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Představení Plán sociálního začleňování 
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Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 
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Statutární město Ostrava

Odbor (Agentura) pro sociální začleňování

Datum: 13. 6. a 14. 6. 2022



Program

1. Úvod

2. Aktuality

3. Představení Plánu sociálního začleňování (PSZ)

4. Tvorba akčního plánu a možnosti zapojení

5. Harmonogram

6. Dotazy



Aktuality

▪ Nové memorandum o spolupráci – schváleno v květnu 

2022

▪ Prodloužení agenturního projektu sociálního začleňování 

(OPZ) do 12/2022 + příprava návazného projektu

▪ Zjišťování absorpční kapacity pro výzvy Housing Led a 

KPSV+ (obě OPZ+) 

▪ Platforma velkých měst spolupracujících s Agenturou pro 

sociální začleňování



PSZ: Dlouhodobá 

koncepce



+

Plán sociálního začleňování
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Analytická část



Index sociálního vyloučení

Ukazatel  Ostrava (město) 
Moravskoslezský 

kraj 
Česká republika 

Index SV (2020) 21 13 - 

Podíl osob v exekuci (březen 

2020) 
14,17 % 10,16 % 8,61 % 

Podíl příjemců PnŽ (2020) 2,45 % 1,48 % 0,69 % 

Podíl příjemců PnB (2020) 5,38 % 3,64 % 1,72 % 

Podíl uchazečů o zaměstnání 

6 měsíců+ (12/2020) 
4,42 % 3,21 % 1,93 % 

Podíl předčasných odchodů 

ze ZŠ (2019/20) 
8,47 % 4,84 % 4,30 % 

 



Lokality rezidenční segregace vs. SVL

 

1. SVL zadní Přívoz (1 000 osob) 

2. SVL Cihelní, Jílová a okolí (750 

osob) 

3. SVL Liščina (250 osob) 

4. SVL Hrušov (190 osob) 

5. SVL Radvanice – Trnkovecká, 

Pátova (110 osob)  

 



Obecní byty a městské obvody (2020)

Počet 

obecních 

bytů

Podíl 

obecních 

bytů



Trend poklesu trestné činnosti…

Všechny 

TČ

TČ 

spáchané 

osobami 

do 18 let



Podíl UoZ v evidenci 12+ měsíců



Podíl UoZ se základním vzděláním (2020)



Podíl UoZ v městských obvodech (11/2021)



Předčasné odchody ze ZŠ

Podíl žáků, 

kteří 

předčasně 

ukončili ZŠ



Sociální podmínky ORP vs. vzdělávací problémy



Klesá počet odebraných dětí, roste počet dětí v pěstounské péči



Lékaři v Ostravě

Druh zařízení Počet lékařů 
Podíl lékařů 

starších 65 let 

Počet lékařů na 

1 000 obyvatel1 

Počet pacientů na 

1 lékaře 

Ordinace všeobecného 

praktického lékaře 
275 12% 0,87 

1 761,5 (1 722,5 

v ČR) 

Ordinace praktického lékaře pro 

děti a dorost 
67 16% 0,21 

886,3 (1 326,2 

v ČR) 

Ordinace stomatologie 239 19% 0,75 942,5 (993,2 v ČR) 

Samostatné ambulantní 

zařízení  
1 077 19% 3,39 - 

Fakultní nemocnice 825 8% 2,60 - 

Městská nemocnice Ostrava + 

Nemocnice Agel 
676 11% 2,13 - 

Celkem všechny druhy 

zařízení 
2 6732 14 % (18 % v ČR) 8,42 (4,83 v ČR) - 

 

                                                      
1 Počet obyvatel v okrese Ostrava-město se vztahuje k 31. 12. 2020. 

2 Prostý součet počtu lékařů v jednotlivých zařízeních neodpovídá celkovému počtu lékařů, neboť jeden lékař může působit 

v několika zařízeních najednou. 



Návrhová část



Proces tvorby

 



1 Bydlení

▪ Vize: Domácnosti žijí ve stabilním nesegregovaném 

bydlení. V případě řešení problémů v oblasti bydlení mají 

k dispozici odpovídající formu pomoci a podpory.

▪ 1.1 Podporovat domácnosti v bytové nouzi při řešení 

jejich bytové situace

▪ 1.2 Předcházet riziku ztráty bydlení

▪ 1.3 Rozvíjet kapacity sociálního bydlení



2 Prevence kriminality

▪ Vize: Obyvatelé města žijí v bezpečném prostředí. 

Prevence kriminality a protidrogová prevence jsou 

integrální součástí zajišťování kvality života ve městě.

▪ 2.1 Vytvářet bezpečné prostředí k životu na individuální, 

komunitní a společenské úrovni



3 Zaměstnanost a dluhová problematika

▪ Vize: Občané mají příležitost k získání stabilního 

zaměstnání s ohledem na jejich individuální potřeby. 

Občané mají svou finanční situaci pod kontrolou a není 

jim překážkou k získání a udržení bydlení a zaměstnání.

▪ 3.1 Komplexně řešit nezaměstnanost strukturálně 

ohrožených skupin

▪ 3.2 Snižovat počet osob v exekuci a předcházet vzniku 

této situace



4 Rodina

▪ Vize: Děti vyrůstají v bezpečném rodinném prostředí a 

mají příležitost naplno využít svůj potenciál. Zázemí a 

infrastruktura sociálních služeb jsou moderní a šetrné k 

životnímu prostředí.

▪ 4.1 Vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro vývoj 

dětí a mládeže

▪ 4.2 Posilovat a modernizovat infrastrukturu sociálních 

služeb



5 Participace

▪ Vize: Občané se aktivně podílejí na sociální změně v 

komunitě, v níž žijí. Město vytváří podmínky pro 

zplnomocnění a participaci všech svých obyvatel.

▪ 5.1 Zapojovat obyvatele města do řešení problematiky 

sociálního vyloučení, života komunity a správy věcí 

veřejných 

▪ 5.2 Vytvářet prostor ke sdílení zkušeností a informací o 

tématech sociálního vyloučení



6 Zdraví

▪ Vize: Občané žijí déle ve zdraví a je o ně pečováno co 

nejdéle v domácím prostředí či v komunitě. Je posílena 

mezioborová spolupráce zdravotního a sociálního 

sektoru.

▪ 6.1 Zvyšovat dostupnost zdravotní péče a mezioborovou 

spolupráci

▪ 6.2 Snižovat riziko vzniku či rozvoje onemocnění a ztráty 

soběstačnosti



Implementační schéma



PSZ: Dlouhodobá koncepce + akční plán



Dokument jako galerijní prostor



PSZ: Akční plán



Specifický cíl a opatření (příklad)

▪ Specifický cíl 3.1.1: Do konce roku 2025 podpořit X osob v konfliktu se 

zákonem, aby získaly zaměstnání na volném trhu práce

Opatření 3.1.1.1 Název opatření

Popis opatření
Popis opatření (a klíčových aktivit v jeho rámci), případně 

zdůvodnění opatření.

Cílová skupina

Indikátory výstupu
Výchozí a cílová hodnota Např. počet intervencí, počet hodin 

s klientem, počet pracovních setkání

Odpovědný subjekt

Harmonogram
Zahájení / ukončení realizace, případně etapy realizace, je-li 

relevantní

Předpokládané náklady

Zdroje financování OPZ+

Vazba na další opatření / cíle Je-li relevantní



Financování opatření

▪ Subalokace pro lokality spolupracující s Agenturou:

▪ Výzva KPSV+ (OPZ+) na sociální služby, zaměstnanost, 

prevenci kriminality, zdraví, dluhovou problematiku, komunitní 

práci (pravděpodobně od konce srpna 2022)

▪ Výzva IROP na infrastrukturu sociálních služeb, sociální bydlení 

(pravděpodobně podzim, resp. zima 2022)

▪ (Housing Led – otevřená výzva na zabydlování)



Participace na tvorbě akčního plánu

Máte projektový záměr financovatelný z KPSV+/OPZ+ nebo 

IROP?

1. Kontaktovat do 30. 6. 2022 koordinátorku SZ Janu Abrlovou

(jabrlova@ostrava.cz); nositelé záměrů z absorpční kapacity 

a sociální služby z KP budou kontaktováni koordinátorkou 

SZ. 

2. Individuální konzultace k zařazení záměru do AP v první 

polovině července (výběr vhodného strategického cíle, 

specifikace opatření apod.).

3. Kontinuální vzájemné informování: o procesu (ze strany 

koordinátorky SZ), podmínkách výzev (lokální zástupce 

Agentury) a o finálním záměru (ze strany nositele formou 

projektové fiše).

mailto:jabrlova@ostrava.cz


PSZ a sociální služby

Nová služba nebo rozvoj stávající v KPSV+? 

1. Soulad s platným komunitním plánem (každoročním vyhodnocením 

komunitního plánu) => základní podmínka k zajištění kontinuity 

ve financování sociálních služeb. 

2. Nutnost jednání s KÚ MSK – žádost o zařazení do „optimální“ 

krajské sítě sociálních služeb. Do jednání je přizváno město 

(zadavatel sociálních služeb).

3. Doložení potřebnosti dané sociální služby v území po ukončení 

projektu.



Absorpční kapacita celkem

Název výzvy Počet záměrů
Celková absorpční 

kapacita

OPZ+/Housing Led 4 78 353 478 Kč

OPZ+/KPSV+ 32 309 352 214 Kč

Celkový součet 36 387 705 692 Kč 



Absorpční kapacita: sociální služby

Typ sociální služby
Počet projektových

záměrů
Absorpční kapacita

Kontaktní centrum 1 19 622 400 Kč

Krizová pomoc 2 8 765 344 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 2 18 525 612 Kč

Odborné sociální poradenství 7 47 478 536 Kč

Pečovatelská služba 1 4 720 464 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi 1 2 697 408 Kč

Služby následné péče 1 11 720 604 Kč

Terénní programy 2 11 451 194 Kč

Celkový součet 17 124 981 562,00 Kč

Přes 41 mil. Kč/rok úspora ve veřejných zdrojích 

a z toho cca 10 mil. Kč/rok v rozpočtu města Ostravy 

na financování potřebných sociálních služeb.



Finalizace PSZ a jeho schválení
14.-30.6. - Připomínkování PSZ (odkaz na web Sociální věci Ostrava)

4.-15.7. - Individuální konzultace k AP

do 15.7. - Vypořádání připomínek k PSZ

do 25.7. - Finální návrh AP

14.9. - Projednání a schválení zastupitelstvem

od 1.10. - Podávání projektů do výzvy KPSV+



Děkujeme za 

pozornost!!!


