úhrada za jednu jízdu v jednom směru (bez ohledu na počet ujetých
km) činí 25,- Kč.
Nárok na využití služby Senior Taxi se prokazuje průkazem, který na základě žádosti o jeho
vydání vystavuje oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí ÚMOb Slezská Ostrava.
Průměrný počet uskutečněných jízd v kalendářním měsíci je okolo 330 jízd, což činí 16 jízd
za den. Aby byla uspokojena poptávka ze strany seniorů, došlo ke dni 1. 1. 2018 k rozšíření
času přepravy, který se z původního času od 6:00 hodin do 14:00 hodin zvýšil o hodinu, tedy
do 15:00 hodin a rovněž došlo k navýšení měsíčního doplatku městského obvodu na provoz
služby Senior taxi z 50.000,-Kč na 70.000,-Kč.
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Graf č. 3: Přehled seniorů, kterým byly vydány průkazy k využití služby Senior taxi
V roce 2016 bylo vydáno občanům městského obvodu Slezská Ostrava 306 průkazů pro
využití služby Senior taxi, v roce 2017 bylo evidováno celkem 370 průkazů, v roce 2018 405
průkazů. Ke dni 27. 03. 2019 je evidováno celkem 432 vydaných průkazů.
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Služba občanům za úhradu dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Tato služba je určena seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům městského
obvodu Slezská Ostrava, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení. Službou občanům se rozumí pomoc při dovozu a
donášce stravy do domácnosti nebo jídelen DPS Hladnovská 119a, Ostrava – Muglinov a
DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava a poskytuje se občanům statutárního města Ostrava,
městského obvodu Slezská Ostrava, na území statutárního města Ostrava, městského obvodu
Slezská Ostrava za sjednanou cenu. Tato služba byla zřízena na základě zjištěných potřeb pro
uživatele, kteří nesplňují podmínky pro poskytování pečovatelské služby, ale zároveň
z důvodu své nepříznivé sociální situace potřebují pomoc se zajištěním dovozu stravy.
Služba je aktuálně poskytována 109 uživatelům.

3.12 Činnost oddělení sociální práce odboru sociálních věcí
Zvýšená pozornost je seniorské problematice věnována také v rámci další činnosti odboru
sociálních věcí. Tato činnost na rozdíl od sociálních služeb a dalších služeb poskytovaných
městským obvodem spadá do přenesené působnosti obce, avšak podstatnou měrou přispívá
k vytváření příznivého prostředí pro seniory. Se seniory i jejich rodinnými příslušníky je
intenzivně pracováno v rámci činností sociální práce, kdy je řešena nejrůznější problematika
23

(zprostředkování sociálních služeb, bydlení, dluhová problematika, pomoc při vyřizování
osobních záležitostí a mnoho dalších).
Zájem seniorů o činnosti sociální práce je značný, v roce 2018 tvořili senioři 29,5 %
z celkového počtu klientů sociální práce. Senioři vyhledávají především dlouhodobou (byť
v některých případech přerušovanou) spolupráci s konkrétním sociálním pracovníkem, kdy je
vytvořena atmosféra důvěry a senioři mají na úřadě „svého“ člověka, kterého znají a na
kterého se neváhají obrátit i s jiným problémy, než s těmi, které spadají do činností sociální
práce.
Depistáž
V rámci činností sociální práce je také pravidelně prováděna cílená depistáž osob starších 80
let. V současné době je tato depistáž prováděna každé 3 roky, naposledy byla provedena
v roce 2017. V průběhu depistáže je zjištěn aktuální počet obyvatel obvodu starších 80 let a u
osob, které nevyužívají pobytovou sociální službu a nebydlí v domech s pečovatelskou
službou (kde je odpovídající poradenství zajištěno jiným způsobem), je provedeno sociální
šetření za účelem zjišťování potřeb seniorů a poskytnutí poradenství zejména v oblasti
sociálních dávek a služeb. Dle potřeby pak navazují další činnosti sociální práce, v mnoha
případech následuje dlouhodobá spolupráce se seniorem nebo jeho rodinnými příslušníky.
V roce 2017 bylo v městském obvodu Slezská Ostrava evidováno celkem 815 občanů
starších 80-ti let, z toho 574 žen a 241 mužů.
Z celkového počtu osob starších 80-ti let v roce 2017 bylo 120 občanů umístěno v Domově
pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě a 29 osob v Charitním domě sv. Václava v Ostravě –
Heřmanicích. 41 osob žilo v Domě s pečovatelskou službou v Ostravě – Muglinově,
Hladnovská 119a a 23 osob v Domě s pečovatelskou službou ve Slezské Ostravě, Heřmanická
19, 21, 23 a 25. K 7. 3. 2017, kdy byl vyhotoven seznam osob starších 80-ti let pro účely
provedení depistáže, nebyl žádný občan starší 80-ti let trvale hlášen v Komunitním domě pro
seniory ve Slezské Ostravě, Heřmanická 24. V rámci depistáže bylo zjištěno, že další 4 osoby
jsou uživateli jiných domovů pro seniory na území statutárního města Ostravy. Dále bylo
zjištěno, že 40 osob z celkového počtu již nebydlí na uvedené adrese, 78 osob nebylo
opakovaně v místě bydliště zastiženo (u těchto osob je předpoklad, že péči o ně zajišťují buď
rodinní příslušníci mimo trvalé bydliště, nebo jsou tyto osoby uživateli některé pobytové
sociální služby se sídlem mimo městský obvod Slezská Ostrava). 17 osob v průběhu depistáže
zemřelo.
Při provádění depistáže byl zaznamenán vysoký zájem seniorů o zavedení služby Senior taxi.
Sociální pracovníci poskytli odpovídající poradenství týkající se této služby a zájemcům
poskytli pomoc při podání žádosti a vyřízení průkazu. V případech, kdy má senior jakékoliv
pohybové obtíže, je průkaz Senior taxi po jeho vyhotovení doručen sociálním pracovníkem
přímo do domácnosti seniora (a to všem seniorům, nikoliv jen těm, u kterých je prováděna
depistáž).
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V roce 2017 tvořili senioři dokonce 63,8 % z celkového počtu klientů sociální práce. Takto
vysoké procento je však ovlivněno právě provedením depistáže.
Spolupráce s dalšími organizacemi
V rámci činností sociální práce je navázána spolupráce s dalšími organizacemi, především
s poskytovateli sociálních služeb, a to jak terénních, tak pobytových, ale i se zdravotnickými
službami, pronajímateli bytů apod.
Rovněž probíhá spolupráce s Městskou policií Ostrava, jak už je uvedeno výše, a to zejména
při instalaci bezpečnostních řetízků a panoramatických kukátek a při realizaci některých
preventivních programů.
Kluby seniorů
V městském obvodu Slezská Ostrava jsou v současné době evidovány 3 kluby seniorů, jejichž
členové se pravidelně scházejí a rovněž se zapojují do aktivit pořádaných pro seniory
městským obvodem Slezská Ostrava. Počet členů klubů seniorů v posledním roce vzrostl.

3.13 Akce pro seniory
Městský obvod Slezská Ostrava rovněž zaměřuje značnou pozornost na pořádání
nejrůznějších volnočasových akcí pro seniory, kteří jsou obyvateli domů s pečovatelskou
službou a Komunitního domu pro seniory, a pro seniory z klubů seniorů, částečně i pro ostatní
seniory z městského obvodu.
Již více než 10 let lze považovat za tradiční pořádání následujících akcí:
- taneční odpoledne pro seniory pořádané třikrát ročně – vždy na určité téma, např.
Masopust, Karibská party, Vinobraní, Kloboukové veselí…
- ples pro seniory konaný jednou ročně, kde je zároveň realizována mezigenerační
spolupráce prostřednictvím účinkujících dětí z různých tanečních a uměleckých škol
- vícedenní zájezd pro seniory konaný jednou ročně – dříve v rámci ČR, v posledních 4
letech do zahraničí (2016 Slovensko, 2017 Itálie, 2018 Chorvatsko, 2019 Bulharsko)
- jednodenní zájezd pro seniory
Na taneční odpoledne a ples pro seniory je vždy zajištěna autobusová doprava tam a zpět, a to
z toho důvodu, aby se mohli zúčastnit i senioři, kteří mají nějaké pohybové omezení. Všechny
akce jsou pro seniory finančně dostupné, vstupné na společenské akce je symbolické,
poplatek za zájezdy je obvykle zhruba ve výši třetiny celkové ceny.
O tyto akce je ze strany seniorů velký zájem, kapacita je zcela naplněna. Vzhledem
k narůstajícímu zájmu seniorů bydlících mimo domy s pečovatelskou službou a Komunitní
dům pro seniory a seniorů z klubů důchodců je cílem městského obvodu postupně do těchto
akcí zapojovat i ostatní seniory městského obvodu.
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Kromě těchto akcí jsou pravidelně každoročně pořádány pro obyvatele DPS a KODUSu další
akce, a to:
- posezení k příležitosti MDŽ
- posezení k příležitosti Dne matek – zde je navázána mezigenerační spolupráce, kdy
v rámci těchto akcí je uskutečněno společné setkání a program seniorů a dětí některé
z mateřských škol obvodu
- akce „smažení vaječiny“, nebo grilování v prostorách zahrad DPS
- velikonoční a vánoční tvoření
- počítačový kurz
- cvičení
Do těchto akcí (kromě počítačového kurzu a cvičení) jsou v DPS Hladnovská zapojováni i
senioři, kteří aktuálně využívají odlehčovací pobytovou službu a kterým zdravotní stav
umožňuje účast na těchto akcích.
Realizaci akcí pro seniory zajišťuje odbor sociálních věcí prostřednictvím vlastních
zaměstnanců.

3.14 Komise Rady městského obvodu Slezská Ostrava
Rada městského obvodu Slezská Ostrava dlouhodobě zřizuje pracovní komise rady, které se
zabývají problematikou seniorů, zdravotně handicapovaných osob a rodin. Tyto komise
úspěšně fungují již řadu let (byť některé s pozměněným názvem).
Na tomto místě jsou uvedeny komise zřízené Radou městského obvodu Slezská Ostrava na
volební období 2018 – 2022, které mají v náplni své činnosti záležitosti související
s proseniorskou politikou městského obvodu.
Komise sociální, zdravotní a pro handicapované občany
- projednává zásady pro nájmy bytů v domech s pečovatelskou službou,
- doporučuje zásady pro nájmy bytů v domech s pečovatelskou službou radě
městského obvodu ke schválení,
- seznamuje se s vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby a
odlehčovací pobytové služby,
- projednává ceník úhrad za poskytování pobytové odlehčovací služby pro klienty
podle nároku na příspěvek na péči a ceník úhrad za úkony pečovatelské služby, a
sazebník úhrad doporučuje radě městského obvodu ke schválení,
- zjišťuje potřeby klientů městského obvodu pro poskytování sociálních služeb,
- podílí se na zajišťování a přípravě kulturních akcí pro seniory obvodu a rodiny s
dětmi,
- doporučuje možnost poskytnutí účelové dotace k financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům, kteří jsou zapsáni
v registru,
- spolupracuje s odborem sociálních věcí při řešení sociálních a zdravotních potřeb
seniorů, handicapovaných a potřeb dětí a jejich rodin městského obvodu,
- posuzuje vhodnost bezbariérových přístupů a navrhuje jejich realizaci,
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-

ve spolupráci se školami v městském obvodu Slezská Ostrava pomáhá při řešení
problémů handicapovaných dětí a mládeže a celkově spolupracuje se školami v oblasti
zajištění sociálněprávních a zdravotních zájmů dětí,
rozvíjí spolupráci s nestátními organizacemi, které poskytují služby
handicapovaným občanům, rodinám s dětmi a seniorům,
zprostředkovává informace o změnách a možnostech, které mohou
handicapovaní občané využít ke zmírnění svých zdravotních problémů.
hledá finanční a personální zdroje vedoucí k naplnění potřeb detekovaných touto
komisí okruhu osob handicapovaných, rodinám s dětmi v plné šíři (nejen v evidenci
OSPOD ) a seniorům.

Komise pro občanské obřady a slavnosti
- zajišťuje svatební obřady v obřadní síni i mimo obřadní síň,
- zajišťuje vítání nových občánků,
- pořádá setkání jubilantů, kteří se v daném roce dožívají 80 a 85 let, s pohoštěním.
Komise bytová
- navrhuje zadávací podmínky pro výběrová řízení na nájem volných bytů,
- rozhoduje o případném zrušení vyhlášeného výběrového řízení na nájem bytů,
- navrhuje k projednání v radě městského obvodu přidělení bytových jednotek
žadatelům, případně návrhy na pokračování nájemního vztahu sjednaného na dobu
určitou – do tohoto bodu spadají i návrhy k projednání v radě městského obvodu
na přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou a v Komunitním domě pro
seniory,
- projednává stanoviska k žádostem občanů v oblasti bydlení před projednáním v radě,
- navrhuje koncepci privatizace domovního a bytového fondu.
Komise bezpečnosti a veřejného pořádku
- zabývá se a vyhodnocuje bezpečnostní situaci (včetně bezpečnostní situace
v oblasti dopravy), dodržování veřejného pořádku, prevenci kriminality (včetně
protidrogové prevence) a požární ochranu na území městského obvodu Slezská
Ostrava
- získává a vyhodnocuje statistická data vztahující se k bodu č. 1 náplně činnosti komise
- projednává podněty vztahující se k bodu č. 1 náplně činnosti komise
- navrhuje Radě městského obvodu Slezská Ostrava konkrétní opatření vedoucí ke
zlepšení bezpečnostní situace (včetně bezpečnostní situace v oblasti dopravy),
dodržování veřejného pořádku, prevence kriminality (včetně protidrogové
prevence) a požární ochrany na území městského obvodu Slezská Ostrava
- navrhuje Radě městského obvodu Slezská Ostrava změny obecně závazných
vyhlášek a nařízení statutárního města Ostravy týkajících se veřejného pořádku
a bezpečnosti
- vydává stanoviska pro Radu městského obvodu Slezská Ostrava k navrhovaným
změnám obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Ostravy týkajících
se veřejného pořádku a bezpečnosti
- předkládá Radě městského obvodu Slezská Ostrava podněty a vytváří podmínky
k zabezpečení efektivní součinnosti a spolupráce orgánů městského obvodu s
bezpečnostními složkami a dalšími institucemi
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-

-

-

-

předkládá Radě městského obvodu Slezská Ostrava podměty vedoucí k rozvoji
činnosti a zajištění požární ochrany Jednotek sborů dobrovolných hasičů Antošovice,
Koblov, Muglinov, Heřmanice a Kunčičky
spolupracuje s komisí dopravy a životního prostředí Rady městského obvodu Slezská
Ostrava v oblasti dopravní bezpečnosti
spolupracuje s komisí pro školství a kulturu Rady městského obvodu Slezská Ostrava
v oblasti kriminality mezi mládeží a protidrogovou prevencí
spolupracuje s dalšími komisemi Rady městského obvodu Slezská Ostrava a
s jednotlivými odbory Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava v záležitostech
vztahujících se k bodu č. 1 náplně činnosti komise
spolupracuje s Městskou policií Ostrava, Obvodním oddělením Policie ČR
Slezská Ostrava a Obvodním oddělením Policie ČR Vratimov (působnost
oddělení pro katastrální území Ostrava - Kunčice) při řešení aktuálních otázek
souvisejících s bezpečnostní situací (včetně bezpečnostní situace v oblasti
dopravy), veřejným pořádkem, prevencí kriminality (včetně protidrogové
prevence) a občanským soužitím
spolupracuje s JSDH, které mají působnost na území městského obvodu Slezská
Ostrava (JSDH Antošovice, JSDH Koblov, JSDH Muglinov, JSDH Heřmanice a
JSDH Kunčičky)

Komise pro rodinnou politiku
- vznikla nově na základě posouzení potřebnosti jejího vzniku
- v současné době se komise formuje a je zpracovávána přesná náplň její činnosti

4. SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO
MĚSTA OSTRAVY

Na území statutárního města Ostravy je vytvořena fungující síť nejrůznějších sociálních
služeb, ambulantních, terénních i pobytových, poskytovaných jak příspěvkovými
organizacemi statutárního města Ostravy, tak širokým spektrem neziskových organizací. Tyto
služby jsou tedy dostupné občanům městského obvodu Slezská Ostravy. Některé z těchto
sociálních služeb mají sídlo na území městského obvodu Slezská Ostrava.
Tato kapitola je zpracována dle Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě
Ostrava 2018.

4.1

Sociální služby se sídlem na území městského obvodu Slezská Ostrava

Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace SMO
Adresa: Bohumínská 1056/71, Slezská Ostrava
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Druh služby: domov pro seniory
- služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc při zabezpečení jejich potřeb
Domov Přístav, Armáda spásy v České republice, z. s.
Adresa: Holvekova 612/38, Ostrava – Kunčičky
Druh služby: domov se zvláštním režimem
- služba je určena osamělým lidem bez domova zejména v seniorském věku (od 50 let),
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění,
závislosti nebo demence a zároveň vyžadují pravidelnou pomoc a podporu při
zvládání běžného života
Charitní dům sv. Václava – domov pokojného stáří, Charita Ostrava
Adresa: Kubínova 445/44, Ostrava – Heřmanice
Druh služby: domov pro seniory
- služba je poskytována seniorům z města Ostravy a okolí, kteří ze zdravotních či jiných
důvodů nejsou schopni zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí a jejich
situaci není možné řešit pomocí rodiny ani využitím terénních sociálních služeb
Poradenské a informační centrum, Diecézní charita ostravsko-opavská
pracoviště Muglinov
Adresa: Betonářská 790/12, Ostrava – Muglinov
Druh služby: odborné sociální poradenství
- služba poskytuje odborné sociální poradenství pro seniory a rodiny, informace nejen o
poskytovatelích sociálních služeb, ale i možnostech volnočasových aktivit, informace
k oddlužení, občanskému právu, rodinnému právu, pracovnímu právu, sociálnímu
zabezpečení atd
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková
organizace SMO
- tato organizace nabízí širokou škálu sociálních služeb pro osoby s mentálním a
kombinovaným postižením a její součástí je proto několik zařízení (uvedeny jsou
pouze služby se sídlem na území městského obvodu Slezská Ostrava)
Domov Barevný svět
Adresa: Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov
Druh služby: domov pro osoby se zdravotním postižením
- služba je poskytována osobám od 18 let, které mají středně těžké až hluboké mentální
postižení i v kombinaci s tělesným, příp. smyslovým postižením, které potřebují
vysokou míru podpory
Domov Hladnovská
Adresa: Hladnovská 886/119b, Ostrava – Muglinov
Druh služby: domov se zvláštním režimem
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-

služba je poskytována osobám s mentálním postižením ve věku od 18 let
s přidruženým duševním onemocněním, které z důvodu těžkého problémového
chování již nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí ani za podpory rodiny nebo
jiných sociálních služeb

Centrum pracovní činnosti
Adresa: Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov
Druh služby: sociálně terapeutické dílny
- služba je určena pro osoby s mentálním postižením i v kombinaci s tělesným a
smyslovým postižením ve věku od 18 let
Domov na Liščině
Adresa: Na Liščině 342/10, Ostrava – Hrušov
Druh služby: domov pro osoby se zdravotním postižením
- služba je poskytována osobám se středně těžkým a těžkým mentálním postižením i
v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením ve věku od 40 let
Podpora samostatného bydlení
Adresa: Hladnovská 757/119a, Ostrava – Muglinov
Druh služby: podpora samostatného bydlení
- služba je poskytována osobám s mentálním postižením ve věku od 18 let
NOE Ostrava, Slezská diakonie
Adresa: Ke Kamenině 178/17, Ostrava – Hrušov
Druh služby: podpora samostatného bydlení
- služba je určena dospělým osobám s mentálním postižením
ARCHA Ostrava, Slezská diakonie
Adresa: Ke Kamenině 178/17, Ostrava – Hrušov
Druh služby: chráněné bydlení
- služba je poskytována dospělým lidem s lehkým až středně těžkým mentálním
postižením, popř. s přidruženým duševním onemocněním ve věku 18 až 55 let
Chráněné bydlení Charity sv. Alexandra, Charita sv. Alexandra
Adresa: Holvekova 651/28, Ostrava – Kunčičky
Druh služby: chráněné bydlení
- služba je určena dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.
pracoviště Slezská Ostrava
Adresa: Bohumínská 452/50, Slezská Ostrava
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
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posláním služby je nabízet rodinám z Ostravy a okolí podporu při aktivním řešení
jejich nepříznivé sociální situace a ulehčit jim cestu k sociálnímu začlenění
Centrum sociálních služeb, o. p. s. rovněž poskytuje asistované kontakty mezi rodiči a dětmi.
-

Horizont - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Diecézní charita ostravskoopavská
Adresa: Škrobálkova 540/35, Ostrava – Kunčičky
Holvekova 204/44, Ostrava – Kunčičky
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- posláním služby je podpora rodin s nezletilými dětmi, které čelí dlouhodobé krizové
sociální situaci, ohrožující zdravý vývoj dítěte
Vesnička soužití - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Diecézní charita
ostravsko-opavská
Adresa: Betonářská 790/12, Ostrava – Muglinov
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- služba pomáhá rodinám s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci a nemohou ji
vyřešit vlastními silami
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Diecézní charita ostravsko-opavská
Adresa: Betonářská 790/12, Ostrava – Muglinov (Klub Depo, Vesnička soužití)
Holvekova 204/44, Ostrava – Kunčičky (Klub Horizont)
Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- služba vytváří pro děti a mládež, které žijí v málo podnětném sociálním prostředí,
bezpečný prostor a podporu při zvládání obtížných životních situací a motivuje
k jejich aktivnímu řešení, a to za pomoci poradenství a vzdělávacích a zábavných
aktivit
Free klub - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Pavučina, o. p. s.
Adresa: Bořivojova 29, Ostrava – Kunčičky
Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava – Kunčičky, které
vyrůstají v málo podnětném sociálním prostředí, nebo se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci, bezpečný prostor, odbornou pomoc a podporu pro rozvoj osobnosti
Šance domova, Diecézní charita ostravsko-opavská
Adresa: Výhradní 518/18, Ostrava – Kunčičky
Druh služby: sociální rehabilitace
- služba je určena dospělým osobám a rodinám s dětmi v Ostravě, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci především v oblasti bydlení
Komunitní centra, Vzájemné soužití, o. p. s.
Adresa: Komunitní centrum Liščina, Sodná 25, Ostrava – Hrušov
Komunitní centrum Hrušov, Žižkova 27/7, Ostrava - Hrušov
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-

komunitní centra poskytují všem obyvatelům komunity vhodný chráněný prostor pro
vzájemné setkávání a smysluplné trávení volného času
v komunitních centrech je rovněž poskytována služba nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež

Terénní programy Helpale, Vzájemné soužití, o. p. s.
- pracovníci terénních programů pomáhají při řešení problémů lidem, kteří žijí nebo se
zdržují v sociálně vyloučených lokalitách Slezské Ostravy (Hrušov, Liščina, Zárubek)
- služba je poskytována osobám od 16 let

4.2

Další sociální služby na území statutárního města Ostrava

Níže je uveden přehled sociálních služeb nejčastěji využívaných občany městského obvodu
Slezská Ostrava se zaměřením především na sociální služby pro seniory.
4.2.1 Odborné sociální poradenství
Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s.
Adresa: Bieblova 2922/3, Ostrava – Moravská Ostrava
- služba poskytuje odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo věku, a tím za
aktivní účasti uživatelů přispívá k řešení jejich nepříznivé životní situace
- služba nabízí zapůjčení kompenzačních pomůcek a poskytuje poradenství v oblastech
státní sociální podpory, sociální péče, sociálních služeb, invalidních důchodů, dávek
pomoci v hmotné nouzi, zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
kompenzačních pomůcek apod.
Charitní hospicová poradna, Charita Ostrava
Adresa: Charvátská 785/8, Ostrava – Výškovice
- posláním služby je poskytovat základní a odborné sociální poradenství, doprovázení,
psychologickou a duchovní pomoc, poradenství v oblasti zdravotní péče a zdravotního
stavu, případně vzdělávání uživatelům, kteří jsou těžce nemocní či v terminálním
stadiu svého života, uživatelům, kteří pečují o těžce nemocnou či umírající blízkou
osobu, nebo pro uživatele, kterým blízká osoba zemřela
- služby jsou poskytovány také dalším zájemcům z řad veřejnosti a těm, kteří mají
zájem působit jako dobrovolníci u těžce nemocných nebo umírajících
4.2.2 Osobní asistence
Osobní asistence, Podané ruce – osobní asistence
Adresa: 1. máje 11, Ostrava – Mariánské Hory
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-

-

služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí seniorům se sníženou
soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního omezení a lidem se zdravotním
handicapem bez věkového omezení dle individuálních potřeb klienta
součástí služby je zajištění přepravy seniorů a lidí s handicapem osobním
automobilem služby

Osobní asistence Ostravsko, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o. p. s.
Adresa: Bieblova 2922/3, Ostrava – Moravská Ostrava
- služba nabízí individuální pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům při
překonávání jejich nepříznivé sociální situace způsobené změnou zdravotního stavu
nebo vysokým věkem
- služba je určena osobám od 6 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby
- služba poskytuje individuální dopravu imobilních osob na mechanickém nebo
elektrickém vozíku

4.2.3 Pečovatelská služba
Charitní středisko Matky Terezy – pečovatelská služba Ostrava, Charita Ostrava
Adresa: Charvátská 785/8, Ostrava – Výškovice
- služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením nad 27 let se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění a zdravotního
postižení
4.2.4 Centra denních služeb
SILOE Ostrava, centrum denních služeb, Slezská diakonie
Adresa: Rolnická 55, Ostrava – Nová Ves
- služba je určena osobám s poruchami paměti
- jedná se o kontaktní místo České alzheimerovské společnosti pro Moravskoslezský
kraj
4.2.5 Denní a týdenní stacionáře
Domovinka pro seniory – denní a týdenní stacionář, Diakonie ČCE – středisko v Ostravě
Adresa: Syllabova 20, Ostrava – Vítkovice
- služba je určena osobám starším 50 let z Ostravy a spádové oblasti
Moravskoslezského kraje, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje
pomoc a podporu od pondělí do pátku
4.2.6 Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem
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Domov Čujkovova, příspěvková organizace SMO
Adresa: Čujkovova 25, Ostrava – Zábřeh
- služba domov pro seniory je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména
z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
přičemž tyto osoby již nemohou využít jiný typ sociálních služeb poskytovaných
v jejich přirozeném prostředí
- služba domov se zvláštním režimem je určena pro osoby se sníženou soběstačností
zejména z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a jiných typů demencí, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
Domov Korýtko, příspěvková organizace SMO
Adresa: Petruškova 2936/6, Ostrava – Zábřeh
- služba domov pro seniory je poskytována seniorům, kteří se o sebe nemohou
vzhledem k věku sami postarat, a nelze jim zajistit péči v domácím prostředí
- posláním služby domov se zvláštním režimem je poskytovat ubytování, podporu a péči
seniorům od 60 let, kteří se nedokážou sami o sebe postarat ve svém přirozeném
prostředí, protože mají problémy s pamětí, Alzheimerovu chorobu nebo poruchy
chování v souvislosti s demencí
Domov pro seniory Iris, příspěvková organizace SMO
Adresa: Rybářská 1223/13, Ostrava – Mariánské Hory
- služba domov pro seniory je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči a podporu
jiné osoby, která jim nemůže být zajištěna rodinou, terénní nebo jinou službou sociální
péče, a osobám v nepříznivé sociální situaci starším 40 let, které jsou z důvodu
zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato
pomoc jim nemůže být zajištěna rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče
Domov Sluníčko, příspěvková organizace SMO
Adresa: Syllabova 2886/19, Ostrava – Vítkovice
- služba domov pro seniory je určena osobám důchodového věku (65 let a výše), kteří
z důvodu snížené soběstačnosti a dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu
potřebují péči, podporu nebo pomoc při zajišťování a naplňování aktivního a
důstojného života
- služba domov se zvláštním režimem je určena osobám důchodového věku (65 let a
výše), které z důvodu pokročilé ztráty soběstačnosti, orientačních a paměťových
schopností potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, že ji v potřebné míře
nelze poskytnout jiným typem sociální služby
Domov Slunečnice, příspěvková organizace SMO
Adresa: Opavská 4472/76, Ostrava – Poruba
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služba domov pro seniory je určena seniorům od 65 let, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby
služba domov se zvláštním režimem je určena osobám ve věku od 65 let trpícím
stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí, kteří jsou
závislí na pomoci jiné osoby

Domov Slunovrat, příspěvková organizace SMO
Adresa: Na Mlýnici 203/5, Ostrava – Přívoz
- služba domov pro seniory je poskytována seniorům nebo osobám starším 55 let se
sníženou soběstačností, které potřebují sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči
zejména z důvodu věku
- posláním služby domov se zvláštním režimem je vytvářet bezpečné a důstojné zázemí
osobám starším 18 let s chronickým duševním onemocněním; služba není určena pro
osoby s demencí
Domov Magnolie, příspěvková organizace SMO
Adresa: Sirotčí 474/56, Ostrava – Vítkovice
- služba domov se zvláštním režimem je poskytována osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou demencí, stařeckou demencí,
vaskulární demencí a dalšími typy demencí ve věku od 50 let, pokud jim pomoc
nemohou zajistit ve vlastním prostředí členové rodiny nebo terénní sociální služby
Domov Přístav II, Armáda spásy v České republice, z. s.
Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz
- služba domov se zvláštním režimem je určena osobám bez přístřeší starším 26 let,
mobilním i imobilním, které mají sníženou fyzickou nebo psychickou soběstačnost
z důvodu závislosti na návykových látkách, chronického duševního onemocnění, nebo
různých typů demencí a potřebují pomoc jiné fyzické osoby
4.2.7 Doplňující služby
Agentura Sestra – domácí péče, Agentura Sestra, s. r. o.
Adresa: Hrušovská 2678/20, Moravská Ostrava
- činnost agentury je zaměřena na poskytování odborné zdravotní a ošetřovatelské péče
a na pečovatelské a asistenční služby
TopHelp Ostrava, TopHelp, s. r. o.
Adresa: Zdeňka Chalabaly 3041/2, Ostrava – Bělský Les
- poskytování služeb domácí zdravotní péče a sociálních služeb (osobní asistence,
sociální poradenství)
- mezi další služby patří prodej a půjčovna zdravotních pomůcek a vzdělávání
pracovníků v sociální a zdravotní oblasti
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Dům sociálních služeb, Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace SMO
Adresa: U Stavisek 65, Ostrava – Radvanice
- pobytová sociální služba ve zdravotnickém zařízení
- služba je určena dospělým osobám propuštěným z Městské nemocnice Ostrava a LDN
Ostrava – Radvanice, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale z důvodu
nepříznivé sociální situace, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a snížené
soběstačnosti v základních denních činnostech vyžadují pomoc jiné fyzické osoby a
tuto pomoc nelze zajistit u jiných poskytovatelů sociálních služeb
Mobilní hospic pro dospělé, Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.
Adresa: Gurťjevova 459/11, Ostrava – Zábřeh
- poskytuje komplexní domácí hospicovou péči a umožňuje nevyléčitelně nemocným
lidem prožít poslední etapu jejich života důstojně v kruhu rodiny a blízkých; cílovou
skupinu tvoří osoby v terminálním stádiu nemoci, jejich rodiny a blízcí
Hospic sv. Lukáše, Charita Ostrava
Adresa: Charvátská 785/8, Ostrava – Výškovice
- specializované zdravotnické zařízení, které poskytuje hospicovou péči; nabízí služby
lidem nevyléčitelně nemocným v závěru jejich života, jejichž obtíže se nedaří
zvládnout v domácím prostředí a nevyžadují pobyt na akutním lůžku v nemocnici;
nabízí léčbu bolestí a obtíží, které sebou nemoc přináší
Půjčovna kompenzačních pomůcek, Svaz tělesně postižených v ČR z. s., krajská organizace
Moravskoslezského kraje
Adresa: 30. dubna 2938/3, Moravská Ostrava
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5. VIZE PROSENIORSKÉ POLITIKY MĚSTSKÉHO
OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA NA OBDOBÍ ROKU
2019 - 2022
Přístup k problematice stáří se u jednotlivců zásadním způsobem liší. Je dán osobností
člověka, výchovou, vzděláním, hodnotovým systémem apod. Zásadním způsobem jej
ovlivňuje také prezentace problematiky stáří ve společnosti, celkové její klima a morálka.
Příprava na stáří je celoživotní proces. Měla by začít již v období dětství formou
mezigenerační solidarity. Velmi významná je hodnotová výchova, která zůstává zachována i
v období stáří. Vhodnou přípravou na stáří ve středním věku se míní aktivní životní styl
jedince, dodržování správné životosprávy, rozvíjení zájmů, aktivit a činností včetně osvojení
vhodných návyků. Podstatné pro období stáří je vytvoření široké sítě sociálních kontaktů. Je
nutné se také soustředit na ekonomické zajištění v období stáří. Před odchodem do důchodu
by měl jedinec zhodnotit podmínky kvality svého budoucího života. Je nutné si ujasnit
možnosti finančního zajištění, podmínky pro bydlení, náplň volného času, možnosti
sebeuplatnění apod. Nedostatečná příprava člověka na období stáří může vést k neúčelným
reakcím a závažným komplikacím v období stáří.
Hlavním cílem městského obvodu Slezská Ostrava v rámci proseniorské politiky je
podporovat kvalitu života osob seniorského věku udržením a postupným rozvojem funkčního
systému zdravotní a sociální péče, systémem sociálních služeb, dopravy, vzdělávání, rozvoje
sociálního a dostupného bydlení pro seniory, podmínek prostředí, dostatečné nabídky veřejně
dostupných služeb, kulturních a společenských akcí a dalších potřebných aktivit.

5.1

PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT SENIORŮ, PODMÍNKY BYDLENÍ,
DOPRAVY, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Potřeby seniorů a jejich hierarchie má individuální charakter. Je ovlivněna aktivitou člověka,
jeho zdravotním stavem, mírou soběstačnosti, dosavadními podmínkami, zkušenostmi či
způsobem života ve společnosti. Rozhoduje psychický a fyzický stav a funkčnost organismu
každého jedince. Kvalita života souvisí s naplněním vyšších životních potřeb, tomu však musí
předcházet naplnění základních biologických potřeb. V seniorském věku kvalitu života
zásadně ovlivňuje existence zdrojů sociální pomoci a podpory. Důležitý je rozsah sociální
sítě, kvalita sociálních vztahů a četnost sociálních kontaktů. Senioři převážně čerpají podporu
z řad členů rodiny. Nezastupitelnou úlohu plní také přátelské a sousedské vztahy. Pro potřebu
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vlastní identifikace potřebuje senior pociťovat příslušnost k určitým lidem, sociální skupině a
teritoriu. Nejvyšší hodnotu představuje vlastní rodina. Zásadní je však také osobní prostor a
sociální skupina, ke které patří.
Seniorům je třeba zajistit maximální sociální, politickou i ekonomickou účast na životě
společnosti. Cíle prosenioské politiky by měly být zaměřeny zejména na finančně a místně
dostupnou dopravu, odpovídající úroveň bydlení, dostupnost poskytovaných služeb, přístup
ke kulturnímu a společenskému životu a nezbytné bezpečné zázemí pro zapojení se do
mezigenerační spolupráce a dobrovolnické činnosti.
Oblast dopravy
Městský obvod Slezská Ostrava je jeden z největších obvodů statutárního města Ostravy.
Vzhledem k celkové rozloze našeho území, stylu bytové výstavby a vzdálenosti odlehlých
lokalit (Kunčice, Kunčičky, Heřmanice, Antošovice, Koblov) je pro seniory s omezenou
mobilitou využívání veřejné hromadné dopravy značně problematické a komplikované.
Provozem specifické formy dopravy (služby Senior taxi) se snažíme znevýhodněným osobám
zajistit bezpečné a přístupné prostředí, dostupnost zdravotních, sociálních a dalších veřejných
služeb. V rámci dopravy se chceme zaměřit na zlepšování podmínek městské hromadné
dopravy (bezbariérové spoje linek atd.) a pracovat na zlepšování podmínek bezpečnosti na
území městského obvodu.
Oblast bydlení
Městský obvod Slezská Ostrava se již dlouhodobě zabývá bytovou problematikou seniorů
a osob se zdravotním postižením. Ve značné míře je řešena oblast kvality života spočívající
v zajištění cenově dostupného standardního bydlení a dostatečné nabídky potřebných služeb.
Průběžně se v objektech domů s pečovatelskou službou provádí rozsáhlé rekonstrukce
bytových jednotek zajištující bezbariérový přístup a vyšší komfort nájemníků. Vzhledem
k demografickému vývoji a poptávce osob seniorského věku je však kapacita bydlení pro
seniory na území městského obvodu stále nedostačující.
Oblast kulturních a společenských služeb pro seniory
V rámci prevence rizika sociálního vyloučení se městský obvod Slezská Ostrava zaměřuje na
organizaci různorodých společenských akcí a volnočasových aktivit směřujících k podpoře
společenských kontaktů a integraci osob seniorského věku. V období stáří dochází u seniorů
k omezení těchto kontaktů a komunikace až celkové uzavřenosti. V důsledku sestupné
mobility a sociální izolace hrozí riziko jejich sociálního vyloučení. Organizace seniorských
aktivit napomáhá k navazování nových přátelských vztahů, k rozšíření obzorů a vědomostí,
přinášení nových zážitků, podpoře komunitní sounáležitosti a v neposlední řadě také
k pozitivnímu životnímu nadhledu. Vztahy s přáteli a sousedy jsou zdrojem emoční pohody a
naplňování psychosociálních potřeb. Vedou k uspokojování potřeb jistoty, bezpečí, ale i
seberealizace a vlastního uplatnění. Přináší nové zkušenosti, podněty a informace. Významná
je podpora mezigeneračních kontaktů a posilování vzájemné soudružnosti či setkávání osob
z řad generace dětí, aktivních občanů a osob seniorského věku (spolupráce se školami,
dobrovolníky).
Cílem městského obvodu Slezská Ostrava je zachování různorodé nabídky kulturních,
společenských akcí a volnočasových aktivit, které jsou pro své specifické podmínky finančně,
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místně a časově dostupné. Snahou je pracovat na zvýšení rozsahu a četnosti realizovaných
aktivit, jejichž výsledkem bude navýšení počtu podpořených osob vybrané cílové skupiny
seniorů. Opatření budou směřovat ke zlepšení postavení a zvyšování kvality života osob
seniorského věku žijících na území našeho městského obvodu.

Cíl č. 1 Zlepšení podmínek prostředí pro život seniorů, podmínek bydlení,
dopravy a zkvalitnění poskytování kulturních a společenských služeb

1.1 Zlepšit prostředí pro život seniorů
- Zlepšit celkový stav chodníků včetně zajištění dostatečného počtu značených
a přehledných přechodů pro chodce (Pokračovat v úpravě chodníků ve všech částech
městského obvodu, zajistit celoroční údržbu chodníků, úklid v zimním období –
odstranění sněhu apod.).
- Zlepšovat stav cest v okolí městského obvodu pro pohyb vozíčkářů nebo osob se
sníženou pohyblivostí.
- Podporovat bezbariérové úpravy vstupů do veškerých objektů na území městského
obvodu (Pokračovat v analýze a iniciaci úprav bezbariérových vstupů do úřadů,
veřejných budov a kulturních nebo společenských zařízení).
- Rozšířit a zkvalitnit zeleň a odpočinková místa na území města (Zajistit pravidelný
úklid veřejných prostranství, rozšířit množství parků, zajistit dostatek laviček,
odpadkových košů, venkovních stolů apod.).
- Rozšířit počet seniorských hřišť pro cílovou skupinu seniorů nebo osob se zdravotním
postižením.
- Zkvalitnit prostředí pro pořádání kulturních a společenských akcí pro seniory
(Doplnit vnitřní vybavení objektů určených pro pořádání společenských akcí a
přizpůsobit je specifickým požadavkům seniorů).
1.2 Zlepšit podmínky bydlení seniorů na území městského obvodu
- Zajistit přípravu nové bytové výstavby pro cílovou skupinu seniorů nebo osob se
zdravotním postižením (Vytipovat vhodné lokality pro výstavbu nových bytů pro
seniory nebo bytů se zvláštním určením, případně najít vhodné objekty pro
možnou rekonstrukci a úpravu bezbariérového bydlení pro seniory a osoby se
zdravotním postižením).
- Stabilizovat dostupnost nájemného v domech se zvláštním určením (Soustavně
sledovat a vyhodnocovat výši nájemného v domech se zvláštním určením,
transparentně rozhodovat o efektivním obsazení bytů v domech se zvláštním určením,
v rámci bytové politiky města dbát při obsazování standardních nájemních bytů
v majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu o jejich
obsazování v souladu s mezigenerační soudržností atd.).
- Informovanost obyvatel domů zvláštního určení (Informační besedy se zástupci
městského obvodu a zaměstnanci jednotlivých odborů, např. bytový odbor, sociální
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odbor, informace o změnách, opravách, pořádaných akcích atd.).

1.3 Zlepšit podmínky pro dopravu seniorů na území městského obvodu
- Zlepšit podmínky pro dopravní dostupnost (Mapovat dostupnost MHD,
bezbariérovost a návaznost spojů – zajištění přístupu ke zdravotnickým zařízením,
úřadům, obchodům a jiným veřejně dostupným službám atd.).
- Posílit specifickou dopravu pro seniory na území městského obvodu (Zajistit větší
počet parkovacích míst před objekty DPS, důsledně kontrolovat jejich obsazenost a
využívání ze strany MP, rozšířit individuální dopravu pro seniory nebo osoby se
zdravotním postižením – službu Senior taxi).
1.4 Zkvalitnit poskytování kulturních a společenských akcí pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
- Podpořit poskytování tradičních nebo nových kulturních akcí pro seniory (Podpořit
současný systém pořádání kulturních a společenských akcí pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, podpořit zapojení osob seniorského věku bydlících
v přirozeném domácím prostředí na území městského obvodu Slezská Ostrava mimo
pobytová zařízení a domy zvláštního určení do plánovaných aktivit).
- Podpořit poznávací aktivity seniorů (Podpořit jednorázové poznávací akce a výlety
pro seniory).
- Realizace přednášek, informačních besed, posezení s hudbou, grilování, aktivizační
činnosti, tvoření s dětmi a dobrovolníky atd.
- Pořádání akcí mimo pobytová zařízení: např. výlety, návštěvy kulturních akcí,
společenských představení, výstav, workshopů apod.
- Oceňování seniorů městského obvodu Slezská Ostrava v souvislosti s životními
jubilei.
- Zapojení seniorů do kulturních a společenských akcí a dalších aktivit organizovaných
pro veřejnost (Koncerty v prostorách obřadní síně, výstavy Slezskoostravské galerie,
programy poboček Knihovny města Ostravy, aktivity spolků a dalších organizací informovanost o akcích, zvýhodněné vstupné atd.).
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5.2.

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ SENIORŮ, OCHRANA JEJICH
PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ PŘED PROJEVY
NEVHODNÉHO ZACHÁZENÍ ČI JAKÉKOLIV FORMY
DISKRIMINACE

Jistota a bezpečí patří k základním potřebám člověka. Pokud tato potřeba není uspokojována,
dochází k omezování výkonu a smysluplnému fungování jedince ve společnosti. Senioři se
cítí v období stáří více ohroženi v důsledku onemocnění, úbytku fyzických a psychických sil.
Uvědomují si nutnost přijímání potřebné pomoci a podpory ze strany blízkých osob.
Osoby seniorského věku jsou nejčastěji ohroženy majetkovými trestnými činy, podvody,
krádežemi v bytech, na ulicích či v hromadné dopravě. Rizikové jsou nabídky různých
prodejců, nevýhodné smlouvy na dodávku služeb či nevýhodných nákupů zboží atd. Zvlášť
závažnou problematikou je zneužívání či týraní osob seniorského věku v jejich domácím
prostředí.
V následujícím období bychom se dále chtěli ve spolupráci s ostatními organizacemi zaměřit
na prohlubování informovanosti seniorů v oblasti bezpečného chování směřující k ochraně
zdraví a majetku, ostražitosti, jednání v nebezpečných situacích a ochraně vlastního obydlí.
Byly stanovený níže uvedené dílčí cíle:

Cíl č. 2 Realizace aktivit zaměřených na vytváření bezpečného prostředí

našich seniorů, ochranu jejich práv a oprávněných zájmů před
projevy nevhodného zacházení či jakékoliv formy diskriminace
2.1. Zvýšit informovanost občanů městského obvodu Slezská Ostrava o právech seniorů
v ČR
- Zlepšit informovanost laické veřejnosti o právech seniorů (Zabezpečit cílené
informační články pro širokou veřejnost ve Slezskoostravských novinách zaměřené na
práva a problematiku seniorů).
2.2. Zlepšit bezpečnost seniorů a ochranu před projevy diskriminace, nedůstojného
zacházení, týrání, zanedbávání nebo zneužívání
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-

-

-

-

Posílit ochranu seniorů před projevy nedůstojného zacházení, týrání a zneužívání
(Poskytovat poradenství a pomoc zaměřenou na řešení krizových situací osob
seniorského věku, ochranu práv seniorů, pomoc při řešení závazkových vztahů,
omezení svéprávnosti, práva na integritu, práva osob držených ve zdravotnických
zařízeních, ochrana a pomoc před zneužíváním, zanedbáváním či týráním atd. –
činnost oddělení sociální práce, činnost oddělení sociálních služeb).
Podporovat nabídku bezplatného odborného sociálního poradenství v NPC Ostrava Kunčičky
(Poskytování odborného poradenství v oblasti dluhové problematiky (informace o
právech a povinnostech dlužníků, ručitelů, věřitelů, informace o exekuci,
insolvenčním řízení, zvyšování finanční gramotnosti, pomoc při sestavování
osobního/rodinného rozpočtu, pomoc při sepsání jednoduchých návrhů, odvolání,
žádostí o splátkové kalendáře apod.), bydlení (pomoc v oblasti práva, informace o
právech nájemníků a pronajímatelů, pomoc s orientací v nájemních smlouvách,
pomoc s vyhledáváním vhodného bydlení, pomoc při řešení technického stavu
bydlení), ochrany spotřebitele (základní informace o reklamačním řízení, o délce
záruční doby, o lhůtě k vyřízení reklamace, o podmínkách odstoupení od smlouvy,
pomoc při sepisování žádostí o vyřízení reklamace, odstoupení od smlouvy apod.),
systému sociálních dávek v ČR, rodiny a mezilidských vztahů, veřejné správy
(pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech, informace při orientaci na jaký
příslušný odbor se obrátit v případě řešené věci, nabídka asistence uživateli), právní
poradenství a právní servis v oblasti občanského, pracovního, rodinného a
správního práva a psychologické poradenství.)
Vytvořit efektivní systém informování starších občanů a seniorů o problematice
bezpečnosti, bezpečí a prevence kriminality (Zajistit systém vzdělávání seniorů se
zaměřením na bezpečnost, bezpečí a prevenci kriminality - realizace přednášek
týkajících se finanční gramotnosti, bezpečné práce na počítači, internetu, mobilních
telefonech, prevence požáru v domácnostech, komunikační dovednosti při jednání
s agresivními prodejci, jednání se složkami záchranného systému atd.).
Vytvořit podmínky pro bezpečí starších občanů a seniorů na ulicích, v hromadné
dopravě, v domech a bytech na území městského obvodu (Spolupráce s městskou
policií při zavádění bezpečnostních prvků v domácnostech seniorů, zavádění
kamerového systému v rizikových prostorách, posílení bezpečnosti prováděním
pravidelných a četných kontrol městské policie atd.).
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5.3

ROZVOJ A PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ
MĚSTSKÉHO OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA

Statutární město Ostrava zodpovědně řídí procesy rozvoje svého území včetně služeb pro
obyvatele. Významným dokumentem, který následně rozvíjejí další koncepce, dílčí strategie a
specifické plány, je Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy 2017 – 2023, kde
jedním z typových opatření strategického cíle 6 - Kultivovat prostředí pro život všech
generací je „Zajištění udržitelné sítě kvalitních sociálních služeb pro lidi se specifickými
potřebami a pro lidi pečující o své blízké“. V dalších cílech je uvedena podpora
dobrovolnictví, rozvoj sociálního podnikání, sociální začleňování a realizace aktivit na
podporu zvyšování bezpečnosti včetně pocitu bezpečí. Komunitní plán sociálních služeb
a souvisejících aktivit je úzce propojen s Koncepcí sociálního bydlení statutárního města
Ostravy a Koncepcí rodinné politiky a jejich akčními plány. Obě koncepce rozpracovávají
podrobně oblasti, které navazují na sociální služby a rozvíjí zaměření souvisejících aktivit.
Součástí plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit jsou také cíle a opatření
navazující na Strategii prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017 –
2021 a Strategii protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 2016 – 2020,
které samostatně řeší rozsáhlé problematiky. Strategie jsou součástí komplexního pojetí všech
sociálních služeb a navazujících aktivit pro všechny cílové skupiny občanů na území
statutárního města Ostravy včetně osob seniorského věku.
Na území SMO je seniorům poskytováno celkem 48 sociálních služeb a 30 souvisejících
aktivit. Na zajištění péče o seniory se podílejí také dobrovolnické organizace. Finančně
nejnáročnější je činnost domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, na jejichž
provozu se významnou měrou podílí statutární město Ostrava. Z pohledu klientů je nejčastěji
využívanou službou pečovatelská služba, domovy pro seniory a služby odborného sociálního
poradenství. Městský obvod Slezská Ostrava je členem několika pracovních skupin
podílejících se na tvorbě a realizaci komunitního plánu statutárního města Ostravy. Přesný
výčet sociálních služeb působících na území městského obvodu Slezská Ostrava je uveden v
části č. 4 tohoto dokumentu. V rámci 5. Komunitního plánu sociálních služeb byly definovány
níže uvedené potřeby v oblasti podpory osob seniorského věku:
- zajištění dostupnosti terénních, ambulantních i pobytových forem sociálních služeb,
- zajištění podpory laickým i profesionálním pečujícím, kteří se starají o seniory,
- zajištění dostupné informace veřejnosti o nabídkách sociálních služeb a souvisejících
aktivit,
- zintenzivnění mezioborové spolupráce (zejména se zdravotnickým sektorem),
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-

pokračování v procesu humanizace, individualizace a transformace pobytových
služeb,
zajištění podpory organizacím zajišťujícím volnočasové aktivity.

Městský obvod Slezská Ostrava je na svém území významným poskytovatelem pěti
sociálních služeb (podrobný popis je uveden v části č. 3.10 tohoto dokumentu). Jeho záměrem
je nadále pokračovat v přímém poskytování potřebné péče a podpory seniorům a osobám se
zdravotním postižením. Zásadní je rovněž podpora a rozvoj navazujících sociálních služeb
neziskových a jiných organizací působících na území městského obvodu. Podpora bude
zaměřena na níže uvedené cíle a aktivity:

Cíl č. 3 Vytvořit co nejširší a současně místně udržitelnou soustavu
služeb pro potřebné seniory a osoby se zdravotním postižením
3.1 Podpora a rozvoj poskytování terénních a ambulantních služeb
- Podpora navýšení kapacity terénní pečovatelské služby dle aktuální potřebnosti
občanů městského obvodu Slezská Ostrava
- Podpora poskytování osobní asistence a terénní odlehčovací služby a jiných
specifických služeb na území městského obvodu
- Podpora poskytování odborného sociálního poradenství
3.2 Podpora provozu pobytových sociálních služeb na území městského obvodu
- Podpora provozu odlehčovací pobytové služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
- Podpora navyšování kapacit domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
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5.4 VZDĚLÁVÁNÍ A ZDRAVÍ SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Zdraví
Funkčnost zdraví zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života osob v seniorském věku.
S přibývajícím věkem vlivem involučních změn či patologických jevů dochází k postupnému
zhoršování zdravotního stavu seniorů a funkčnosti jejich organismu. Snižuje se míra
soběstačnosti a schopnosti samostatného zajištění péče o vlastní osobu. Na území městského
obvodu Slezská Ostrava je dostatečně zabezpečeno pokrytí zdravotní péče sítí zdravotnických
zařízení, ordinací praktických a odborných lékařů doplněných sítí terénních, ambulantních a
pobytových sociálních služeb. Občané mohou rovněž využívat nabídku zdravotní péče
zařízení na území statutárního města Ostravy. Je však nutné se zaměřit na podporu
organizací poskytujících terénní zdravotní ošetřovatelskou péči (viz. podpora činnosti
domácí péče, mobilního hospice pro dospělé atd.). Významná je rovněž vize podpory
zdravého a aktivního stárnutí. Je prospěšné předávat informace o tom, jak udržovat své zdraví
a předcházet onemocněním typickým pro vyšší věk. V rámci podpory zdravotní gramotnosti
osob seniorského věku se chceme zaměřit formou jednorázového vzdělávání na oblast
zdraví a zdravého životního stylu, motivaci ke zdravému stravování či podpoře
pohybových aktivit seniorů.
Vzdělávání
V rámci proseniorské politiky v oblasti vzdělávání je pro nás hlavním cílem vytváření
nabídky vzdělávání zaměřené na rozvoj znalostí, dovedností a schopností v oblasti
informačních a komunikačních technologií, na podporu finanční gramotnosti a na posilování
bezpečnosti seniorů.

Cíl č. 4 Zdraví a vzdělávání (celoživotní učení) seniorů
4.1 Podporovat organizace zaměřující se na jednorázové vzdělávání v oblasti zdraví
a zdravého životního stylu
4.2 Podporovat aktivity a projekty související s problematikou zdravého stárnutí
- Podporovat zdravotní rehabilitaci na území městského obvodu Slezská Ostrava
- Vytvářet prostorové podmínky pro cvičení seniorů (Podpořit rozšíření nabídky
cvičebních programů pro seniory, nabídka prostor atd.).
- Zlepšit podmínky pro zdravé stravování (Podporovat rozvoj školních jídelen směrem
k zajištění zdravého stravování, podpora zdravého stravování seniorů v rámci
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rozvozu obědů atd.)
4.3 Podpora poskytování terénní zdravotní ošetřovatelské péče
- Podpora organizací poskytujících zdravotní ošetřovatelskou terénní péči a podporu
(domácí péče, mobilní hospic pro dospělé atd.)
4.4 Podporovat jednorázové vzdělávací programy nebo aktivity zaměřené na
problematiku stáří, stárnutí a život seniorů
- Podpořit vzdělávací aktivity zaměřené na způsoby komunikace a zvládání konfliktů
(učení asertivní komunikace s prodejci, prodavači, pracovníky bank, úředníky,
policisty apod.)
- Podpořit vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku závazkových vztahů a
finanční gramotnosti (Využít služeb odborného sociální poradenství pro specifické
vzdělávací aktivity zaměřené na dluhové poradenství (prevence, při problému rychlá
a efektivní pomoc, oddlužení). Problematika dědictví (dědění ze zákona, závěti apod.)
- Podpořit vzdělávací aktivity zaměřené na počítačovou gramotnost seniorů
(organizace počítačových kurzů v objektech DPS, spolupráce s vysokými školami,
nabídka prostor atd.)
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6. SWOT analýza k rozvoji proseniorské politiky v městském
obvodě Slezská Ostrava.

Silné stránky
Slabé stránky
 Kladný vztah vedení městského obvodu
 Nedostatečně prosazována strategie
Slezská Ostrava k řešení seniorské
v oblasti proseniorské politiky (chybí
problematiky
a
k prosazování
důsledné řízení a efektivita při
proseniorské
politiky
(zpracování
naplňování cílů, řada projektů je závislá
koncepce proseniorské politiky)
na vizích SMO)
 Provoz oddělení sociálních služeb
 Nedostatečná kapacita pobytových
městským
obvodem
(Terénní
zařízení pro seniory (dlouhé čekací
pečovatelská
služba,
Odlehčovací
lhůty)
pobytová služba, Azylový dům pro
 Nedostatek kvalitní pracovní síly
rodiny
s dětmi,
Vstupní
byty
(kvalifikace a dovednosti pracovníků v
s doprovodným sociálním programem,
sociálních službách)
odborné sociální poradenství)
 Chybí prestiž pracovních míst v oblasti
 Existence služby ,,Senior Taxi“ pro
sociálních služeb spojená se špatným
občany městského obvodu Slezská
finančním ohodnocením
Ostrava
 Zaostalý rozvoj městského obvodu
 Provozování služby občanům za úhradu
spojený
s historickými
událostmi
dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o
(dřívější těžký průmysl provozovaný
obcích zahrnující dovoz a donášku
v městském obvodě - hornictví, hutě,
stravy do domácností nebo jídelen
zanechal ekologické následky na
domů s pečovatelskou službou
přírodě, na zdravotním stavu nynějších
 Aktivity knihovny města Ostravy
seniorů)
v pobočkách městského obvodu Slezská
 Zvýšená kriminalita spojená se sociálně
Ostrava (pobočky Muglinov a Kunčičky,
vyloučenými lokalitami, které se
zahrnující provoz klubu tří generací – G3
v městském obvodě nacházejí
a dámský čtenářský klub
 Nespokojenost s kvalitou některých
 Organizační a finanční podpora
zdravotnických a sociálních zařízení
proseniorských aktivit ze strany
(absence
pohotovostní
lékárny,
městského obvodu
neochota ze strany personálu ve
 Pravidelná sociální práce zajišťována
zdravotnických zařízeních, opotřebené
pracovníky odboru sociálních věcí –
interiéry zdravotnických zařízení)
oddělení sociální práce a oddělení
 Nedostatečná dopravní infrastruktura
sociálních služeb (depistáže zaměřené
(problematická dostupnost z odlehlých
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na osoby starší 80-ti let)
míst městského obvodu Slezská
Ostrava,
nedostatečný
počet
Existence
zdravotnických
zařízení
parkovacích míst, nadměrná omezení
(poliklinika Modrý pavilon a poliklinika
pro osoby se sníženou pohyblivostí a
Nová huť)
vozíčkáře)
 Existence pobytových zařízení pro
 Absence míst pro využití volného času
seniory (Dům s pečovatelskou službou
seniorů (chybí hřiště pro seniory, parky
na
Hladnovské
ulici,
Dům
nejsou
dostatečně
udržované,
s pečovatelskou službou na Heřmanické
nedostatek laviček určených k posezení
ulici, Komunitní dům pro seniory na
atd.)
Heřmanické ulici)
 Nedostatečné
vybavení
objektů
 Spolupráce městského obvodu Slezská
určených pro pořádání kulturních akcí
Ostrava
s dalšími
organizacemi,
pro seniory (přizpůsobení specifickým
především s poskytovateli sociálních
požadavkům seniorů)
služeb (terénních i pobytových)
 Spolupráce
městského
obvodu
s městskou
policií
(instalace
bezpečnostních
řetízků,
panoramatických kukátek, realizace
preventivních programů)
 Existence klubu seniorů
 Realizace akcí pro seniory (Masopust,
ples, vinobraní, jednodenní i vícedenní
zájezdy, počítačové kurzy, velikonoční a
vánoční tvoření atd.)
 Existence pracovních komisí zřízených
RMOb Slezská Ostrava (komise sociální,
zdravotní a pro handicapované občany,
komise pro občanské obřady a
slavnosti, bytová komise, komise pro
rodinnou politiku, komise bezpečnosti a
veřejného pořádku)
 Existence příspěvkových a NNO
zaměřených na seniory (Domov pro
seniory Kamenec, Domov Přístav,
Charitní dům sv. Václava – domov
pokojného
stáří,
Poradenské
a
informační centrum, Čtyřlístek –
centrum pro osoby se zdravotnickým
postižením Ostrava, NOE Ostrava,
ARCHA Ostrava, Chráněné bydlení
Charity sv. Alexandra)
 Kvalitní sociální síť na území města
Ostravy
Příležitosti
Rizika
 Soustavné a odpovědné plánování
 Financování projektů ze strukturálních
proseniorské
politiky
v městském
fondů,
národních
zdrojů
apod.
obvodě Slezská Ostrava
(nevhodně nastavené podmínky pro
využití, problematika spolufinancování,
 Rozvoj specifických služeb pro seniory
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(bezpečí seniorů, přednášky, informační
besedy, vzdělávání atd.)
Důsledné uplatňování koncepcí a
strategií (spolupráce městského obvodu
se SMO za podpory Moravskoslezského
kraje v oblastí realizace projektů
zaměřených na seniory)
Využití financování z vnějších zdrojů
(podpora ze strany soukromých
subjektů
působících
v městském
obvodě)
Nabídka kvalitních veřejných prostor
(využití volných ploch k zástavbě
seniorských hřišť, úprava parků pro
trávení volného času)
Modernizace stávajících zdravotnických
zařízení
Podpora směřující k navýšení kapacit
v pobytových zařízeních určených pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
Podpora
komunitního
plánování
(spolupráce v rámci agendy města a
městským obvodem)
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zpochybňování ze strany kontrolních
orgánů – nejednotný výklad pravidel a
metodik pro realizaci)
Demografický vývoj v obci
Zvyšující se riziko chudoby obyvatel
(nárůst počtu seniorů bez nároku na
výplatu důchodů nebo s velmi nízkým
příjmem)
Sociální izolace některých seniorů
(rezignace na společenské uplatnění)
Finanční náklady spojené s výstavbou
nových pobytových zařízení pro seniory
nebo s rekonstrukcí stávajících objektů
Nedostatek
finančních prostředků
určených na podporu proseniorských
aktivit
Nevhodný výběr pracovníků v sociálních
službách
Nedostatek
akutních
pobytových
krizových lůžek určených pro seniory
v případě akutní potřeby a nouze

7. ZÁVĚR
Předložená koncepce rozvoje seniorské politiky městského obvodu Slezská Ostrava není
pouze teoretickým materiálem, ale strategický dokumentem s jasnou vizí, který akceleruje
problematiku stáří a stárnutí populace na území městského obvodu.
Obecným cílem této koncepce je zaměřit se na aktivity podporující kvalitu života seniorů
v celospolečenských oblastech tak, aby jim umožnily jejich důstojné stáří. Tento materiál
staví především na kladných dlouhodobých zkušenostech proseniorských aktivit, které
doposud městský obvod pro své občany v této oblasti realizuje a zároveň se snaží vytvořit
jakousi nadstavbu těmto aktivitám, jejich rozvoj a uplatňovat i nové možnosti včetně rozšíření
stávajících služeb.
Smyslem tohoto materiálu je vnímat stáří ne jako nemoc, ale přirozený životní proces, který
má své specifické aspekty a je zapotřebí takto k tomuto procesu přistupovat. Stárnutí je
provázeno nezvratným úbytkem fyzických i psychických sil člověka, kdy s ohledem na
nebezpečí sociální izolace vzrůstá potřeba poptávky ze strany seniorů po možnostech jejich
opětovného začlenění do společnosti pomocí aktivit, které může obec jako taková nabídnout,
případně zprostředkovat.
S ohledem na budoucí růst skupiny těch nejstarších obyvatel v celkové populaci, je zapotřebí
se vážně zamyslet jakým směrem budou jednotlivé obce přistupovat k seniorům a jaké
možnosti, ať už volnočasové, kulturní, společenské, zdravotní či služby sociální péče svým
seniorům nabídnou.
Tato koncepce staví primárně na kvalitě a dostupnosti poskytnutých aktivit seniorům našeho
obvodu. Vychází z jejich konkrétních potřeb, které jsou podrobně analyzovány, nikoliv
z obecných dogmat. Výsledným měřítkem úspěchu této strategie by měl být pak spokojený
senior, který ví, jakých možností může ve své obci využít a na koho se v případě potřeby
obrátit. Staví tak na vstřícném přístupu k seniorům jakožto vážené skupině obyvatel, která
může uplatnit své nabyté zkušenosti a případně je předat mladším generacím.
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